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Socialnämnden

Månadsuppföljning mars 2020
Förslag till beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Månadsuppföljning för socialnämnden mars 2020 redovisas i enlighet med 
socialnämndens tidigare beslut.
Redovisningen omfattar ekonomisk årsprognos samt statistik och nyckeltal för 
respektive verksamhet.
• Vård och omsorg - särskilt boende
• Vård och omsorg - hemtjänst
• Vård, stöd och utredning
• Individ- och familjeomsorg
• Omsorg om funktionshindrade
• Arbete, sysselsättning och integration

Karin Hallberg
Förvaltningschef

Bilagor
Ekonomisk årsprognos per mars 2020
Nyckeltal och statistik mars 2020

Sändlista
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Äldreomsorg  

Nyckeltal                                                     2020           Snitt Snitt Snitt

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2020 2019 2018

Totalt antal platser 371 371 371 371 373 394

Beläggning genomsnitt per hel månad i % (fys) 100 100 100 100 99 100

Beläggning genomsnitt per hel månad i % (demens) 100 100 100 100 99 100

Beläggning genomsnitt per hel månad i % (korttidsboende) 94 83 84 87 85 85

Antal dagar från beslut till möjlig inflytt per plats. (fys) 45 2 26 24 52 27

Antal dagar från beslut till möjlig inflytt per plats. (demens) 44 20 40 35 52 19

Antal personer med utförd hemtjänstinsats 694 680 669 681 703 674

Antal utförda timmar hemtjänsten inkl annan utförare 20 170 18 710 19 061 19 314 20 220 19 257

Antal personer med dubbelbemanning. 50 52 50 51 44 44

Antal inskrivna HSL (ssk/at/ft), (eget boende/SÄBO) 1 012 1 026 1 029 1 022 1 009 1 031
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Personligt stöd och omsorg
Nyckeltal                                                                  2020 Snitt Snitt Snitt

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2020 2019 2018

Antal beslut, personer med personlig assistans 66 67 66 66 69 70

 - därav pers ass SFB (FK) /LSS (Kommunen) 47/19 48/19 47/19 47/19 48/21 50/21

Antal beslut, personer med personlig assistans , Privat utförare 45 46 46 46 46 45

 - varav SFB/LSS 35/10 36/10 36/10 36/10 35/11 36/10

Antal beslut, personer med personlig assistans, Kommunen som utförare 21 21 20 21 23 25

 - varav SFB/LSS 12/9 12/9 11/9 12/9 13/10 14/11

Antal utförda timmar personlig  assistans i kommunal regi 6 835 6 184 6 510 7 341 7 781

 - varav SFB 5 780 5 321 5 551 6 221 6 447

 - varav LSS 1 055 863 959 1 117 1 334

Antal boendebeslut SoL/LSS 36/160 36/161 37/159 36/160 38/157 38/158

Antal verkställda boendebeslut (inflyttade) SoL/LSS 35/156 35/158 36/156 35/156 34/154 35/147

Varav antal köpta platser SoL/LSS 2/2 2/2 3/2 2/2 2/3 4/3

Antal personer med boendestödsbeslut 102 101 96 100 96 90

Antal planerade besök 2 560 2 366 2 607 2 511 2 170 2 532

Antal utförda besök 2 586 2 391 2 624 2 534 2 237 2 554

Kortidsvistelse, antal dygn (10+2 platser tillgängliga) 127 249 265 214 236 226

Antal beslut om bostad med särsk. service, barn/unga där inflyttning skett 10 10 10 10 9 12

Färdtjänst

Total kostnad, tkr (tusen kronor) 599 544 450 531 640 622

Totalt antal resor 2 537 2 206 1 843 2 195 2 633 2 723

Kostnad per resa 236 247 244 242 243 229
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Arbete, Sysselsättning och integration
Nyckeltal                                                                           2020 Snitt Snitt Snitt

Personer i anställning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2020 2019 2018

Antal personer med OSA, Trygghetsanställningar, Utvecklingsanställningar 19 20 11 17 37 43

Antal personer med lönebidrag, Särskilt anställningsstöd, Nystart 14 15 14 14 15 11

Antal extratjänster 20 19 19 19 40 93

Antal personer i yrkesklivet 0 0 0 0 1 2

Uppdrag Vuxen

Antal personer anvisade enligt SoL 4:4 241 237 229 236 105 19

Antal personer anvisade från AF JOB 13 11 12 12 36 35

Antal personer ansvisade från AF Etablering 20 17 21 19 2 27

Antal personer anvisade från  AF, med kompletterande försörjningsstöd 6 6 2 5 13 5

Antal personer med arbetprövning 4 2 1 2 5 0

Antal personerEtablering/Samhällsorientering (Kommuninnevånare) 0 11 11 7 26 35

Antal personer Etablering/Samhällsorientering (Totalt) 0 11 11 7 47 85

Uppdrag Ungdom

Antal personer med kommunalt aktivitetsansvar. 118 111 105 111 147 246

Antal Ungdomsanställningar 0 0 0 0 4 5

Antal utbildningskontrakt 3 13 12 9 28 22

Antal traineeplatser 0 0 0 0 0 1

Praktikplatser/anställinng

Praktikplatser Kommunen 100 100 100 100 100 100

 - tillgängliga enligt verksamheterna 50 50 50 50 49 50

 - tillsatta 49 82 81 71 36 15

 - internt AMA (förstärkt stöd) 41 47 41 43 18 13

Daglig verksamhet LSS
Antal beslut daglig verksamhet 160 166 165 164 150 145

Antal verkställda beslut daglig verksamhet (i sysselsättning) 160 166 165 164 150 145

Nyanlända

Antal personer kommunmottagna 6 21 11 13 6 17

Antal hushåll som erhållit tillfälligt försörjningsstöd (glappet) 2 2 2 2 11 17

Antal personer som har mindre än 25% prestationsförmåga 0 0 0 0 1 1

Ensamkommande barn och unga

Antal inkomna anmälningar 3 4 0 2 1 1

Antal inkomna ansökningar 1 0 0 0 1 4

Antal ensamkommande barn och unga 1 0 0 0 1 0

Antal barn i familjehem 8 6 5 6 7 14

Antal barn i HVB-hem 3 3 4 3 4 7

Antal barn i Stödboende 3 3 2 3 5 9
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Individ- och familjeomsorgen Nyckeltal                                                                        2020 Snitt Snitt Snitt

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2020 2019 2018

Barn och unga - Vård utom hemmet - barn under 13 år

Antal familjehem 40 39 39 39 40 34

Antal barn i familjehem 49 47 47 48 51 46

Antal barn i HVB 1 1 1 1 0 2

Barn och unga - Vård utom hemmet - ungdomar 13-20 år

Antal familjehem 22 23 23 23 22 20

Antal barn i familjehem 25 25 25 25 24 21

Antal barn i HVB 11 7 7 8 17 18

Barn och unga - Insatser på hemmaplan

Antal familjer i familjebehandling 49 54 55 53 48 36

Antal ungdomar med individuellt stöd från Plantaget 10 12 13 12 5 3

Antalet grupper med stöd från Plantaget 1 2 3 2 2 3

Barn och unga - Anmälningar och utredningar 0-20 år

Antal inkomna anmälningar 111 118 148 126 143 119

Antal inkomna ansökningar 1 4 7 4 7 6

Antal inledda utredningar enl 11 kap 1 § SoL 27 51 57 45 50 53

Våldsutsatta flickor/pojkar 0-20 år

Antal våldsutsatta flickor/pojkar som erhållit stöd och/eller bistånd 8 4 5 6 26 12

Ekonomiskt bistånd

Antal hushåll 491 488 519 499 436 414

Antal hushåll aktuella längre än 10 månader 322 323 329 325 294 281

Totalt utbetalt försörjningsstöd (i tusental kronor) 4 126 3 756 4 458 4 113 3 483 3 161

Vuxna – Våldsutsatta kvinnor/män

Antal våldsutsatta kvinnor/män som erhållit stöd och/eller bistånd 3 4 2 3 3 3

Vuxna - missbruk

Antal vuxna i vård på HVB 0 0 0 0 0 2

Vuxna - Boende

Antal nätter på akutboende 161 130 125 139 114 93

Antal boende på Strandvikens boende 11 12 7 10 9 8

Vuxna - Insatser på hemmaplan

Antal vuxna i övriga stöd- och behandlingsinsatser 57 56 61 58 43 39
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Sjukfrånvaro %
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec SNITT 2020 SNITT 2019

Kort Tot Kort Tot Kort Tot Kort Tot Kort Tot Kort Tot Kort Tot Kort Tot Kort Tot Kort Tot Kort Tot Kort Tot Kort Tot Kort Tot

Adm 1,0 1,0 1,2 1,2 1,1 1,1 0,7 0,7

VoO säbo 4,0 15,9 3,9 15,5 4,0 15,7 3,6 14,1

VoO htj 4,9 14,2 5,4 14,7 5,2 14,5 3,8 13,7

VSU (ej bem.) 2,9 6,9 2,9 6,0 2,9 6,7 2,5 6,3

IFO 2,3 8,0 2,3 8,8 2,3 8,4 2,2 8,2

PsO 2,7 8,1 3,1 8,4 2,8 8,3 2,7 8,8

ASI 2,0 4,9 2,4 6,9 2,2 5,8 2,4 5,7

Förv total 3,5 10,9 3,7 11,1 3,6 11,0 3,1 10,5
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Mertid, timmar
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Administrativa avd. 3 0

Vård och Omsorg Säbo 366 294

Vård och Omsorg hemtjänst 458 435

Vård,Stöd och Utredning 128 143

Individ- och Familjeomsorg 11 14

Personligt stöd och omsorg 432 485

Arbete,Sysselsättning och integration 16 44

Förvaltning total 1 414 1 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Övertid, timmar
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Administrativa avd. 0 2

Vård och Omsorg Säbo 110 55

Vård och Omsorg hemtjänst 216 211

Vård,Stöd och Utredning 91 84

Individ- och Familjeomsorg 51 16

Personligt stöd och omsorg 325 480

Arbete,Sysselsättning och integration 0 18

Förvaltning total 793 866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

793

866

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

0

100

200

300

400

500

600

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Övertid, timmar

Administrativa avd. Vård och Omsorg Säbo Vård och Omsorg hemtjänst

Vård,Stöd och Utredning Individ- och Familjeomsorg Personligt stöd och omsorg

Arbete,Sysselsättning och integration Förvaltning total

15



Socialnämnden - Årsprognos och månadsuppföljning mar 2020
Totalt socialnämnden Prognos

Nämnd och förvaltningsgemensamt 27 600

Vård och omsorg -12 000

Vård stöd och utredning -2 500

Individ- och familjeomsorg -41 700

Personligt stöd och omsorg -7 600
Arbetsmarknad, sysselsättning och integration 10 400

Summa -25 800  

Överskott (mkr): 

ADM: Budget placeringar 26,4, blockhyror 2,1, förfogandemedel 1,0 vakanser 0,9

VoO:  Blockhyror 2,0, gemensamt SÄBO 2,1

IFO : Placeringar missbruk vuxna 1,3, tjänstledigheter 2,4,

PSO: Gem. adm 1,0, pers. ass LSS 0,8, korttidstillsyn 0,3, leds/kontaktpers. 0,8, boende SoL 0,3

ASI: Flykting schablonersättning fr 2018, 10,2, AME (extratjänster) 0,5

Underskott (mkr):

ADM: Färdtjänst 0,3, IT 3,1

VoO: Specialärende 3,0, avancerat vårdärende 4,9, nattbemanning korttids 0,9, parboende 1,6, boenden 5,4

VSU: Bemanningsenheten 0,6, hemsjukvården, 0,6, avgiftshandläggare, 0,5, korttids 0,5

IFO:  Familjehem 20,6, Institutionsplac. barn 6,7, försörjningsstöd 17,8 

PSO: Boende LSS 1,7, Köpta pl LSS 2,9, köpta pl SoL 4,3, pers ass SFB 0,6

ASI: Daglig verksamhet 0,3

Prognos per avdelning

Nämnd och förvaltningsgemensamt Prognos

301 Socialnämnd 0

302 Gem adm 27 600

304 Syssselsättningsåtgärder 0

Summa 27 600

Vård och omsorg Prognos

321 Gemensam Vård och omsorg 0

322 Särskilt boende -12 000

323 Stöd i ordinärt boende 0

Summa -12 000

Vård stöd och utredning Prognos

321 Gemensamt Vård, stöd och utredning -1 200
323 Stöd i ordinärt boende -1 200
324 Utskrivningsklara -100
325 Förebyggande verksamhet 0
Summa -2 500

Individ och familjeomsorg Prognos

331 IFO gem 0

332 Barn och ungdomsvård -28 800

333 Råd och stöd 1 300

334 Vuxenvård 3 600

335 Ekonomiskt bistånd -17 800

336 Övrig verksamhet 0

Summa -41 700

Personligt stöd och omsorg Prognos

341 Gemensamt 800

342 Insatser enl. LSS -3 500

343 Psykiatri -4 300

345 Personlig ass. FK (SFB) -600

Summa -7 600

Arbetsmarknad, sysselsättning och integration Prognos

350 AMA 500

352 Daglig verksamhet -300

359 Flykting 10 200

Summa 10 400
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2020-03-31 Dnr: SOC 2020/16

Handläggare
Karin Hallberg
karin.hallberg@vanersborg.se
0521-72 14 71

Mottagare
Socialnämnden

Socialnämnden

Mål- och resursplan 2021 - förväntade resultat för 
socialnämnden 
Förslag till beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Inför varje nytt år ska nämnden fatta beslut om det kommande verksamhetsårets 
förväntade resultat. Vid socialnämndens sammanträde 2020-03-26 gjordes redovisades 
förslag till förväntade resultat.
Kommunstyrelsen har beslutat om reviderad tidsplan för arbetet med mål- och 
resursplan 2021-23. Den nya tidplanen innebär att nämnderna ska lämna sina beslutade 
budgetförslag senast 30 juni till kommunstyrelsen.
Vid socialnämndens sammanträde 20 april kommer fortsatt arbete ske kring de 
förväntade resultaten.

Fördjupad beskrivning av ärendet
Varje år ska respektive nämnd ta fram ett antal förväntade resultat för det kommande 
verksamhetsåret. De förväntade resultaten är förvaltningsspecifika och är nämndens 
specifika uppdrag till utveckling av förvaltningens verksamhet. Uppdragen är kopplade 
till de inriktningsmål som kommunfullmäktige har fastställt. 
De förväntade resultaten ska utgå från kommunfullmäktiges inriktningsmål. 
Kommunfullmäktiges dokument ”Regler för mål- och resultatstyrning” anger att de 
förväntade resultaten bör vara specifika, mätbara, utmanande, realistiska, tidsatta och 
accepterade.

Beredning
Några av de underlag som används i beredningen av de förväntade resultaten är:

 Kommunfullmäktiges inriktningsmål 
 Regler för mål- och resultatstyrning 
 Omvärldsanalys
 Kolada – kommun- och landstingsdatabasen
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Socialnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

2020-03-31 Dnr: SOC 2020/16

Karin Hallberg
Förvaltningschef
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Förvaltningens förslag till förväntade resultat 2021 – presidiebehandlade 2020-04-09

Inriktningsmål Presidiets tankar Förväntade resultat
I Vänersborgs kommun ska det finnas mer 
jämställda och jämlika förutsättningar att 
påverka sina liv

Upplevelsen av att kunna påverka sina 
insatser ska öka.

- Kommuninvånarens upplevelse av att kunna 
påverka utförandet av sina biståndsbedömda 
insatser ska öka. 

- Användandet av välfärdsteknik och digitalisering 
inom förvaltningen ska öka under 2021 jmf med 
2020. 

I Vänersborgs kommun ska det finnas mer 
jämställda och jämlika förutsättningar att 
påverka sina liv

Medborgardialog - workshop kring det - Förvaltningen ska öka/utveckla digitala verktyg 
och plattformar för en ökad medborgardialog.

I Vänersborgs kommun ska det finnas mer 
jämställda och jämlika förutsättningar att 
påverka sina liv

Förebyggande arbete/utveckling - Minska behovet av biståndsbedömda insatser 
genom förebyggande åtgärder.

- Andelen hushåll som uppbär försörjningsstöd ska 
minska. 

Fler barn och unga uppnår bättre 
skolresultat och fullföljer sina studier

Socialnämnden ska vara med och utveckla nya 
metoder så målet uppnås

- Under 2021 leder socialförvaltningens ökade 
samarbete med barn- och utbildnings-
förvaltningen till ökad skolnärvaro och att fler 
fullföljer sina studier. 

- Under 2021 ska externa placeringar av barn och 
unga utanför hemmet inte öka.

Vänersborg är en ekologiskt hållbar kommun 
med minskad klimatpåverkan

Vid upphandling kravställa minskad 
klimatpåverkan.

- Andelen resor i välfärdens utövande ska minska.
- Andelen biodrivna fordon ska öka.

Vänersborgs kommun har en god service och 
hög effektivitet

Över rikssnitt i nationella undersökningar 
gällande service och bemötande

- Service och bemötande ska ligga över rikssnittet i 
nationella undersökningar.
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Vänersborgs kommun har en god service och 
hög effektivitet

Kostnadseffektivitet ska öka jmf med 
föregående år

- Förvaltningens nettokostnadseffektivitet ska öka 
jämfört med föregående år.

Sjukfrånvaron bland våra medarbetare ska 
minska

Sjukfrånvaron för förvaltningen ska minska till 
nivå med rikssnitt för liknande verksamhet 
inom övriga kommuner (SKR´s snitt) 

- Förvaltningens sjukfrånvaro ska minska till nivå 
med Sveriges kommuner och regioners rikssnitt.
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DELEGERINGSBESLUT 1(1)

Handläggare
Ewa Lundqvist
ewa.lundqvist@vanersborg.se
0521-721155

2020-03-27 Dnr: KS 2019/359

Postadress:
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29
Vänersborg

Telefon:
0521-72 10 00

Webbplats:
www.vanersborg.se

E-post:
kommun@vanersborg.se

Kommunstyrelsen

Reviderad tidsplan för arbetet av mål- och resursplan 
2021-2023
Beslut
Kommunstyrelsens ordförande fastställer reviderad tidsplan för arbetet med mål- och 
resursplan 2021-2023 enligt ekonomikontorets förslag. Kommunstyrelsens ordförande 
medges att vid behov göra mindre justeringar i tidsplanen.

Bilaga
Bilaga: Reviderad tidsplan för arbetet med mål- och resursplan 2021-2023

Sammanfattning
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har ekonomikontoret tagit fram ett förslag till 
reviderad tidsplan för arbetet med mål- och resursplan 2021-2023. Se bifogat. Den nya 
tidsplanen innebär att kommunfullmäktige fattar beslut om mål- och resursplan 2021-2023 
i oktober 2020 i stället för i juni 2020. Senareläggningen beror på det osäkra läget som 
uppstått med anledning av Covid-19.

Regelverk
Beslutet är fattat med stöd av delegeringsordning för kommunstyrelsen/delegeringsordning 
för personal- och organisationsfrågor, antagen den 20 december 2017, § 246/§ 247, 
punkten 1.1 - Brådskande ärenden

Underlag
 Ekonomikontorets förslag på reviderad tidsplan för arbetet med mål- och resursplan

2021-2023

Benny Augustsson
Förtroendevald

Sändlista för beslut
Samtliga nämnder och förvaltningar
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

2020-03-27 Dnr: KS 2019/359 

Handläggare 
Ewa Lundqvist 
ewa.lundqvist@vanersborg.se 
0521-721155 

Mottagare 
Kommunstyrelsens 
ordförande 

Kommunstyrelsen 

Reviderad tidsplan för arbetet med mål- och resursplan 
2021-2023 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ordförande fastställer reviderad tidsplan för arbetet med mål- och 
resursplan 2021-2023 enligt ekonomikontorets förslag. Kommunstyrelsens ordförande 
medges att vid behov göra mindre justeringar i tidsplanen. 

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har ekonomikontoret tagit fram ett förslag 
till reviderad tidsplan för arbetet med mål- och resursplan 2021-2023. Se bifogat. Den 
nya tidsplanen innebär att kommunfullmäktige fattar beslut om mål- och resursplan 
2021-2023 i november 2020 i stället för i juni 2020. Senareläggningen beror på det 
osäkra läget som uppstått med anledning av Covid-19. 

Thomas Sannemalm 
Ekonomichef 

Sändlista 
Samtliga nämnder och förvaltningar 

S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 5
20

c0
62

7-
18

5b
-4

31
c-

b9
21

-4
b5

f8
e1

11
e0

8

22



Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-03-25 2(2) 

Dnr: KS 2019/359 

REVIDERAD TIDSPLAN FÖR ARBETET MED MÅL- OCH RESURSPLAN 2021-2023, BESLUT OKTOBER
Datum Tid Forum Aktivitet

30-jun Nämnderna lämnar sina budgetförslag,
förslagen ska vara beslutade i nämnderna
Kommunfullmäktiges presidie lämnar förslag om
revisionens budget.

26-aug on kl 13.00-17.00 Budgetberedningen/KSAU och Budgetberedningen inleds, förberedelse inför 
gruppledare för L, Mbp, MP, SD och V. de enskilda presidieöverläggningarna

28 aug och 2 sept ENSKILDA PRESIDIEÖVERLÄGGNINGAR:
Budgetberedningen/KSAU och Budget 2021
gruppledare för L, Mbp, MP, SD och V
möte med:

28-aug fr kl 08.30-10.30 Socialnämnden    Budget 2021
kl 10.30-12.00 Barn- och utbildningsnämnden Budget 2021

02-sep on kl 08.30-12.00 Samhällsbyggnadsnämnden Budget 2021, inkl fastighetsinvesteringar
kl 13.00-14.00 Kultur- och fritidsnämnden Budget 2021
kl 14.00-14.30 Överförmyndarnämnden Budget 2021
kl 15.00-15.30 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Budget 2021
15.30-16.00 Byggnadsnämnden Budget 2021

03-sep   ---    17-sep Partierna arbetar med MRP MRP-förslag mejlas senast 17 september till 
ewa.lundqvist@vanersborg.se

03-sep to 08.30-10.30 Dialogmöte med PFU:s presidie

18-sep fr 08.30-12.00 Budgetberedningen/KSAU och Handling klar, budget 2021
gruppledare för L, Mbp, MP, SD och V.

22-sep ti kl 13.00-15.00 MBL Förhandling/Information budget 2021
25-sep fr kl 13.00-14.30 MBL Förhandling/Information budget 2021

07-okt on KS Budget 2021

21-okt on KF Budget 2021

Nämndernas arbete med verksamhetsplaner och detaljbudgetar:
Enligt kommunens regler för mål- och resultatstyrning ska verksamhetsplanerna fastställas
av respektive nämnd senast i december 2020. Då tidsplanen har senarelagts uppmanas 
nämnderna att fastställa verksamhetsplanerna senast i januari 2021. 
Detaljbudgeten ska vara inregistrerad i ekonomisystemet, raindance, senast sista januari 2021.
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.	
 

Benny Augustsson
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1. Allmänna styrprinciper 

1.1 Målstyrning 
Syftet med reglerna är att förtydliga och klargöra kommunens målstyrning, verksam-

hetsplanering och uppföljning Reglerna ska fungera över en längre tid oavsett politisk 

majoritet. Reglerna är ett ramverk som ska säkerställa att den politiska viljan leder till 

faktiska resultat och till ett effektivt användande av kommunens ekonomiska resurser.  

Det målinriktade arbetet i kommunen utgår från kommunfullmäktiges vision. För att 

stödja visionen använder sig kommunen av målstyrning. Målkedjan ska tydligt följas 

från fullmäktige via nämnderna till den enskilda enheten.   
 

 

Visionen är kopplad till inriktningsmål, förväntade resultat och aktiviteter, som syste-
matiskt följs upp. Kontinuerlig dialog kring analys av effekterna för att nå de förväntade 

resultaten leder till verksamhetsutveckling.  

1.2 Mål- och resursplan 
Mål- och resursplanen är kommunens styrande dokument för mål och ekonomi, som in-
nehåller vision, inriktningsmål, förväntade resultat och budget. När mål- och resurspla-

nen är antagen av kommunfullmäktige planerar förvaltningarna aktiviteter till verksam-
hetsplanen.  

Tidsplanen för budgetarbetet fastställs av kommunstyrelsen. Arbetet med mål- och re-

sursplan sker i två steg, där kommunstyrelsen fastställer anvisningar och ekonomiska 
ramar till nämnderna i februari. Därefter fastställer kommunfullmäktige budget och de 

förväntade resultaten i beslut om mål- och resursplan i juni.  

1.3 Uppdragsdialogen 
Uppdragsdialog med nämnderna om mål- och resursplanen sker i den årliga budgetbe-

redningen. Där förtydligas kommunfullmäktiges inriktningsmål och nämndernas för-

väntade resultat stäms av utifrån inriktningsmålen. De förväntade resultaten fastställs 
sedan i beslut om mål- och resursplan. 
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1.4 Ansvar och roller  
Kommunfullmäktige fastställer inriktningsmålen samt utser ansvariga nämnder för re-

spektive inriktningsmål.  

Kommunstyrelsens ansvar är att leda och samordna kommunens förvaltning samt att ha 

uppsikt över den verksamhet som bedrivs av nämnderna.  

Kommunstyrelsen är ansvarig för implementering av målstyrning.  

Kommunstyrelsen och nämnderna beslutar senast i december om verksamhetsplan för 

nästkommande år. 

Chefens ansvar är att göra verksamhetsplanen känd hos medarbetarna. Cheferna ansva-

rar inom sitt område för att planera, genomföra, följa upp, analysera effekten av insatta 

resurser och vidta åtgärder för resultatuppfyllelse samt att rapportera. 

Verksamhetsplanen ska hanteras inom beslutade budgetramar. 

2. Principer för målstyrning 
Målstyrning är en styrningsprincip som ska användas i samverkan med andra styrprinci-
per som exempelvis ekonomi, lagar och författningar.  

Mål- och resultatstyrning ska ge engagemang och stimulans genom delegerade befogen-
heter.  

Arbetet med planering, genomförande, uppföljning och analys sker i kommunens plane-

rings- och uppföljningssystem.   

2.1 Visionen 
Kommunfullmäktige fastställer kommunens vision.  

Visionen omfattar alla kommuninvånare och beskriver en framtida idealbild och en ge-
mensam färdriktning. Visionen ska vara en ledstjärna för all kommunal verksamhet och 

ska genomsyra hela organisationen. 

Visionen kan gälla över en lång planperiod, flera mandatperioder och under skilda poli-
tiska majoriteter. Visionen preciseras i inriktningsmål. 

2.2 Inriktningsmål 
Kommunfullmäktige tolkar visionen och preciserar den till inriktningsmål som är kom-
munfullmäktiges övergripande viljeinriktning. 

I inriktningsmål anges viljeinriktning för vad som ska uppnås. Dessa ska ge en strate-

gisk och övergripande vägledning. Aktiva ord som innebär en riktning ska användas, 
t.ex. öka eller minska. Allmänna fraser ska undvikas som t.ex. värna om, ta tillvara, till-

godose. Inriktningsmålen ska vara ett fåtal och särskilt viktiga och ska hanteras inom 
beslutade budgetramar.  

Inriktningsmål fastställs för varje ny mandatperiod och beslutas av det nytillträdda kom-

munfullmäktige året efter valet. Inriktningsmålen gäller för fyra år, med möjlighet att 

28



Regler för mål- och resultatstyrning 
 2019-10-23 

   

3 

 

revideras om särskilda skäl uppstår under mandatperioden. En sådan revidering ska fast-

ställas av fullmäktige senast i december inför kommande års arbete med mål- och re-
sursplanen. 

2.3 Förväntade resultat 
Kommunstyrelse och nämnder preciserar fullmäktiges inriktningsmål i förväntade resul-

tat.  

Förväntat resultat är det som förväntas åstadkommas, erhållas eller uppnås. Bra förvän-

tade resultat är; specifika, mätbara, attraktiva/utmanande, realistiska, tidsatta och accep-
terade.  

De förväntade resultaten ska vara få, ska inte upprepa inriktningsmål, lagar och författ-

ningar. De ska inte vara i konflikt med inriktningsmål eller andra förväntade resultat. 
Förväntade resultat ska hanteras inom beslutade budgetramar. Det ska anges för vilken 

period som de förväntade resultaten ska gälla och för vilka verksamheter. 

2.4 Aktiviteter 
För att fullmäktiges inriktningsmål och kommunstyrelsens/nämndernas förväntade re-

sultat ska bli genomförda planeras aktiviteter. Aktiviteterna är de avgörande insatserna 

för att nå förväntade resultat. Aktiviteter beslutas och genomförs inom förvaltningarna 
på alla nivåer och hanteras inom beslutade budgetramar. Förvaltningsledningen beslutar 

om när aktiviteterna ska utföras och av vilka verksamheter. 

2.5 Mått 
På alla nivåer i kommunen, inklusive fullmäktige, används mått för att veta hur inrikt-

ningsmålen och de förväntade resultaten uppnås.  

3. Styrmodellens årshjul 
I Vänersborg tillämpas en tidig budgetprocess med start i januari och beslut om mål- 

och resursplan i juni. Den tidiga tidsplanen möjliggör förvaltningarnas fortsatta arbete 

med verksamhetsplanen som sker under hösten. De hålltider som fullmäktige, kommun-
styrelsen/nämnder samt verksamheter ska förhålla sig till återfinns i styrmodellens års-

hjul.  

 

 

 

 

 

29



Regler för mål- och resultatstyrning 
 2019-10-23 

   

4 

 

4. Uppföljning och analys 

4.1 Delårsrapporter och årsredovisning 
Under året görs delårsrapporter efter april och augusti, samt årsredovisning i januari. 

Den startar med rapportering av mått, aktiviteter och resultatuppfyllelse inom förvalt-
ningarna. Där sker analys, vidtas åtgärder för resultatuppfyllelse och sammanställs rap-

porter till nämnderna respektive kommunstyrelsen.  

Nämnderna och kommunstyrelsen följer upp inriktningsmålen och resultaten och rap-

porterar till fullmäktige. Kommunfullmäktige får återrapportering av hur de politiska in-

riktningsmålen infrias och hur kommunen närmar sig visionen. 

I delårsrapporterna och årsredovisningen ingår en finansiell analys och nämndernas eko-

nomiska redovisning.  

5. Verksamhetsplan 

5.1 Verksamhetsplanen 
Verksamhetsplanen är förvaltningens beskrivning av den planerade verksamheten under 

ett verksamhetsår utifrån nämndens samlade uppdrag. Uppdraget följer av respektive 
nämnds reglemente och inriktningsmålen i mål- och resursplanen samt de statliga upp-

dragen som åligger kommunen. Verksamhetsplaner används av förvaltningarna för att 

planera, följa upp, förbättra och rapportera sina verksamheter. Planen kopplar verksam-
hetsstyrningen till inriktningsmål och förväntade resultat. Planen är realistisk och aktivi-

teterna som nämns i den är sådana som förvaltningarna har för avsikt att genomföra. 
 

Verksamhetsplanen ska översiktligt beskriva det förvaltningen särskilt avser utföra vad 

gäller resultat- och aktivitetsplan samt verksamhetsbeskrivning över uppdrag och åta-
gande: 

 Resultat- och aktivitetsplanen beskriver på ett översiktligt sätt inriktningsmål, för-

väntade resultat och aktiviteter. Resultat- och aktivitetsplaner är förvaltningsledning-

ens verktyg för att ha god ordning på resultatuppfyllelse och aktiviteter. 
 

 Verksamhetsbeskrivning redogör för statliga uppdrag och ålägganden, uppdrag från 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnden. Här redogörs för uppdrag och 

åtaganden gentemot andra nämnder, bolag, landsting, förbund, organisationer och 

sammanslutningar. Verksamhetsbeskrivningen redogör även för särskilda satsningar 

och projekt. 

Verksamhetsplanen framställs av förvaltningsledningen och rapporteras senast i decem-

ber till kommunstyrelsen/nämnden. Nämnderna rapporterar till kommunstyrelsen.  

Varje år ska kommunstyrelsen och nämnderna följa upp sina verksamhetsplaner i en 
årsberättelse.  
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5.2 Detaljbudget 
Verksamhetsplanen innehåller förvaltningens detaljbudget som visar hur nämnden för-

delar sina resurser. Detaljbudgeten är anpassad efter de beslut som fattats i mål- och re-
sursplan.  
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From:                                 ann-sofie.norberg@vanersborg.se
Sent:                                  Tue, 14 Apr 2020 11:27:01 +0000
To:                                      Socialförvaltningen Vänersborg
Subject:                             Distribution av beslut - rättelse
Attachments:                   Beslut KSAU 2020-04-06Nämndernas förväntade resultat 2021-2023.pdf, 
Rekommendationer - Socialnämndens förväntade resultat.pdf, Rekommendationer - Kultur- och 
fritidsnämndens förväntade resultat.pdf, Rekommendationer - Samhällsbyggnadsnämnden förväntade 
resultat.pdf, Rekommendationer - Barn- och utbildningsnämndens förväntade resultat.pdf, 
Rekommendationer - Byggnadsnämndens förväntade resultat.pdf, Rekommendationer - Miljö- och 
hälsoskyddsnämndens förväntade resultat.pdf, Rekommendationer - Överförmyndarnämndens 
förväntade resultat.pdf

Hej,
 
Bifogat finner ni beslut från KSAU 2020-04-06 gällande nämndernas förväntade resultat. Tidigare utskick 
innehöll felaktiga bilagor. Detta är de slutgiltiga rekommendationerna.
 
 
Med vänliga hälsningar
 
VÄNERSBORGS KOMMUN
Juridiska avdelningen, Kommunkontoret 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-04-06 

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen arbetsutskott

§ 49

Nämndernas förväntade resultat 2021-2023
KS 2020/11

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner efter diskussion de rekommendationer som 
tagits fram för respektive nämnds förslag till förväntade resultat 2021.
Socialnämnden förväntas lämna förslag till förväntade resultat 2021 efter nämndsmötet 
i april.

Bilaga
Bilaga 1: Rekommendationer – Socialnämndens förväntade resultat
Bilaga 2: Rekommendationer – Miljö- och hälsoskyddsnämndens förväntade resultat
Bilaga 3: Rekommendationer – Byggnadsnämndens förväntade resultat
Bilaga 4: Rekommendationer – Samhällsbyggnadsnämndens förväntade resultat
Bilaga 5: Rekommendationer – Kultur- och fritidsnämndens förväntade resultat
Bilaga 6: Rekommendationer – Barn- och utbildningsnämndens förväntade resultat
Bilaga 7: Rekommendationer – Överförmyndarnämndens förväntade resultat

Sammanfattning av ärendet
Under hösten 2019 reviderades regler för mål- och resultatstyrning, och nya 
inriktningsmål för 2021-2024 antogs av kommunfullmäktige. Till följd av detta ska 
nämndernas nya förslag till förväntade resultat redovisas för KSAU 6 april innan 
fastställande i respektive nämnd. Syftet är att tillse att nämnderna följt fullmäktiges 
beslut om tilldelade inriktningsmål, kommunstyrelsens ordförandes prioriteringar 
utifrån uppdragsdialogen samt att reglerna för mål- och resultatstyrning tillämpas. 
Rekommendationer till respektive nämnd utifrån inlämnade förslag har tagits fram och 
redovisas i bilagor. 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-03

 Förslag förväntade resultat miljö- och hälsoskyddsnämnden

 Förslag förväntade resultat byggnadsnämnden

 Förslag förväntade resultat barn- och utbildningsnämnden

 Förslag förväntade resultat kultur- och fritidsnämnden

 Förslag förväntade resultat samhällsbyggnadsnämnden

 Förslag förväntade resultat överförmyndarnämnden

 Arbetsmaterial socialnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-04-06 

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen arbetsutskott

 Rekommendationer UTKAST till samtliga nämnder

Kommunstyrelsen arbetsutskotts behandling under sammanträdet

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden förslog att beslutet skulle ges följande formulering:
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner efter diskussion de rekommendationer som 
tagits fram för respektive nämnds förslag till förväntade resultat 2021.
Socialnämnden förväntas lämna förslag till förväntade resultat 2021 efter nämndsmötet 
i april.

Beslutsgång
Ordförande ställde sitt förslag under proposition och fann att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat i enlighet med förslaget.

Sändlista
Samtliga nämnder
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TJÄNSTEANTECKNING 1(3)

2020-04-06 Dnr: 
KS 2020/11  

Handläggare
Amanda Christiansdotter, Lovisa Wagnervik
amanda.christiansdotter@vanersborg.se 
lovisa.wagnervik@vanersborg.se

Socialnämndens förslag till förväntade resultat
Under hösten 2019 reviderades regler för mål- och resultatstyrning, och nya 
inriktningsmål för 2021-2024 antogs av kommunfullmäktige. Till följd av detta ska 
nämndernas nya förslag till förväntade resultat redovisas för KSAU 6 april innan 
fastställande i respektive nämnd. Syftet är att tillse att nämnderna följt fullmäktiges 
beslut om tilldelade inriktningsmål, kommunstyrelsens ordförandes prioriteringar 
utifrån uppdragsdialogen (fastställdes i kommunstyrelsen 2020-02-26 i samband med 
beslut om anvisningar) samt att reglerna för mål- och resultatstyrning tillämpas.

Socialnämndens uppdrag
Nämndens uppdrag och ansvar framgår av beslutat reglemente och omfattar 
socialtjänstlagen och vad som i speciallagstiftning sägs om socialnämnd, lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS), hälso- och sjukvårdslagen, lagen om 
färdtjänst, lagen om riksfärdtjänst, alkohollagen, lagen om mottagande av asylsökande 
m.fl. samt lagen om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar. 
Utifrån gällande lagstiftning ansvarar nämnden för råd, upplysningar, uppsökande 
verksamhet, omsorg, vård, stöd och service, ekonomisk hjälp och övriga insatser till 
familjer och enskilda individer som bedöms vara i behov av det. Nämnden är också 
utförare av arbetsmarknads- och integrationsfrågor.  

Inkomna förslag till förväntade resultat
På grund av att socialnämnden har valt att fatta beslut om budget under sitt 
sammanträde i maj har förvaltningen meddelat att förslaget till förväntade resultat inte 
är genomarbetat ännu. Rekommendationerna nedan bedöms kunna hjälpa nämnden i sitt 
fortsatta arbete med underlaget. Socialnämnden har tagit fram förväntade resultat till de 
inriktningsmål som har tilldelats nämnden.
Övergripande rekommendationer: Samtliga förväntade resultat ska utifrån 
kommunens regler om mål- och resultatstyrning vara mätbara. Mått och nyckeltal tas 
dock fram av förvaltningarna och ska ej fastställas politiskt.

Inriktningsmål: I Vänersborgs kommun ska det finnas mer jämställda och jämlika 
förutsättningar att påverka sina liv
Förväntat resultat: Upplevelsen av att kunna påverka sina insatser ska öka
Rekommendation: Det förväntade resultatet bedöms relevant men bör formuleras så att 
det framgår vem och vilka insatser som avses. Om det förväntade resultatet endast gäller 
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en del av nämndens verksamhet/verksamheter bör detta tydligt framgå. Om man har 
identifierat ett nuläge skulle nämnden kunna specificera resultat ytterligare.

Förväntat resultat: Medborgardialog – workshop kring det
Rekommendation: Det förväntade resultatet är i dagsläget för diffust formulerat för att 
göra en skälig bedömning. Rekommendationen är att nämnden formulerar det 
förväntade resultatet som ett mål, dvs. att man anger vad man vill åstadkomma eller 
uppnå för resultat av medborgardialog. Att bara genomföra en medborgardialog är en 
aktivitet. Man bör även formulera det så att det framgår med vilka nämnden avser föra 
medborgardialog, och om det gäller några särskilda delar av nämndens verksamheter. 
Förväntat resultat: Förebyggande arbete/utveckling
Rekommendation: Det förväntade resultatet är i dagsläget för diffust formulerat för att 
göra en skälig bedömning. Rekommendationen är att nämnden formulerar det 
förväntade resultatet som ett mål, dvs. att man anger vad man vill åstadkomma eller 
uppnå för resultat av förebyggande arbete/utveckling. Förvaltningens uppdrag blir sedan 
att definiera hur det bör ske, vilket sker senare i arbetet med verksamhetsplanen. Om det 
förväntade resultatet endast gäller en del av nämndens verksamhet/verksamheter bör 
detta tydligt framgå.

Inriktningsmål: Fler barn och unga uppnår bättre skolresultat och fullföljer sina
studier
Förväntat resultat: Socialnämnden ska vara med och utveckla nya metoder så målet 
uppnås
Rekommendation: Det är oklart hur det förväntade resultaten ska kunna bedömas vara 
uppnått eller ej då man inte ser mätbarheten. Det är också mer formulerat som en 
övergripande aktivitet. Rekommendationen är att formulera vad nämnden har för önskat 
resultat för att fler barn och unga ska uppnå bättre skolresultat och fullfölja sina studier. 
Utifrån formuleringen som ligger i dagsläget får man uppfattningen om att det är 
samverkan med barn- och utbildningsnämnden som hade behövt komma till stånd för 
att det förväntade resultatet skulle bli mer konkret. Om det förväntade resultatet endast 
gäller en del av nämndens verksamhet/verksamheter bör detta tydligt framgå.

Inriktningsmål: Vänersborg är en ekologiskt hållbar kommun med minskad 
klimatpåverkan
Förväntat resultat: Vid upphandling kravställa minskad klimatpåverkan
Rekommendation: Rekommendationen är att nämnden formulerar vad man önskar 
uppnå för resultat, samt formulera det på ett sådant sätt att det går att bedöma om 
resultatet är uppnått eller ej. I nuvarande form är det snarare formulerat som en 
övergripande aktivitet.
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Inriktningsmål: Vänersborgs kommun har en god service och hög effektivitet
Förväntat resultat: Över rikssnitt i nationella undersökningar gällande service och 
bemötande
Rekommendation: Det förväntade resultatet bedöms relevant och mätbart, men vi ser 
en svårighet vid uppföljning då det hänvisar till flera undersökningar. Det kräver analys 
och jämförelser som genomförs på samma sätt mellan år för att uppföljningen sedan ska 
kunna bli likvärdig och ge en rättvisande bild av utfallet.
Förväntat resultat: Kostnadseffektivitet ska öka jämfört med föregående år
Rekommendation: Det förväntade resultatet bedöms relevant och mätbart, men kräver 
att man definierar vad man menar med kostnadseffektivitet då vi ser en stor risk för olika 
tolkningar av begreppet.

Inriktningsmål: Sjukfrånvaron bland våra medarbetare ska minska
Förväntat resultat: Sjukfrånvaron för förvaltningen ska minska till nivå med rikssnitt 
för liknande verksamhet inom övriga kommuner (SKR´s snitt)
Rekommendation: Det förväntade resultatet bedöms relevant utifrån beskrivning, 
anvisning och nämndens nuläge kring sjukfrånvaro.
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Kultur- och fritidsnämndens förslag till förväntade 
resultat
Under hösten 2019 reviderades regler för mål- och resultatstyrning, och nya 
inriktningsmål för 2021-2024 antogs av kommunfullmäktige. Till följd av detta ska 
nämndernas nya förslag till förväntade resultat redovisas för KSAU 6 april innan 
fastställande i respektive nämnd. Syftet är att tillse att nämnderna följt fullmäktiges 
beslut om tilldelade inriktningsmål, kommunstyrelsens ordförandes prioriteringar 
utifrån uppdragsdialogen (fastställdes i kommunstyrelsen 2020-02-26 i samband med 
beslut om anvisningar) samt att reglerna för mål- och resultatstyrning tillämpas.

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag
Nämndens uppdrag och ansvar framgår av beslutat reglemente. Kultur- och 
fritidsnämnden stödjer och arrangerar kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga, 
och delar årligen ut kulturpris, kulturstipendium samt idrottsledarstipendium till 
personer eller grupperingar med anknytning till Vänersborgs kommun. Kultur- och 
fritidsnämndens ansvar omfattar arena- och fritidsverksamhet, bibliotek, evenemang och 
evenemangsutveckling, fornvård, föreningsbidrag (inom nämndens ansvarsområde), 
konsthall, kulturverksamhet, musikverksamhet, ungdomsverksamhet samt 
huvudmannaskap för Vänersborgs museum.

Inkomna förslag till förväntade resultat
Kultur- och fritidsnämndens har tagit fram förväntade resultat till de inriktningsmål som 
har tilldelats nämnden.
Övergripande rekommendationer: Samtliga förväntade resultat ska utifrån 
kommunens regler om mål- och resultatstyrning vara mätbara. Mått och nyckeltal tas 
dock fram av förvaltningarna och ska ej fastställas politiskt.

Inriktningsmål: I Vänersborgs kommun ska det finnas mer jämställda och jämlika 
förutsättningar att påverka sina liv
Förväntat resultat: Andelen deltagare från underrepresenterade grupper ska öka
Rekommendation: Utifrån beskrivning och anvisningar bedöms det förväntade 
resultatet vara relevant. Det framgår dock inte inom vilka områden man önskar att 
deltagandet ska öka. Ett tydliggörande nämnden skulle kunna göra är att specificera det. 
Det förväntade resultatet bedöms vara mätbart. 
Förväntat resultat: Ökad geografisk spridning av utbudet
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Rekommendation: Koppling kan göras till samhällsbyggnadsnämnden förväntade 
resultat ”Fler trygga möjligheter till gratis fritidsaktiviteter utomhus för barn och 
ungdomar i kommunens socioekonomiskt utsatta områden”. Samverkan nämnderna 
emellan ses som lämpligt för att nå tillfredställande måluppfyllelse. Det framgår dock 
inte i det förväntade resultatet vilket utbud som avses, även om man kan tolka att det 
avser hela nämndens utbud så som det är formulerat. Då kan antas att det är spridningen 
geografiskt som ligger i fokus för resultatet. Då anvisningarna anger att ett särskilt 
fokus ska ligga på geografiska områden med låga socioekonomiska förutsättningar kan 
ett tydliggörande vara att nämnden specificerar vilket geografiskt område man önskar se 
spridning inom. 
Förväntat resultat: Ökad tillgänglighet till trygga mötesplatser
Rekommendation: Det förväntade resultatet bedöms relevant. Koppling kan göras till 
barn- och utbildningsnämndens förväntade resultat om att ”Andelen barn och elever 
som upplever trygghet i lärandemiljön ökar” samt samhällsbyggnadsnämnden 
förväntade resultat ”Fler barn upplever att vägen till och från skolan är trygg”. En 
kombination av de tre förväntade resultaten ger en bild av att flera nämnder i 
kommunen satt trygghet som en prioritering, om än från olika perspektiv. Det bedöms 
som möjligt, men möjligtvis svårt att avgöra om resultatet är uppnått eller ej. Vid brist 
på mätbarhet finns risk att man vid planering, genomförande och uppföljning endast 
fokuserar på aktiviteter och inte vilket resultat de lett till.

Inriktningsmål: Fler barn och unga uppnår bättre skolresultat och fullföljer sina studier
Förväntat resultat: Ökade inslag av musik och estetiska lärprocesser i verksamheter 
riktade till barn och unga
Rekommendation: Det förväntade resultatet förutsätter en samverkan med främst barn- 
och utbildningsnämnden. Kopplingen kan hittas i den del av anvisningen som anger att 
medvetenhet utifrån barnperspektivet och barnkonventionen ska beaktas. Annars kan 
någon direkt koppling till inriktningsmålets beskrivning samt anvisningar inte gå att 
utläsa ur formuleringen, även om bedömningen är att det förväntade resultatet kan anses 
rimligt. Förutsätter en egen mätning, men upplevs mätbart. Resultatet bidrar till en 
möjlighet för samverkan med barn- och utbildningsnämnden.
Förväntat resultat: Öka antalet kulturaktiviteter på fritidsgårdarna i anslutning till 
skoldagen
Rekommendation: Utifrån beskrivning och anvisningar som fokuserar på 
fritidsmöjligheter och bedöms det förväntade resultatet vara relevant. Bedöms mätbart. 

Inriktningsmål: Vänersborg är en ekologiskt hållbar kommun med minskad 
klimatpåverkan
Förväntat resultat: Andelen miljöklassade varor i nämndens verksamheter ska öka
Rekommendation: Utifrån anvisningarna som anger att fokus ska ligga på att öka 
kommunorganisationens andel av hållbara inköp samt hållbar konsumtion bedöms det 
förväntade resultatet som relevant. Bedöms vara mätbart.
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Inriktningsmål: Vänersborgs kommun har en god service och hög effektivitet
Förväntat resultat: Ökad digital service i nämndens verksamheter 
Rekommendation: Utifrån anvisningen om digital verksamhetsutveckling inom 
budgetram upplevs det förväntade resultatet som relevant. Bedöms vara möjligt att följa 
upp måluppfyllelsen. 
Förväntat resultat: Utveckla Huvudnäsaulan till en modern mötesplats för musik och 
scenkonst
Rekommendation: En koppling till lokalförsörjning kan göras i anvisningarna då det 
kan ses som att man vill nyttja befintligt lokalbestånd till att erbjuda invånare nämndens 
utbud. Däremot upplevs mätbarheten och möjligheten till uppföljning som diffus. Det är 
svårt att veta vad som avses med utveckla och det finns en risk att man vid planering, 
genomförande och uppföljning endast fokuserar på aktiviteter och inte vilket resultat de 
lett till. Nämnden bör specificera vilket resultat man vill uppnå. Det blir också lite 
märkligt att specificera Huvudnäsaulan då nämnden utifrån sitt uppdrag inte ensamt har 
ansvar för den. 

Inriktningsmål: Sjukfrånvaron bland våra medarbetare ska minska
Förväntat resultat: Sjukfrånvaron ska uppgå till högst 5 %
Rekommendation: Resultatet är i linje med det förväntade resultat som 
kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden lagt fram som förslag. Det bedöms vara mätbart, men talar 
samtidigt lite emot inriktningsmålets vilja om att sjukfrånvaron ska minska. Vi 
rekommenderar att man i den mån det är möjligt tittar på hur sjukfrånvaron för liknande 
verksamheter (rikssnitt) ser ut och formulerar ett resultat utifrån det, samt utifrån det 
nuläge verksamheten har idag.
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Samhällsbyggnadsnämndens förslag till förväntade 
resultat
Under hösten 2019 reviderades regler för mål- och resultatstyrning, och nya 
inriktningsmål för 2021-2024 antogs av kommunfullmäktige. Till följd av detta ska 
nämndernas nya förslag till förväntade resultat redovisas för KSAU 6 april innan 
fastställande i respektive nämnd. Syftet är att tillse att nämnderna följt fullmäktiges 
beslut om tilldelade inriktningsmål, kommunstyrelsens ordförandes prioriteringar 
utifrån uppdragsdialogen (fastställdes i kommunstyrelsen 2020-02-26 i samband med 
beslut om anvisningar) samt att reglerna för mål- och resultatstyrning tillämpas.

Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag
Nämndens uppdrag och ansvar framgår av beslutat reglemente och omfattar bland annat 
gatu- och väghållning, parkverksamhet, enskild väghållning, trafikfrågor, bidrag m.m. 
Nämnden ansvarar vidare för teknik- och utredning, renhållningsverk, vatten- och 
avloppsverk samt fastighetsförvaltning. Nämnden omfattas också av också intern 
service i form av lokalvård, måltidsproduktion, verksamhetsvaktmästeri, reception, 
konferensservice och kommunens bilpool.

Inkomna förslag till förväntade resultat
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram förväntade resultat till de inriktningsmål som 
har tilldelats nämnden.
Övergripande rekommendationer: Förväntade resultat handlar om utveckling men 
också om att göra prioriteringar. Förslagen från samhällsbyggnadsförvaltningen är 
relativt många och det finns en risk att de när de är så pass många inte kommer leda till 
verksamhetsutveckling. Dialog och analys av effekterna av de förväntade resultaten är 
mycket viktig för att driva utvecklingen framåt, och det blir svårare ju fler de är. Vi 
rekommenderar därför samhällsbyggnadsnämnden att prioritera de förväntade resultat 
som man anser särskilt avgörande för att nå de effekter man önskar. Samtliga förväntade 
resultat ska också utifrån kommunens regler om mål- och resultatstyrning vara mätbara. 
Mått och nyckeltal tas dock fram av förvaltningarna och ska ej fastställas politiskt.

Inriktningsmål: I Vänersborgs kommun ska det finnas mer jämställda och jämlika 
förutsättningar att påverka sina liv
Förväntat resultat: Mer tillgänglighetsanpassning i kommunens geografiska 
socioekonomiskt utsatta områdena
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Rekommendation: Det förväntade resultatet bedöms delvis relevant, men samtidigt 
något diffust kring vad som förväntas uppnås. Det är också oklart hur man ska kunna 
bedöma om resultatet är uppnått eller inte då vi inte ser mätbarheten. En 
kommungemensam definition av både tillgänglighetsanpassning och geografiska 
socioekonomiskt utsatta områden kan behövas. 
Förväntat resultat: Fler trygga möjligheter till gratis fritidsaktiviteter utomhus för barn 
och ungdomar i kommunens socioekonomiskt utsatta områden
Rekommendation: Det förväntade resultatet bedöms relevant och koppling kan ses till 
kultur- och fritidsnämndens förslag: ”Ökad geografisk spridning av utbudet” samt 
”Ökad tillgänglighet till trygga mötesplatser”. Samverkan nämnderna emellan ses som 
lämpligt för att nå tillfredställande måluppfyllelse. Vi ser dock en fara i att det 
förväntade resultatet omfattar flera delar och bör specificeras ytterligare. I nuvarande 
formulering är det svårt att avgöra vad som väger tyngst, om det är just ökning av 
mötesplatser, gratis aktiviteter eller den geografiska lokaliseringen. Det finns också en 
risk att man vid uppföljningen fokuserar på genomförda aktiviteter kring att skapa 
möjligheter, och inte om de möjligheterna faktiskt resulterat i att fler barn och 
ungdomar har genomfört fler aktiviteter. Vi ser också en potentiell samverkan med 
kultur- och fritidsnämnden gällande deras verksamhet fritidsbanken.

Inriktningsmål: Fler barn och unga uppnår bättre skolresultat och fullföljer sina studier
Förväntat resultat: Säkerställa att elever får i sig näringsrik kost under skoltid genom 
att se till att fler elever äter sin lunch i skolmatsalen 
Rekommendation: Det förväntade resultatet bedöms som relevant utifrån det faktum 
att intag av näring påverkar elevers prestationsmöjlighet. I nuläget är dock resultatet 
formulerat mer som en aktivitet. Om man har identifierat ett nuläge skulle nämnden 
kunna specificera resultat ytterligare, under förutsättning att det handlar om att man 
önskar att fler får i sig näringsrik kost. Resultatet kan kräva en samverkan med barn- 
och utbildningsnämnden, då det anses svårt för samhällsbyggnadsnämnden att själva 
påverka detta fullt ut.
Förväntat resultat: Fler barn upplever att vägen till och från skolan är trygg
Rekommendation: Utifrån anvisningen om ökad trygghet kring skolorna, både under 
och utanför skoltid, upplevs det förväntade resultatet som relevant. Resultatet förutsätter 
en egen mätning, alternativt samverkan med barn- och utbildningsnämnden. Om man 
har identifierat ett nuläge skulle nämnden kunna specificera resultat ytterligare. 
Koppling kan göras till barn- och utbildningsnämndens förväntade resultat om att 
”Andelen barn och elever som upplever trygghet i lärandemiljön ökar” samt kultur- och 
fritidsnämndens förväntade resultat ”Ökad tillgänglighet till trygga mötesplatser” En 
kombination av de tre förväntade resultaten ger en bild av att flera nämnder i 
kommunen satt trygghet som en prioritering, om än från olika perspektiv.
Förväntat resultat: Förbättra och trygga de fysiska miljöerna kring skolgårdarna, både 
under och utanför undervisningstid, med fokus på våra socioekonomiskt utsatta 
områden
Rekommendation: Utifrån anvisningen om ökad trygghet kring skolorna, både under 
och utanför skoltid, upplevs det förväntade resultatet som relevant. Det är dock oklart 
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hur det förväntade resultaten ska kunna bedömas vara uppnått eller ej då vi inte ser 
mätbarheten. Vid brist på mätbarhet finns risken är att man vid planering, genomförande 
och uppföljning endast fokuserar på aktiviteter och inte vilket resultat de lett till.
Förväntat resultat: Alla investeringsprojekt ska beakta barnperspektivet
Rekommendation: Utifrån anvisningarna som anger att nämnderna ska öka sin 
medvetenhet och sina beslut utifrån barnperspektivet och barnkonventionen bedöms 
målsättningen relevant och högst aktuell. Det bedöms vara mätbart, även om resultatet i 
nuvarande formulering i form av att beakta är att anse som en aktivitet. Att följa eller 
beakta barnkonventionen som nu är inkorporerad i svensk lagstiftning upplevs också 
inte stämma överens med reglerna för mål- och resultatstyrning som anger att 
förväntade resultat inte ska upprepa lagar och författningar. 
Kommunstyrelseförvaltningen arbetar också just nu med att ta fram rutiner och 
anvisningar för hur tjänsteskrivelser tydligare ska beakta och belysa barnperspektivet.

Inriktningsmål: Vänersborg är en ekologiskt hållbar kommun med minskad 
klimatpåverkan
Förväntat resultat: Minska avfallet/svinnet i kommunorganisationens verksamheter 
samt i kommunen
Rekommendation: Det förväntade resultatet kan hänvisas till Miljöprogram 2030:s 
målbild om minskat avfall och bedöms därför relevant. Om man har identifierat ett 
nuläge skulle nämnden kunna specificera resultat ytterligare vilket gör 
måluppfyllelseambitionen mer transparant. Det bedöms vara möjligt att följa upp 
måluppfyllelsen, men det är två delar inbakat i samma resultat vilket kan försvåra 
uppföljningen. Nämnden uppdrag täcker inte hela kommunorganisationen vilket 
kommer medföra att vissa ej är påverkbara. 
Förväntat resultat: Minska användandet av fossilt drivmedel i kommunens 
verksamheter
Rekommendation: Det förväntade resultatet kan hänvisas till Miljöprogram 2030:s 
målbild om omställning av transporter och resvanor och bedöms därför relevant. Om 
man har identifierat ett nuläge skulle nämnden kunna specificera resultat ytterligare 
vilket gör måluppfyllelseambitionen mer transparant. Det bedöms vara möjligt att följa 
upp måluppfyllelsen. Det hade varit önskvärt med ett mer specificerat förväntat resultat 
med tydligt målvärde som en del till fossilfritt 2030.
Förväntat resultat: Öka antal inköpstillfällen vid högtider och speciella tillfällen då 
Kostenheten väljer lokal- och närproducerade livsmedel 
Rekommendation: Det förväntade resultatet kan hänvisas till Miljöprogram 2030:s 
målbild om både närodlat och artrikt och hållbara inköp och bedöms därför relevant. 
Om man har identifierat ett nuläge skulle nämnden kunna specificera resultat ytterligare 
vilket gör måluppfyllelseambitionen mer transparant. Det bedöms delvis vara möjligt att 
följa upp måluppfyllelsen, men är lite diffust vad som avses med högtider och speciella 
tillfällen. Vi ser en möjlighet till samverkan med kommunstyrelsen, 
upphandlingsavdelningen kopplat till möjlighet att upphandla lokal- och närproducerat.
Förväntat resultat: Öka Kostenhetens andel inköp av ekologiska livsmedel till 35 
procent
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Rekommendation: Det förväntade resultatet kan hänvisas till Miljöprogram 2030:s 
målbild om och hållbara inköp och bedöms därför relevant. Det bedöms vara möjligt att 
följa upp måluppfyllelsen. Samtidigt finns ett beslut i kommunfullmäktige som fastslår 
25 % och då bör fullmäktiges beslut vara det som är överordnat. Rekommenderas inte 
att nämnden själva har ett förväntat resultat kring detta utan i sådana fall avvaktar om 
kommunfullmäktige beslutar annat. Förslag på nytt förväntade resultat skulle kunna 
vara: Öka kostenhetens andel av inköp av livsmedel som minskar klimatpåverkan
Förväntat resultat: Öka återbruket av produkter och material på kretsloppsparken
Rekommendation: Det förväntade resultatet kan hänvisas till Miljöprogram 2030:s 
målbild om och hållbar konsumtion och livsstil och bedöms därför relevant. Är delvis 
formulerad som en aktivitet, om man har identifierat ett nuläge skulle nämnden kunna 
specificera resultat ytterligare vilket gör måluppfyllelseambitionen mer transparant. Det 
är dock förståeligt att så inte är gjort i detta fall då Kretsloppsparken är nyöppnad. 
Gällande återbruk bör det klargöras om det är återbruket i kommunens verksamheter 
och/eller återbruk i hushållen som avses. 
Förväntat resultat: Sänka vår klimatpåverkan vid ny- och ombyggnation av 
kommunägda fastigheter
Rekommendation: Det förväntade resultatet kan hänvisas till flera målbilder inom 
Miljöprogram 2030 och bedöms därför relevant. Om man har identifierat ett nuläge 
skulle nämnden kunna specificera resultat ytterligare vilket gör 
måluppfyllelseambitionen mer transparant. Upplevs delvis svårt att mäta och det finns 
en risk att man bara fokuserar på genomförda aktiviteter och inte vilket resultat de lett 
till.

Inriktningsmål: Vänersborgs kommun har en god service och hög effektivitet
Förväntat resultat: Förvaltningen ska bli mer digital
Rekommendation: Utifrån anvisning om digital verksamhetsutveckling inom 
budgetram bedöms det förväntade resultatet som relevant. Däremot upplevs 
mätbarheten och möjligheten till uppföljning som diffus. Det är svårt att veta vad som 
avses med mer digital och utan definition så finns det en risk att man vid planering, 
genomförande och uppföljning endast fokuserar på aktiviteter och inte vilket resultat de 
lett till. 
Förväntat resultat: Fler utvecklade arbetsprocesser för en effektivare förvaltning
Rekommendation: Utifrån beskrivning bedöms resultatet som relevant men 
mätbarheten och möjligheten till uppföljning upplevs som diffus. Rekommendationen är 
att formulera på vilket sätt man önskar effektivisering och även vad som menas med 
utvecklande arbetsprocesser. En förväntan om effektivisering bör i sådana fall omfatta 
alla processer, inte bara de som är definierade som utvecklande. 
En kombination at detta och ovanstående förslag borde kunna konkretiseras till ett 
förväntat resultat, där det digitala snarare kan ses som en metod för effektivisering för 
förvaltningen att titta på vid planering och genomförande (verksamhetsplan). 
Förväntat resultat: Andelen nöjda besökare på Kretsloppspaken ska öka jämfört med 
kommunens återvinningscentral på Holmängen eller Resultatet i SCB:s mätning 
Nöjdhet besök vid återvinningscentral, andel (%) ska öka
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Rekommendation: Kopplingar till inriktningsmålet om att Vänersborg är en ekologiskt 
hållbar kommun med minskad klimatpåverkan kan identifieras. Enligt anvisning och 
beskrivning av det inriktningsmålet är nedskräpning samt avfall/svinn prioriterade 
områden att formulera förväntade resultat kring. Det förväntade resultatet har även en 
koppling till service och bemötande vilket detta inriktningsmål avser. Därmed bedöms 
det förväntade resultatet som relevant, även om eventuellt det hade passat bättre under 
det tidigare nämnda inriktningsmålet. Bedöms som mätbart. Den första formuleringen 
förespråkas i det hänseende att nämndens belyser den nyöppnade kretsloppsparken, 
medan den andra formuleringen är mer transparant i sin mätbarhet.

Inriktningsmål: Sjukfrånvaron bland våra medarbetare ska minska
Förväntat resultat: Förvaltningens sjukfrånvaro ska vara högst 5 procent
Rekommendation: Resultat är i linje med de förväntade resultat som kommunstyrelsen, 
byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden lagt 
fram som förslag. Bedöms relevant utifrån den sjukskrivningsnivå nämnden ligger på 
idag. Bedöms vara möjligt att följa upp måluppfyllelsen, men talar samtidigt lite emot 
inriktningsmålets vilja om att sjukfrånvaron ska minska. Vi rekommenderar att man i 
den mån det är möjligt tittar på hur sjukfrånvaron för liknande verksamheter (rikssnitt) 
ser ut och formulerar ett resultat utifrån det, samt utifrån det nuläge verksamheten har 
idag.
Förväntat resultat: Kostenhetens sjukfrånvaro ska vara högst 7 %
Rekommendation: Det förväntade resultatet bedöms relevant, men samtidigt lite 
överflödigt med tanke på det föreslagna resultatet innan som gäller förvaltningen som 
helhet. Se även ovanstående kommentar gällande liknande verksamheter (rikssnitt).
Förväntat resultat: Andelen anställda på samhällsbyggnadsförvaltningen som upplever 
att de har möjlighet att utvecklas och lära nytt i sitt dagliga arbete ska öka
Rekommendation: Utifrån anvisning och koppling till friskfaktorer bedöms resultatet 
relevant och mätbart.
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Barn- och utbildningsnämndens förslag till förväntade 
resultat
Under hösten 2019 reviderades regler för mål- och resultatstyrning, och nya 
inriktningsmål för 2021-2024 antogs av kommunfullmäktige. Till följd av detta ska 
nämndernas nya förslag till förväntade resultat redovisas för KSAU 6 april innan 
fastställande i respektive nämnd. Syftet är att tillse att nämnderna följt fullmäktiges 
beslut om tilldelade inriktningsmål, kommunstyrelsens ordförandes prioriteringar 
utifrån uppdragsdialogen (fastställdes i kommunstyrelsen 2020-02-26 i samband med 
beslut om anvisningar) samt att reglerna för mål- och resultatstyrning tillämpas.

Barn- och utbildningsnämndens uppdrag
Nämndens uppdrag och ansvar framgår av beslutat reglemente och omfattar 
utbildningen för barn och elever i åldern 1-16 år i Vänersborgs kommun. Kommunen är 
huvudman för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola och 
grundsärskola. Nämnden ansvarar för att besluta i frågor som rör barn- och 
utbildningsförvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska 
handha. 

Inkomna förslag till förväntade resultat
Barn- och utbildningsnämndens har tagit fram förväntade resultat till de inriktningsmål 
som tilldelats nämnden.
Övergripande rekommendationer: Samtliga förväntade resultat ska utifrån 
kommunens regler om mål- och resultatstyrning vara mätbara. Mått och nyckeltal tas 
dock fram av förvaltningarna och ska ej fastställas politiskt.

Inriktningsmål: I Vänersborgs kommun ska det finnas mer jämställda och jämlika 
förutsättningar att påverka sina liv
Förväntat resultat: Andelen barn inskrivna i förskolan ökar 
Rekommendation: Utifrån anvisningen om att nämnderna bör beakta socioekonomiska 
faktorer såsom utbildningsnivå bedöms det förväntade resultatet som relevant. Vi 
bedömer också att det är möjligt att följa upp måluppfyllelsen. Om man har identifierat 
ett nuläge skulle nämnden kunna specificera resultat ytterligare.
Förväntat resultat: Andelen barn och elever som upplever trygghet i lärandemiljön 
ökar 
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Rekommendation: Bedöms vara möjligt att följa upp måluppfyllelsen. Koppling kan 
göras till kultur- och fritidsnämndens förväntade resultat ”Ökad tillgänglighet till trygga 
mötesplatser” samt samhällsbyggnadsnämnden förväntade resultat ”Fler barn upplever 
att vägen till och från skolan är trygg”. En kombination av de tre förväntade resultaten 
skapar en bild av att flera nämnder i kommunen satt trygghet som en prioritering, om än 
från olika perspektiv. Om man har identifierat ett nuläge skulle nämnden kunna 
specificera resultat ytterligare.

Inriktningsmål: Fler barn och unga uppnår bättre skolresultat och fullföljer sina studier
Förväntat resultat: Andelen barn i förskolan som tar del av en undervisning av hög 
kvalité ökar
Rekommendation: Det förväntade resultatet bedöms relevant utifrån inriktningsmålets 
beskrivning och anvisning. Om man har identifierat ett nuläge skulle nämnden kunna 
specificera resultat ytterligare. Risken är annars att man vid planering, genomförande 
och uppföljning endast fokuserar på aktiviteter och inte vilket resultat de lett till. 
Resultatet kräver också att man definierar vad man menar med hög kvalitet eftersom det 
annars kan finnas risk olika värdering av ordet, eventuellt skulle en tydligare koppling 
till läroplanen i formuleringen av resultatet kunna bidra till att minska risken för olika 
värdering.
Förväntat resultat: Andelen elever som når kunskapskravet i årskurs 1 ökar
Rekommendation: Det förväntade resultatet bedöms relevant utifrån inriktningsmålets 
beskrivning och anvisning och upplevs mätbart. Om man har identifierat ett nuläge 
skulle nämnden kunna specificera resultat ytterligare.
Förväntat resultat: Andelen elever i årskurs 9 som har behörighet till yrkesprogram 
ökar 
Rekommendation: Det förväntade resultatet bedöms relevant utifrån inriktningsmålets 
beskrivning och anvisning och upplevs mätbart. Om man har identifierat ett nuläge 
skulle nämnden kunna specificera resultat ytterligare.
Förväntat resultat: Andelen elever i årskurs 7-9 med mer än 25 % frånvaro minskar
Rekommendation: Det förväntade resultatet bedöms relevant utifrån inriktningsmålets 
beskrivning och anvisning och upplevs mätbart. Om man har identifierat ett nuläge 
skulle nämnden kunna specificera resultat ytterligare.

Inriktningsmål: Vänersborg är en ekologiskt hållbar kommun med minskad 
klimatpåverkan
Förväntat resultat: Andelen barn och elever som upplever delaktighet i 
undervisningen och tar ansvar i miljö- och hållbarhetsfrågor ökar
Rekommendation: Enligt anvisningar ska målbilderna i Miljöprogram 2030 brytas ner 
till ett (fåtal) förväntade resultat inom nämnden ansvarsområde. Det förväntade 
resultatet kan hänvisas till Miljöprogram 2030:s målbild ”leka och lära” som anger att 
alla förskolor och skolor aktivt ska arbeta med lärande för hållbar utveckling. Därmed 
kan det förväntade resultatet bedömas som relevant. Om man har identifierat ett nuläge 
skulle nämnden kunna specificera resultat ytterligare. Risken är annars att man vid 
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planering, genomförande och uppföljning endast fokuserar på aktiviteter och inte vilket 
resultat de lett till. Vi ser också att detta förväntade resultat bör delas upp i två resultat, 
eftersom det dels handlar om att uppleva delaktighet och dels ta ansvar. 
Övrig kommentarer kopplade till inriktningsmålet: Det finns inga förslag utifrån de 
målbilderna som, enligt anvisningarna, särskilt ska beaktas. 

Inriktningsmål: Vänersborgs kommun har en god service och hög effektivitet
Förväntat resultat: Vårdnadshavare upplever att kommunikationsplattformen skapar 
förutsättningar för vårdnadshavare att vara delaktiga i sitt barns utbildning
Rekommendation: Utifrån anvisningen om digital verksamhetsutveckling inom 
budgetram upplevs det förväntade resultatet som relevant. Uppföljning av det 
förväntade resultatet förutsätter en egen mätning och det bedöms vara möjligt att följa 
upp måluppfyllelsen. Nämnden skulle kunna specificera det förväntade resultatet 
ytterligare genom att ange vilket målvärde man strävar efter. 

Inriktningsmål: Sjukfrånvaron bland våra medarbetare ska minska
Förväntat resultat: Fler medarbetare upplever hållbart, kommunikativt och modigt 
ledarskap
Rekommendation: Bedöms relevant att fokusera på att medarbetare upplever hållbart, 
kommunikativt och modigt ledarskap då anvisningarna anger att lägre sjukfrånvaro kan 
bero på friskfaktorer så som motiverade medarbetare, gott ledarskap och tydlig styrning. 
Uppföljning av det förväntade resultatet förutsätter en egen mätning av hur 
medarbetarna upplever ledarskapet i kommunen. Samt en analys om hur man tror det 
kan kopplas till förvaltningens sjukfrånvaro så att man tydligt kan se att de insatser man 
gör kring ledarskap också ger effekt på sjukfrånvaron.
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Byggnadsnämndens förslag till förväntade resultat
Under hösten 2019 reviderades regler för mål- och resultatstyrning, och nya 
inriktningsmål för 2021-2024 antogs av kommunfullmäktige. Till följd av detta ska 
nämndernas nya förslag till förväntade resultat redovisas för KSAU 6 april innan 
fastställande i respektive nämnd. Syftet är att tillse att nämnderna följt fullmäktiges 
beslut om tilldelade inriktningsmål, kommunstyrelsens ordförandes prioriteringar 
utifrån uppdragsdialogen (fastställdes i kommunstyrelsen 2020-02-26 i samband med 
beslut om anvisningar) samt att reglerna för mål- och resultatstyrning tillämpas.

Byggnadsnämndens uppdrag
Nämndens uppdrag och ansvar framgår av beslutat reglemente. Byggnadsnämnden är 
kommunens bygglovsmyndighet och tar beslut om bygglov, detaljplaner och adresser. 
Nämnden ansvarar också för mätning och kartframställning samt har ett övergripande 
ansvar för fastighetsbildning. Nämndens myndighetsfunktioner styrs av ett antal lagar, 
främst Plan- och bygglagen, för att kommunen ska ha en god stads- och landskapsmiljö. 
Nämnden följer den allmänna utvecklingen inom kommunen och tar initiativ i frågor 
om planläggning och fastighetsbildning. Ansvaret omfattar även de uppgifter som 
kommunen har avseende sotning och brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot 
olyckor och de regler som hänför sig till detta, ansvaret för geografiskt 
informationssystem (GIS) samt de uppgifter som åvilar kommunen enligt lagen om 
lägenhetsregister.

Inkomna förslag till förväntade resultat
Byggnadsnämndens har tagit fram förväntade resultat till de inriktningsmål som har 
tilldelats nämnden.
Övergripande rekommendationer: Samtliga förväntade resultat ska utifrån 
kommunens regler om mål- och resultatstyrning vara mätbara. Mått och nyckeltal tas 
dock fram av förvaltningarna och ska ej fastställas politiskt.

Inriktningsmål: I Vänersborgs kommun ska det finnas mer jämställda och jämlika 
förutsättningar att påverka sina liv
Förväntat resultat: Alla detaljplaner ska beakta barnperspektivet
Rekommendation: Koppling kan göras till anvisningarna riktade till inriktningsmålet 
”Fler barn och unga uppnår bättre skolresultat och fullföljer sina studier” som anger att 
nämnderna ska öka sin medvetenhet och sina beslut utifrån barnperspektivet och 
barnkonventionen. Även om detta är sorterar under ett annat inriktningsmål bedöms 
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målsättningen relevant och högst aktuell. Det bedöms vara mätbart, även om resultatet i 
nuvarande formulering i form av att beakta är att anse som en aktivitet. Att följa eller 
beakta barnkonventionen som nu är inkorporerad i svensk lagstiftning upplevs också 
inte stämma överens med reglerna för mål- och resultatstyrning som anger att 
förväntade resultat inte ska upprepa lagar och författningar.

Inriktningsmål: Enklare och kortare vägar att starta och etablera företag
Förväntat resultat: Nöjd kund-index (INSIKT) bygglov ska öka till minst 70
Rekommendation: Det förväntade resultatet bedöms relevant utifrån inriktningsmålets 
beskrivning och anvisning och upplevs mätbart. Om man har identifierat ett nuläge 
skulle nämnden kunna specificera resultat ytterligare, och också för att se att resultatet 
både är realistiskt och utmanande i enlighet med reglerna om mål- och resultatstyrning.

Inriktningsmål: Vänersborg är en ekologiskt hållbar kommun med minskad 
klimatpåverkan
Förväntat resultat: I framtagande av alla detaljplaner ska redovisas hur planen 
påverkar möjligheten att uppnå målbilderna i Miljöprogram 2030
Rekommendation: Det förväntade resultatet bedöms relevant utifrån inriktningsmålets 
beskrivning och anvisning men är formulerat som en aktivitet och därför ej mätbart. 
Nämnden bör fundera över vilken förändring det är man vill åstadkomma genom denna 
redovisning. Vi rekommenderar också nämnden att sikta in sig på någon av de 
målbilder som nämnden ansvarar för i miljöprogrammet.

Inriktningsmål: Vänersborgs kommun har en god service och hög effektivitet
Förväntat resultat: Genomsnittlig handläggningstiden för bygglov ska vara mindre än 
6 veckor
Rekommendation: Utifrån beskrivningen av inriktningsmålet om service upplevs det 
förväntade resultatet som relevant. Bedöms också vara möjligt att följa upp 
måluppfyllelsen. Enligt budgetanvisning är kommunstyrelsens roll kopplad till 
övergripande processansvar inom bland annat samhällsbyggnadsprocessen prioriterat. 
Det förväntade resultatet bedöms vara en del av samhällsbyggnadsprocessen och 
därmed även relevant att fokusera på. Resultatet kräver också ett förtydligande vad som 
avses med handläggningstid, om det är inom ramen för plan- och bygglagen eller inom 
ramen för förvaltningslagen.

Inriktningsmål: Sjukfrånvaron bland våra medarbetare ska minska. 
Förväntat resultat: Förvaltningens sjukfrånvaro ska bibehållas låg och uppgå till högst 
5 procent.
Rekommendation: Då miljö- och hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden har 
gemensam förvaltning bedöms det klokt och nödvändigt att båda nämnder satt samma 
förväntade resultat i detta avseende. Resultatet är även i linje med det förväntade 
resultat som kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och 
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samhällsbyggnadsnämnden lagt fram som förslag. Bedöms vara möjligt att följa upp 
måluppfyllelsen, men talar samtidigt lite emot inriktningsmålets vilja om att 
sjukfrånvaron ska minska. Vi rekommenderar att man i den mån det är möjligt tittar på 
hur sjukfrånvaron för liknande verksamheter (rikssnitt) ser ut och formulerar ett resultat 
utifrån det, samt utifrån det nuläge verksamheten har idag.
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Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till förväntade 
resultat
Under hösten 2019 reviderades regler för mål- och resultatstyrning, och nya 
inriktningsmål för 2021-2024 antogs av kommunfullmäktige. Till följd av detta ska 
nämndernas nya förslag till förväntade resultat redovisas för KSAU 6 april innan 
fastställande i respektive nämnd. Syftet är att tillse att nämnderna följt fullmäktiges 
beslut om tilldelade inriktningsmål, kommunstyrelsens ordförandes prioriteringar 
utifrån uppdragsdialogen (fastställdes i kommunstyrelsen 2020-02-26 i samband med 
beslut om anvisningar) samt att reglerna för mål- och resultatstyrning tillämpas.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens uppdrag
Nämndens uppdrag och ansvar framgår av beslutat reglemente. Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden är både en kommunal nämnd och en självständig myndighet. Som 
myndighet kan nämnden besluta om att ställa tvingande krav på till exempel företag i 
miljöskyddsfrågor. I uppdraget ingår att svara för prövning och tillsyn som ankommer 
på kommunen enligt övriga lagar och förordningar som berör nämndens ansvarsområde 
(livsmedelslagen, tobakslagen, lag om handel med vissa receptfria läkemedel, lag om 
elektroniska cigaretter m.fl.) samt rådgivning till företag och allmänhet. Nämnden ska 
också svara för kommunens engagemang i regional och lokal miljöövervakning och 
pröva dispensansökningar, som berör den lagstiftning där nämnden har tillsynsansvar. 
Nämnden ska medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor berörs, utarbeta de 
förslag till åtgärdsprogram och åtgärdsplaner som kan krävas av kommunen och svara 
för provtagning som ålagts kommunen med anledning av miljökvalitetsnormer, svara 
för att initiera och bereda ärenden som är påkallade om inrättande av skyddsområden i 
den mån uppgiften inte lagts på annan nämnd och svara för förvaltning av sådana 
områden.

Inkomna förslag till förväntade resultat
Miljö- och hälsoskyddsnämndens har tagit fram förväntade resultat till de 
inriktningsmål som har tilldelats nämnden.
Övergripande rekommendationer: Samtliga förväntade resultat ska utifrån 
kommunens regler om mål- och resultatstyrning vara mätbara. Mått och nyckeltal tas 
dock fram av förvaltningarna och ska ej fastställas politiskt.
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Inriktningsmål: Enklare och kortare vägar att starta och etablera företag
Förväntat resultat: Andelen registreringar av nya livsmedelsanläggningar som sker via 
e-blankett ska öka
Rekommendation: Utifrån anvisningen om digital verksamhetsutveckling inom 
budgetram, samt anvisningen om att förenkla en väg in till kommunen för företag 
upplevs det förväntade resultatet som relevant. Bedöms vara möjligt att följa upp 
måluppfyllelsen.
Förväntat resultat: Nöjd-kund index (miljö- och hälsoskydd) hos företagare ska uppgå 
till minst 70 procent
Rekommendation: Det förväntade resultatet bedöms relevant och möjligt att följa upp 
måluppfyllelsen. Om man har identifierat ett nuläge skulle nämnden kunna specificera 
resultat ytterligare, och också för att se att resultatet både är realistiskt och utmanande i 
enlighet med reglerna om mål- och resultatstyrning. Det är också oklart om det som 
avses är index eller procent vilket bör klargöras så att man jämför samma saker.
Förväntat resultat: Nöjd-kund index (livsmedel) hos företagare ska uppgå till minst 80 
procent
Rekommendation: Det förväntade resultatet bedöms relevant och möjligt att följa upp 
måluppfyllelsen. Om man har identifierat ett nuläge skulle nämnden kunna specificera 
resultat ytterligare, och också för att se att resultatet både är realistiskt och utmanande i 
enlighet med reglerna om mål- och resultatstyrning. Det är också oklart om det som 
avses är index eller procent vilket bör klargöras så att man jämför samma saker.

Inriktningsmål: Vänersborg är en ekologiskt hållbar kommun med minskad 
klimatpåverkan
Förväntat resultat: Egeninitierad tillsyn av prioriterade förorenade markområden ska 
öka
Rekommendation: Enligt anvisningarna ska målbilderna i Miljöprogram 2030 brytas 
ner till ett (fåtal) förväntade resultat inom nämnden ansvarsområde. Det förväntade 
resultatet om att ”egeninitierad tillsyn av prioriterade förorenade markområden ska 
öka” kan hänvisas till Miljöprogram 2030:s målbild om att ”användningen av farliga 
ämnen minskar”. Då Miljö- och hälsoskyddsnämnden står som ensamma 
huvudansvariga för den målbilden bedöms det rimligt att nämnden belyser det området. 
Någon parallell till annan nämnds prioriteringsområden kan dock inte hittas. Bedöms 
vara möjligt att följa upp måluppfyllelsen. Vi ser också att det på sikt kan finnas 
samverkanspotential med byggnadsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden kopplat 
till exploatering, försäljning osv.
Förväntat resultat: Tillsynsplanen för förhandsdebiterade avgifter ska genomföras till 
100 procent eller Tillsynsplanen för förhandsdebiterade avgifter inom 
miljöskyddstillsyn ska genomföras till 100 procent
Rekommendation: Den första formuleringen innebär att fler tillsynsområden kan 
prioriteras. Frågan nämnden bör ställa sig när de beslutar om vilket förväntat resultat 
som ska gälla är ifall första förslaget är relevant, eller om fokus bör ligga på enskilt 
område där behovet bedöms som störst. Bedöms vara möjligt att följa upp, men båda är 
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formulerade som aktiviteter. Man bör fundera över vad det är man vill uppnå och 
formulera ett resultat utifrån det.

Inriktningsmål: Vänersborgs kommun har en god service och hög effektivitet
Förväntat resultat: Fler tillståndssökande av enskilda avlopp är nöjda med 
förvaltningens service
Rekommendation: Utifrån den beskrivningen som finns kopplad till inriktningsmålet 
om service och bemötande bedöms det förväntade resultatet som relevant. Bedöms vara 
möjligt att följa upp måluppfyllelsen. Om man har identifierat ett nuläge skulle 
nämnden kunna specificera resultat ytterligare.
Förväntat resultat: Tillsynsplanen för förhandsdebiterade avgifter ska genomföras till 
100 procent eller Tillsynsplanen för förhandsdebiterade avgifter inom 
livsmedelskontroll ska genomföras till 100 procent
Rekommendation: Den första formuleringen innebär att fler tillsynsområden kan 
prioriteras. Frågan nämnden bör ställa sig när de beslutar om vilket förväntat resultat 
som ska gälla är ifall första förslaget är relevant, eller om fokus bör ligga på enskilt 
område där behovet bedöms som störst. Bedöms vara möjligt att följa upp 
måluppfyllelsen, men båda är formulerade som aktiviteter. Man bör fundera över vad 
det är man vill uppnå och formulera ett resultat utifrån det.

Inriktningsmål: Sjukfrånvaron bland våra medarbetare ska minska
Förväntat resultat: Förvaltningens sjukfrånvaro ska bibehållas låg och uppgå till högst 
5 procent
Rekommendation: Då miljö- och hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden har 
gemensam förvaltning bedöms det klokt och nödvändigt att båda nämnder satt samma 
förväntade resultat i detta avseende. Resultatet är även i linje med det förväntade 
resultat som kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden lagt fram som förslag. Bedöms vara möjligt att följa upp 
måluppfyllelsen, men talar samtidigt lite emot inriktningsmålets vilja om att 
sjukfrånvaron ska minska. Vi rekommenderar att man i den mån det är möjligt tittar på 
hur sjukfrånvaron för liknande verksamheter (rikssnitt) ser ut och formulerar ett resultat 
utifrån det, samt utifrån det nuläge verksamheten har idag.
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Överförmyndarnämndens förslag till förväntade resultat
Under hösten 2019 reviderades regler för mål- och resultatstyrning, och nya 
inriktningsmål för 2021-2024 antogs av kommunfullmäktige. Till följd av detta ska 
nämndernas nya förslag till förväntade resultat redovisas för KSAU 6 april innan 
fastställande i respektive nämnd. Syftet är att tillse att nämnderna följt fullmäktiges 
beslut om tilldelade inriktningsmål, kommunstyrelsens ordförandes prioriteringar 
utifrån uppdragsdialogen (fastställdes i kommunstyrelsen 2020-02-26 i samband med 
beslut om anvisningar) samt att reglerna för mål- och resultatstyrning tillämpas.
Då överförmyndarnämnden sammanträder 7 april presenteras deras förslag vid 
kommunstyrelsens ärendegenomgång 30 mars. De synpunkter och rekommendationer 
som då fastställs distribueras därefter tillbaka till nämnden.

Överförmyndarnämndens uppdrag
Nämndens uppdrag och ansvar framgår av beslutat reglemente och omfattar att fullgöra 
överförmyndarverksamheten i kommunen och att denna bedrivs i enlighet med reglerna 
i föräldrabalken samt andra författningar som reglerar frågor knutna till 
överförmyndarverksamhet. Överförmyndarnämnden ska besluta och betala ut arvode för 
den del som avser den ekonomiska förvaltningen till särskilt förordnade 
vårdnadshavare.

Inkomna förslag till förväntade resultat
Överförmyndarnämnden har tagit fram förväntade resultat till de inriktningsmål som har 
tilldelats nämnden.

Inriktningsmål: I Vänersborgs kommun ska det finnas mer jämställda och jämlika 
förutsättningar att påverka sina liv. 
Förväntat resultat: Rättssäkerheten i tillsynsverksamheten ska öka. 
Rekommendation: Utifrån beskrivning och anvisning samt koppling till 
överförmyndarnämnden och hur verksamheten framförallt styrs genom lag, upplevs det 
förväntade resultatet relevant. Om man har identifierat ett nuläge skulle nämnden kunna 
specificera resultat ytterligare. Risken är annars att man vid planering, genomförande 
och uppföljning endast fokuserar på aktiviteter och inte vilket resultat de lett till. Det 
förväntade resultatet kräver också att rättssäkerheten är mätbar.
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Inriktningsmål: Vänersborg är en ekologiskt hållbar kommun med minskad 
klimatpåverkan. 
Förväntat resultat: Överförmyndarnämndens inköp ska vara hållbara.
Rekommendation: Utifrån nämndens uppdrag och koppling till miljöprogrammet 2030 
upplevs det förväntade resultat som relevant. Det är dock oklart hur det förväntade 
resultaten ska kunna bedömas vara uppnått eller ej då vi inte ser mätbarheten. 
Rekommendationen är i sådana fall att omformulera till exempelvis ”Andelen hållbara 
inköp ska öka med XX %”. Nämnden bör utifrån nuläge och mängden inköp som är 
planerade utifrån budget sätta vad som är en rimlig procentuell ökning. Det kräver också 
att man definierar vad man menar med hållbara inköp så att det går att följa upp i 
ekonomisystem eller liknande samt säkerställer att man jämför samma sak varje år.

Inriktningsmål: Vänersborgs kommun har en god service och hög effektivitet. 
Förväntat resultat: Mer information och blanketter skall göras tillgängligt digitalt.
Rekommendation: Utifrån anvisningen om digital verksamhetsutveckling inom 
budgetram upplevs det förväntade resultatet som relevant. Vi bedömer dock att detta är 
ett resultat utan egenvärde och upplevs mer som en aktivitet. Rekommendationen är i 
sådana fall att omformulera till exempelvis ”Den digitala tillgängligheten till 
överförmyndarnämndens information och blanketter ska öka”.

Inriktningsmål: Sjukfrånvaron bland våra medarbetare ska minska. 
Förväntat resultat: Hälsan på arbetsplatsen ska främjas.
Rekommendation: Det är oklart hur det förväntade resultaten ska kunna bedömas vara 
uppnått eller ej då vi inte ser mätbarheten. Det är också mer formulerat som en 
övergripande aktivitet eller viljeinriktning. Eftersom medarbetarna tillhör en mindre 
avdelning inom kommunstyrelseförvaltningen är det dock inte lämpligt att lämna en 
rekommendation om att omformulera det förväntade resultatet till exempelvis 
”Sjukfrånvaron ska minska med XX %”. Just med anledning av att medarbetarna tillhör 
kommunstyrelseförvaltning uppmanar vi istället att nämnden tar beslut om att följa 
kommunstyrelsens beslut om förväntat resultat kring detta inriktningsmål. Vill nämnden 
komplettera med att även ha ett förväntat resultat om hälsa så rekommenderar vi att man 
funderar och omformulerar resultatet så att det blir mätbart, samt definierar vad som 
menas med hälsan på arbetsplatsen, om det exempelvis handlar om den psykosociala 
arbetsmiljön eller kopplat till friskfaktorer som forskats fram.
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Per Carlsson

Mottagare
Socialnämnden

Socialnämnden

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) - avrop av 
optioner
Förslag till beslut
1. Socialnämnden avropar option 1: IT-stöd för informationsutbyte mellan vårdgivare 
inom framtidens vårdinformationsmiljö. 
2. Socialnämnden avropar option 3: IT-stöd för kommunal hälso- och sjukvård inom 
framtidens vårdinformationsmiljö. 
3. Avtal tecknas med Cerner för leverans av kärnsystem samt med Västra 
Götalandsregionen för drift och förvaltning och samverkan.

Sammanfattning av ärendet
Västra Götalandsregionen (VGR) har genom fullmakter från kommunerna i regionen 
upphandlat ett nytt IT-stöd för framtidens vårdinformationsmiljö i VGR, Millenium. 
Senast den 30 april 2020 måste alla avtal vara undertecknade för att en kommun ska 
kunna ansluta sig till FVM. Avtalsperioden är tio år efter slutförd implementering med 
möjlighet till förlängning upp till fyra år d.v.s. minst till 2033 och som längst till 2037. 
Vänersborgs kommun har möjligt att avropa tre optioner:
Option 1: IT-stöd för informationsutbyte mellan vårdgivare 
Option 2: IT-stöd för elevhälsa
Option 3: IT-stöd för kommunal hälso- och sjukvård
I beredningsarbetet har en analysrapport upprättats. Denna innehåller bland annat 
fördjupad information om avtalen, nyttoanalys, ekonomisk analys, angelägenhet, 
informationssäkerhet samt risk- och konsekvensanalys. 
Beräkningen är gjord på högsta estimerade (uppskattade) kostnaden för implementering 
det vill säga 2 700 tkr för option 3. Denna kan komma att förändras. Beräkningen är 
också gjord utifrån antagandet att licenskostnad och implementeringskostnad för option 
1 fördelas mellan förvaltningarna utifrån användarantal.  

Option Licens och 
implementering 
2020

Implementering
2021

Implementering
2022

Drift, 
förvaltning och 
support
2023-2033

Option 1 och 3 881 + 1100 tkr 1 100 tkr 550 tkr 625 tkr
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Fördjupad beskrivning av ärendet
Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är ett samarbete mellan VGR och de 49 
kommunerna i Västra Götaland som i olika grad kommer att använda IT-stödet 
”Millennium”. Målet är att tillhandahålla en hållbar och modern vårdinformationsmiljö 
som ska möta behov och krav från såväl invånare som verksamhet i nutid och framtid. 
Det kommer också bli enklare för alla aktörer inom hälso- och sjukvården att samverka. 
All hälso- och sjukvårdsinformation ska vara tillgänglig för de som behöver den, både 
medarbetare i hälso- och sjukvården, patienter och invånare.

Beredning
Vänersborgs kommun fick optionserbjudande med avtal avseende leverans av 
kärnsystem och samverkansavtal 2019-06-12 och drifts- och förvaltningsavtal 2019-08-
14. Tre personer i kommunen är kontaktpersoner för Västkom inom områdena 
elevhälsa, vård- och omsorg samt teknik. Kontaktpersonerna har kallat till tre 
analysgrupper som bestått av personer från verksamheterna. Kontaktpersonerna har 
avrapporterat arbetet till en styrgrupp bestående av förvaltningschef för barn- och 
utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen samt IT-chef. 
Kontaktpersonerna har fått kontinuerlig information i form av digitala möten, 
workshops och avtalsgenomgångar med VGR, Västkom och leverantören av Millenium, 
Cerner. Leverantören Cerner tillsammans med Västkom har varit på två besök i 
Vänersborg för att ta del av arbetssätt och processer i våra verksamheter. 

Karin Hallberg
Förvaltningschef

Bilagor
1. Analysrapport FVM kommunala optioner 
2. Avtal avseende leverans av kärlsystemet
3. Drift- och förvaltningsavtal
4. Samverkansavtal

Sändlista
Elevhälsochef, Malin Callh elevhälsan, Gisela Hansson socialförvaltningen, Per Carlsson IT-enheten
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1 Bakgrund 

1.1 Beskrivning 

Arbetssätt, digitala verktyg och automatisering kan ge nya möjligheter att klara de växande 

välfärdsbehoven och samtidigt förbättra servicen till invånare. Att utmana dagens sätt att 

organisera och arbeta samt att använda digitaliseringens möjligheter gör att vi har möjlighet 

att möta de demografiska förändringarna.  

Digitaliseringen går i allt snabbare takt. Detta behöver kommunerna förhålla sig till för att 

kunna utveckla verksamheten i syfte att använda befintliga resurser på bästa möjliga sätt och 

därmed möta välfärdsleveransen.  

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är Västra Götalandsregionens (VGR) viktigaste 

digitaliseringssatsning för att utveckla hälso- och sjukvården och ett viktigt led i att lösa de 

behov som kommer att finnas i framtiden. Det är ett omfattande och långsiktigt 

förändringsprogram som ska vara helt genomfört 2023.  

1.2 Mål och syfte 

FVM är ett samarbete mellan VGR och Västra Götalands 49 kommuner. Målet är att en 

hållbar och modern vårdinformationsmiljö som ska möta behov och krav från invånare och 

verksamhet i nutid och framtid. All hälso- och sjukvårdsinformation ska vara tillgänglig för 

rätt person i rätt tid, både för medarbetare i hälso- och sjukvården, patienter och invånare. 

Informationsmiljön ska också förenkla samverkan för alla aktörer inom hälso- och 

sjukvården. 

Västra Götalandsregionen har genom fullmakter från de 49 kommunerna i regionen 

upphandlat ett nytt IT-stöd för framtidens vårdinformationsmiljö i VGR, Millenium. För att 

möta behov inom den kommunala sjukvården erbjuds tre optioner: 

• Option 1: IT-stöd för informationsutbyte mellan vårdgivare (gäller socialförvaltning

samt barn- och utbildningsförvaltning)

• Option 2: IT-stöd för elevhälsa

• Option 3: IT-stöd för kommunal hälso- och sjukvård.

1.3 Digitalisering nationellt 

Att utveckla verksamheten genom att använda digitala verktyg pågår över hela världen i 

accelererad takt. För att följa med i utvecklingen, är digitalisering ett av de viktigaste 

utvecklingsområdena. Detta visar sig bland annat i Regeringens digitaliseringsstrategi Vision 

E-hälsa. Visionen säger att år 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda

digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en

god och jämlik hälsa och välfärd, samt utveckla och stärka egna resurser för ökad

självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram strategin, Utveckling i en digital tid – 

en strategi för grundläggande förutsättningar, SKL 2019. I målområdena lyfts vikten av 

gemensamma ramverk vid utveckling och förvaltning av digitala välfärdstjänster. Man 

beskriver en informationsförsörjning och digital infrastruktur där man kan säkerställa att rätt 
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information finns tillgänglig och kan utbytas på ett effektivt sätt. Att välfärden kan erbjuda 

tjänster som utgår från användarnas behov och livshändelser.  

Västkom lyfter fram TIM en framtidsvision som är en vision om digitalisering och 

välfärdsteknik. https://www.youtube.com/watch?v=xRnFLMbKQys 

Vänersborgs Kommun lyfter fram digitaliseringen som fokusområde i omvärldsanalys 2021-

2023. 

Förvaltningslagen 6§ Service. En myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir 

smidiga och enkla. 

Myndigheten ska lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan ta till vara sina 

intressen. Hjälpen ska ges i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den 

enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Den ska ges utan onödigt dröjsmål. 

 

1.4 Metod 

26 nov 2018 skrev VGR avtal med Cerner för FVM. 13 juni 2019 kom erbjudande om 

kommunala optioner till kommunerna i Västra Götaland. Informationen innehöll erbjudande 

tillsammans med informationsfilmer och avtalsdokument. Dock saknades drifts- och 

förvaltningsavtal som är en avgörande del för den ekonomiska analysen. 12 augusti kom det 

första utkastet på drifts- och förvaltningsavtal. 

Västkom sökte kontaktpersoner från kommunerna för Vård- och Omsorg, Elevhälsa och 

teknik. Tre personer utsågs i kommunen och dessa har fungerat som informationslänk mellan 

Västkom och den egna organisationen. Kontaktpersonerna skapade tre analysgrupper för 

respektive option med nyckelpersoner från verksamheterna. En styrgrupp skapades av 

förvaltningschefer för Socialförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen samt IT-chef.   

Under hösten 2019 har analysgrupperna träffats för att arbeta med nyttoanalys, ekonomisk 

analys samt risk- och konsekvensanalys.  

Under analysperioden har kommunerna och Västkom samarbetat. Västkom har varit part i 

samarbetet med VGR och Cerner. Det har anordnats informationsträffar för olika målgrupper 

på olika platser i regionen och kontinuerligt har det erbjudits information och frågeforum via 

distansmöten för kommunernas kontaktpersoner.  

Då erbjudandet i drifts- och förvaltningsavtalet inte varit tillräckligt attraktivt för 

kommunerna samt att vissa tekniska delar inte varit klara har förhandlingar mellan olika 

aktörer pågått under hösten. Detta har genererat en förlängning av avropsperioden från 26 

november 2019 till 30 april 2020, samt en uppdatering av kostnader i drifts- och 

förvaltningsavtalet. 

 

2 Avtal 

Undertecknat avtal om avrop av Millennium och samverkansavtal ska ha inkommit till VGR 

senast 30 april 2020. Drift- och förvaltningsavtal tecknas med VGR i samband med 

kommunens driftstart. 

Vänersborgs kommun har möjlighet att avropa samtliga tre kommunala optioner. 

Kunskapsförbundet är intresserade av option 1 och 2. Som utförare åt Vänersborg och 

Trollhättan får dom möjlighet att nyttja systemet om någon av kommunerna avropar. Detta är 

en förutsättning för fortsatt välfungerande informationsöverföring för elevhälsa. 
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Kunskapsförbundet kommer att bära sina egna kostnader och finns således inte med i den 

ekonomiska analysen nedan.  

2.1  Avtalsperiod 

Avtalsperioden är tio år efter slutförd implementering med möjlighet till förlängning upp till 

fyra år d.v.s. minst till 2033 och som längst till 2037. 

2.2 Avtalsdelar 

2.2.1 Avrop kommunala optioner utifrån Avtal avseende leverans av 
kärnsystem 

Parter: Vänersborgs kommun och Cerner 

Avser: Licens, 3:e linjens support ”Ersättning underhåll och Support” och Ersättning för 

konsultstöd under implementering. 

2.2.2 Drift- och förvaltningsavtal 

Parter: Vänersborgs kommun och Västra Götalandsregionen 

Avser: Drift, förvaltning och 2:a linjens support. 

2.2.3 Samverkansavtal 

Parter: Vänersborgs kommun och Västra Götalandsregionen 

Avser: Samverkan mellan VGR och VGK i förhållande till leverantören Cerner och 

ansvarsfördelning mellan VGR och VGK i förhållande till leverantören Cerner. 
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3  Nyttoanalys 
Nyttoanalysen är uppdelad per option. Flera nyttor är samma för samtliga optioner då det är samma 

grundsystem med liknande funktionalitet oavsett option.  

En övergripande vinst som inte lyfts nedan är kopplat till nyttan med standardiserade termer och 

begrepp. Detta arbete utförs av VGR`s projekt för informatik och projekt för standardisering kliniskt 

innehåll. Om Vänersborg väljer att inte avropa option 2 och 3 är detta ett arbete som vi inte kan ta del 

av utan behöver göra själva med våra leverantörer av verksamhetssystem för optimala integrationer 

med Millenium.  

3.1 Option 1 

 

Västkom rekommenderar regionens 49 kommuner att avropa option 1 då det är vårt 

gemensamma informationssystem. Det kommer att vara majoritetsbeslut som avgör införandet 

av denna option. Detta är enda optionen där majoritetsbeslut gäller.  

 

Option 1 gäller informationsutbyte mellan vårdgivare. Idag har vi ett informationsutbyte mellan VGR 

och kommunerna i IT-tjänsten SAMSA. Option 1 kommer att ersätta SAMSA. 

Option 1 täcker den funktionalitet vi har i SAMSA idag men kommer att stödja arbetet bättre.  

Det som produceras till nationell patientöversikt (NPÖ) från Millenium kommer att vara 

standardiserat. Idag är ingen VG-kommun producent i NPÖ. Med Millennium får samtliga huvudmän 

möjlighet att producera en gemensam informationsmängd inom ramen för option 1. Den information 

som skrivs blir direkt tillgänglig för de som har behörighet. 

 

Effektmål 

Övergripande effektmål FVM - till nytta för patient/elev  

• Relevant information enkelt och nära invånaren via patientportal med journaldokumentation, 
läkemedelslista, behandlingsplaner, möjlighet att boka besök mm. Ger invånaren möjlighet att 
var delaktig. 

• Minskat behov av att upprepa information som lämnats vid tidigare kontakter med vården. 

• Bättre överblick och tillgång till rätt information för alla parter. 

• Tillgång till evidensbaserat beslutsstöd för medarbetare inom vården. 

• Bättre tillgång till fullständiga journaluppgifter genom standardiserade processer, termer och 
begrepp. 

• Lättare att införa nya behandlingsriktlinjer i verksamheten. 

• Ökad relevans och kvalitet i data och information som kan användas vid uppföljning och som 
stöd i styrning och utveckling av verksamheten. 

 

 

Nyttor för organisationen 
Nytta Beskrivning Värdering Funktion som 

finns idag? 

Ökad tillgång till 

rätt information i 

rätt tid. Frigjord 

arbetstid. 

Säkerställer trygga 

och snabbare 

hemgångar. 

Utifrån behörighet har professionerna tillgång till patientens 

journal från samtliga vårdgivare. Direkt tillgång till aktuell 

läkemedelslista och direkt tillgång till dokumentation (när den 

skrivs). Säkrare kommunikation med minskat behov av 

fax/telefon för kontakter med olika vårdinstanser. Utöver 

nuvarande funktionalitet i SAMSA finns möjlighet att skicka 

meddelanden mer övergripande och boka tider mm. 

Säker Nej 

God patientsäkerhet Kvalitén i dokumentationen ökar med gemensamma begrepp 

utifrån nationella och europeiska standarder. Arbetet säkras 

genom gemensamma beslutsstöd och strukturerad 

Säker Nej 
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dokumentation enligt kodverk. Gemensamma begrepp mellan 

olika parter leder till färre missförstånd och lättare samarbete. 

Minskad tid för 

avvikelser och 

incidenter 

Utifrån den sammanhållna journalföringen som Millenium 

erbjuder ses möjlighet till att minska antalet avvikelser och 

incidenter som inkommer kring informationsöverföring och 

samverkan med primärvård samt sjukhus. 

Viss osäkerhet Nej 

Användarvänlighet Dagens system (SAMSA) lämnar en del att önska när det 

kommer till användarvänlighet. Kräver mycket klick för att 

genomföra processerna korrekt, kräver även mycket utbildning 

för att säkerställa korrekt handhavande. 

Viss osäkerhet  

Bättre 

resursutnyttjande 

med bättre 

planeringsunderlag 

Anpassade rapporter och statistik utifrån kommunens behov 

och ett patientfokus istället för ärendefokus ger ett bättre 

underlag för resursplanering inför hemgångar.  

Option 1 ger också möjlighet till att rätt parter engageras i rätt 

tid.  

Viss osäkerhet  

 

3.2 Option 2 

Option 2 gäller IT-stöd för elevhälsa. Det är en gemensam samarbetsyta för elevhälsoteam, elever, 

vårdnadshavare och andra aktörer 

Eleven och vårdnadshavaren ges ökade möjligheter att vara delaktig i sin egen vård, hälsa och omsorg 

via Patientportalen. 

 

Effektmål 

Övergripande effektmål FVM - till nytta för elev  

• Relevant information enkelt och nära eleven via patientportal, till exempel rörande 
sjukdomstillstånd och behandlingsplaner, se bokade tider och boka besök, fylla i hälsoenkäter, 
se vaccinationer, kommunicera mm.  

• Minskat behov av att upprepa information som lämnats vid tidigare kontakter med vården. 

• Bättre överblick och tillgång till rätt information dels journaler men också information om 
egenvård, meddelande om nya elever och schema över bokade tider.  

• Tillgång till evidensbaserat beslutsstöd för medarbetare inom vården. 

• Bättre tillgång till fullständiga journaluppgifter genom standardiserade processer, termer och 
begrepp. 

• Lättare att införa nya behandlingsriktlinjer i verksamheten. 

• Ökad relevans och kvalitet i data och information som används som stöd i styrning och 
utveckling av verksamheten. 

 

Nyttor för organisationen 
Nytta 

 

 

Beskrivning Värdering Funktion som 

finns idag? 

Mindre tid att 

leta efter 

information 

Med en gemensam journal ställs individen i centrum. Den 

information som vårdgivaren ska ha tillgång till finns direkt i 

systemet. Bedömningar som gjorts av en part kan fortsätta hos en 

annan.  Med gemensam journal/elevakt för patienten/eleven ges 

möjlighet till en samlad bild över eleven med information över 

olika händelser och insatser. Det ger bl.a. en större kontinuitet vid 

skolbyte både inom kommunen och vid inflyttning från andra 

kommuner i regionen. 

Ger högre patient/elevsäkerhet och besparing i arbetstid.     

Säker Nej 

Säkrare 

informations-

Skolsköterska och skolläkare får tillgång till hela barnets 

barnhälsovårdsjournal. Den behöver inte som nu skrivas ut av 

Säker Nej 
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överföring från 

barnhälsovård 

(BHV) till 

elevhälsans 

medicinska 

insats (EMI) 

BVC och sedan skannas in i hälsojournal. Endast delar av 

journalen skrivs ut och skannas in i elevens hälsojournal. Ingen 

information från BHV-journal behöver dokumenteras i 

hälsojournal och ingen information går förlorad.  

Ger högre patientsäkerhet och besparing i arbetstid.     

Säker 

remisshantering 

Remisser till annan vårdgivare skickas direkt i systemet, status på 

remissen, att patienten/eleven fått tid på aktuell mottagning samt 

remissvar kan ses direkt i systemet. Tid behöver inte läggas på att 

leta efter information om remissbekräftelse, att eleven fått tid samt 

remissvar. 

Ger högre patientsäkerhet och besparing i arbetstid.     

Säker Nej 

Tydligare 

samverkan med 

andra vårdgivare 

Tillgänglig information för den som behöver möjliggör en 

effektivare samverkan mellan elevhälsans medicinska insats och 

andra vårdgivare ex. behandlingskontroller och tillväxtkontroller 

som skolsköterskor utför åt barn- och ungdomspsykiatri, 

barnmottagning, Habilitering och vårdcentraler - Ger högre 

patientsäkerhet och besparing i arbetstid.     

Säker Nej 

Inbyggt 

beslutsstöd 

Inbyggt beslutsstöd i systemet till olika processer som ex. 

vaccinationer leder till en högre patientsäkerhet. Genom att                                                                                               

medarbetare i såväl region som kommun/elevhälsa använder sig 

av samma/liknande dokumentsstrukturer blir journalföringen mer 

likvärdig, gemensamma begrepp ökar förståelsen mellan olika 

parter och därmed även patientsäkerheten.  I systemet finns 

möjlighet att följa upp följsamhet till beslutsstödet, vilket kan vara 

medel i arbetet att ytterligare öka patientsäkerheten. 

Säker Nej 

Större 

delaktighet och 

insyn i vård och 

behandling för 

elev/vårdnadsha

vare 

Elevhälsoportal genom1177 ökar elev/vårdnadshavares insyn och 

möjlighet till delaktighet. I elevhälsoportalen kan journaluppgifter 

och dokument göras tillgängliga från elevhälsa till 

elev/vårdnadshavare och från elev/vårdnadshavare till elevhälsa.   

Säker Nej 

Större 

delaktighet och 

insyn i elevens 

kunskapsutveckl

ing för 

elev/vårdnadsha

vare 

Elevhälsoportal genom1177 ger möjlighet för elev och 

vårdnadshavare att följa elevens kunskapsutveckling genom att 

digitalt ta del av beslut gällande särskilt stöd så som 

åtgärdsprogram och anpassad studiegång.   

  

Säkrare och 

tydligare 

uppdrag i 

egenvård 

Egenvårdsbeslut för elev i behov av egenvård i skolan finns 

synligt i systemet för rektor. Rektor får då rätt information från 

behandlande enhet utan tidsfördröjning, vilket ger en säkrare 

egenvård och skapar trygghet för elev, vårdnadshavare och 

personal som ska utföra egenvården. 

Ger högre patientsäkerhet och besparing i arbetstid. 

Säker Nej 

Minskad 

hantering av 

pappers-

dokument och 

post 

Genom patient/elevportalen kan information lämnas av såväl 

vårdgivare/skola som elev/vårdnadshavare. Medgivande för 

vaccinationer kan signeras digitalt i systemet av vårdnadshavare 

och föras över till elevens journal. Medgivande behöver inte 

skickas per post och sedan skannas in i journalen. Information 

efter given vaccination läggs i portal istället för att skickas hem på 

papper. Hälsoenkäter och hälsoformulär fylls i digitalt av 

elev/vårdnadshavare i portal. Behöver inte skickas ut på papper 

och sedan skannas in i journal. Efter genomförda hälsosamtal kan 

Säker Nej 
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information till vårdnadshavare läggas i elevportal.  Anteckningar 

och protokoll från elevstödjarkonferenser, handlingsplaner och 

åtgärdsprogram samt andra beslut kan läggas åtkomligt digitalt i 

elevportalen för vårdnadshavare. Så även kallelser till olika 

möten. 

Ger högre patient- elev- och informationssäkerhet samt besparing 

i arbetstid.     

Minskat antal 

avvikelser 

En samlad journal och beslutsstöd kan leda till färre avvikelser. 

 

Viss osäkerhet Nej 

Ökad 

likvärdighet 

inom VGR 

Med implementering av ett nytt system finns förutsättningar för att 

införa ett gemensamt metodstöd, beslutsstöd för kommunerna. 

Därmed ökar likvärdigheten i elevhälsan i Västra Götaland. 

Viss osäkerhet Nej 

 

 

3.3 Option 3 

Option 3 gäller IT-stöd för kommunal hälso- och sjukvård. IT-stödet ger kommunen tillgång till all 

information om den enskilde som finns i Millennium. Det som produceras till NPÖ från Millenium 

kommer att vara standardiserat. Idag är ingen VG-kommun producent men via Millenium kommer alla 

de kommuner som avropar option 3 att bli det. 

 

Effektmål 

Övergripande effektmål FVM - till nytta för patient  

• Relevant information enkelt och nära invånaren via patientportal med journaldokumentation, 
läkemedelslista, behandlingsplaner, möjlighet att boka besök mm. Ger invånaren möjlighet att 
var delaktig. 

• Minskat behov av att upprepa information som lämnats vid tidigare kontakter med vården. 

• Bättre överblick och tillgång till rätt information om den enskilde, styrt av behov och 
behörighet. Stöd för att se aktuellt status på inskrivna patienter. 

• Tillgång till evidensbaserat beslutsstöd för medarbetare inom vården med Formulär, 
checklistor och mallar för bedömning som genererar förslag på åtgärder.  

• Bättre tillgång till fullständiga journaluppgifter genom standardiserade processer, termer och 
begrepp. 

• Lättare att införa nya behandlingsriktlinjer i verksamheten 

• Ökad relevans och kvalitet i data och information som används som stöd i styrning och 
utveckling av verksamheten. 
  

Nyttor för organisationen 

 

Nytta 

Beskrivning Värdering Funktion som 

finns idag? 

Ökad självständighet 

och delaktighet 

Relevant information enkelt och nära invånaren, till 

exempel rörande sjukdomstillstånd och 

behandlingsplaner. 

Enkla kommunikationsvägar med patientportal. 

Säker Nej 

Ökad 

informationssäkerhet 

Minskat behov av att upprepa information som lämnats 

vid tidigare kontakter med vården Bättre överblick och 

tillgång till rätt information  

Säker Nej 

Förhöjd 

funktionalitet 

Tillgång till evidensbaserat beslutsstöd för medarbetare 

inom vården. Bättre tillgång till fullständiga 

journaluppgifter genom standardiserade processer, termer 

och begrepp.  

Säker Nej 

67



 

 

Ökad 

informationssäkerhet 

Bättre överblick och tillgång till rätt information när 

professionerna kan läsa varandras dokumentation.  

Säker Nej 

Frigjord arbetstid Minskning av administrativa uppgifter relaterat till 

vårdinformationsmiljön. Genom option 3 ökar 

tillgängligheten till informationen utifrån att du kan få upp 

den direkt i anslutning till den egna journalen. 

Legitimerad personal behöver inte lägga tid på att 

eftersöka information. Det blir mindre 

dubbeldokumentation då dokumentationen sker på ett 

ställe och mindre tid går åt till att förmedla information till 

primärvård och länssjukvård.  

Säker Nej 

Ökad patientsäkerhet Med en gemensam journal ställs patienten i centrum. Den 

information som vårdgivaren ska ha tillgång till finns 

direkt i systemet. Riskbedömningar som gjorts av en part 

kan fortsätta hos en annan. Beslutsstöd till processerna 

säkrar bland annat likvärdigheten i in- och utskrivningar. 

Gemensamma begrepp ökar förståelsen mellan olika 

parter. Med en gemensam läkemedelslista och möjlighet 

att kunna koppla den till patient och signering bör det 

också bli mindre misstag och missförstånd. 

Säker Nej 

 

 

 

 

 

4 Ekonomisk analys  
I den ekonomiska analysen är kostnaderna uppdelade per option. För option 2 och 3 är option1 

medräknad då det endast är aktuellt att avropa dessa i kombination. Detta beror på att option 1 

kommer att avropas utifrån majoritetsbeslut och att nyttorna med option 2 och 3 inte uppfylls utan 

avrop av option 1. Avrop av endast Option 1 genererar den högsta driftskostnaden då ett takpris per 

användare är fastställt oavsett om man använder sig av funktionerna i option 1 eller i kombination med 

option 2 eller 3.  

 

Kostnaderna som redovisas är: 

Till Cerner 

• Licenskostnad. Engångskostnad som betalas månad efter avrop. Gäller för licenser hela 

avtalstiden.  

• Supportkostnad. Gäller 3:e linjens support och betalas årsvis från och med driftstart 2023. 

Supportkostnaden är fast och inte per användare. 

• Implementeringskostnad. En estimerad kostnad för uppbyggnad och införande. 

Implementeringkostnaden är fördelad på avropande kommuner utifrån en fördelningsnyckel 

som bygger på kommunens antal invånare. Denna kommer således inte kunna fastställas 

förrän efter avropsdatum. Implementeringskostnaden kommer betalas löpande under 

implementeringen med en beräknad fördelning av den totala kostnaden på ca: 

40% 2020 

40% 2021 

20% 2022 

 

Till Västra Götalands Regionen 

• Drift och supportkostnad. Det är VGR som driftar hela systemet samt har 2:a linjens support 

till kommunerna. Denna kostnad betalas per år och användare. Ett takpris är satt på 1750kr per 

användare och 250 kr per supportärende.  
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4.1 Option 1 

 

 Totalt 

Licens  

 

41 tkr 

Implementeringskostnad 

Utfaller 2020-2022 

Ca 70 tkr  

 

 

Drifts och supportkostnader till 

Cerner och VGR 

Totalt  Totalt Per 

användare 

Drift 

Kostnad/år  

Utfaller 2023-2037 

BUN  

120 användare 

214 tkr 

SOC  

254 användare 

453 tkr 

1785 kr 

 

 

Nuvarande kostnader för SAMSA 67 tkr   

 

Kostnad vid avrop av enbart option 1. 

 

Totalkostnad hälso- och 

sjukvårdsdokumentation för 

avrop av endast Option 1 

Total årskostnad  Årskostnad per användare 

SOC 

Option 1 samt HSL 

dokumentation i befintligt system 

(Procapita) 

1 619 tkr + support Option 1. 1790 kr + support 

 

Procapita 2600 kr  

MCSS digital signering 760 

tkr/år 

BUN 

Option 1 samt dokumentation i 

PMO 

464 tkr + support Option 1. 1790 kr + support 

 

PMO 2100 kr 

 

 

4.2 Option 2 

 

 Totalt 

Licens  

 

23 tkr 

Implementeringskostnad 

Utfaller 2020-2022 

602 tkr -1 067 tkr 

Beroende på antal avropande kommuner 

 

  

Drifts och supportkostnader till 

Cerner och VGR 
Total årskostnad Årskostnad per användare 

Option 1 & 2 215 tkr 1800 kr + support 

 

Befintligt system PMO 250 tkr 2100 kr + support 
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4.3 Option 3 

För option 3 finns två typer av användare. Fullanvändare och mobila användare. Mobila 
användare avser personer som bara nyttjar ett begränsat gränssnitt av funktionaliteten. Detta 
skulle kunna vara funktionen signering av delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser som idag 
utförs i ett separat system. Mobila användare har en lägre kostnad per användare än 
fullanvändare.  
 

 Totalt 

Licens  

Utfaller maj 2020 

853 tkr 

Implementeringskostnad 

Utfaller 2020-2022 

2 200 tkr - 2 700 tkr 

Beroende på antal avropande kommuner 

 
 

Drifts och supportkostnader till Cerner och 

VGR Fullandvändare 
Total årskostnad Årskostnad per 

användare 

Option 1 & 3 

 

625 tkr + support 2200 kr + support 

 

Befintligt system SAMSA + HSL 

dokumentation  

521 tkr 2050 kr 

 

 

 

Driftskostnad VGR Mobila användare Total kostnad/år Kostnad/användare  

Option 3 Digital signering 1400 tkr 1000 kr 

Digital signering Nuvarande system 760 tkr  550 kr 

 

 
 

4.4 Sammanställning kostnad per år 

 

Nedan följer en sammanställning av totala kostnader för avrop för socialförvaltningen respektive barn- 

och utbildningsförvaltningen. Beräkningen är gjord på högsta estimerade kostnaden för 

implementering det vill säga 2 700 tkr för option 3 och 1 067 för option 2. Beräkningen är också gjord 

utifrån antagandet att licenskostnad och implementeringskostnad för option 1 fördelas mellan 

förvaltningarna utifrån användarantal.   

 

 Licens och  

implementering  

2020 

Implementering 

2021 

Implementering 

2022 

Drift, förvaltning 

och support 

2023-2033 

     

Option 1 och 3 881 + 1100 tkr 1 100 tkr 550 tkr 625 tkr 

     

Option 1 och 2 36 + 409 tkr 409 tkr 204 tkr 215 tkr 

 

4.5 Eventuella tillkommande kostnader 

Det finns ytterligare kostnader som kommer att tillkomma som i dagsläget inte är klara. Utöver 

system-, drift- och implementeringskostnader kommer det eventuellt att tillkomma kostnader för 

integrationer. Det finns system idag som kommer att ersättas av nya system som vi inte har kostnader 
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för. Vissa av dessa system är inkluderade i Millenium till exempel nationella vaccinationsregistret och 

nationell patientöversikt (NPÖ).  

Utbildnings- och personalkostnader är oklara faktorer då vi i dagsläget inte vet hur mycket 

utbildningsinsatser som kommer att krävas.  

4.6 Effektivisering 

I nyttoanalysen lyfts delar som minskad dubbeldokumentation, minskad tid för informationssökning, 

mindre administration mm. Inom socialförvaltningen och då för option 1 i kombination med option 3 

har en beräkning tagits fram för effektivitetsvinster. Detta ger en större flexibilitet i organisationen vid 

volymökningar i hemsjukvården. 

Angelägenhet 
Utvecklingsinsatsens avsedda förändring ligger helt i linje med verksamhetens strategiska inriktning 

och bidrar i hög utsträckning till ett eller flera av verksamhetens mål. 

Utvecklingsinsatsens avsedda förändring kopplar an på ett tydligt sätt till ett eller flera politiska mål. 

Organisationens/medarbetarnas efterfrågan på den förändring som utvecklingsinsatsen avser 

åstadkomma är stor och verksamheten går miste om en stor utvecklingspotential om 

utvecklingsinsatsen inte genomförs. 

5 Informationssäkerhet 
Det övergripande målet för informationssäkerheten är att rätt och riktig information ska nå rätt 

mottagare i rätt tid och vara skyddad för obehörig åtkomst och förstörelse. Det handlar också om att 

upprätthålla samhällskritisk verksamhet och att vård och omsorg är en del av civilförsvaret. För att 

kunna bedriva effektiv och säker vård och omsorg är tillgång till korrekt information en förutsättning. 

Inom FVM projektet används VGR´s struktur för arbetet med informationssäkerhet. Projektet och 

således VGR ansvarar för att utföra de risk- och sårbarhetsanalyser som krävs och därefter ta fram 

skyddsåtgärder för att minimera och eliminera sårbarheter och risker. I detta arbete kommer 

kommunerna ha en granskande funktion. Gällande GDPR kommer Västkom vara behjälpliga att ta 

fram underlag för analyserna. Analyserna kommer inte att kunna göras förrän efter avrop då designen 

för systemet sätts.  

6 Risk- och Konsekvensanalys 

6.1 Genomförbarhet 

Flera enheter är involverade i den förändring som FVM avser åstadkomma och förändringen berör ett 

stort antal intressenter. Antalet involverade berörda parter påverkar till viss del förändringens 

genomförbarhet. Ett stort antal användare berörs av FVM vilket kommer att påverka förändringen.  

Förmågan hos de berörda användarna att ta till sig och nyttja FVM är god men utifrån att förändringen 

innebär ett helt nytt verksamhetssystem så kommer ett stort behov av utbildningsinsatser krävas. 

Leverantören Cerner har en modell för utbildning som är en rekommendation för lyckad 

implementering. Denna innefattar bland annat att man utbildar 10-20% av totala antalet användare till 

”superusers”. Dessa kommer att behöva arbeta del av arbetstiden med utbildning och implementering 

vid utrullning för att säkra kompetens längst ut i organisationen. Framförallt är det under uppstartsfas 

som stora personella resurser kommer att krävas. 

Tillgången till personella resurser inom organisationen, som kan bidra till att åstadkomma 

utvecklingsinsatsens avsedda förändring, är delvis god. Dessa personella resurser har viss tillgänglig 

tid till att kunna bidra vid genomförandet.  
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Den förändring som utvecklingsinsatsen avser åstadkomma förutsätter en komplex teknisk lösning. 

Strävan efter den avsedda förändringen förutsätter att lösningen ställer höga krav på integration mellan 

olika system. 

De juridiska förutsättningarna är kartlagda. Det finns något enstaka juridiskt hinder för att 

åstadkomma utvecklingsinsatsens avsedda förändring. Dessa hinder förväntas kunna överbryggas. 

6.2 Risk/ och eller hinder 

Risk/ och eller hinder Kommentar Konsekvens Sannolikhet 

1-5

Oklara kostnader Vilka kostnader kommer tillkomma 

avseende t ex tredjepartsprodukter 

och ev. integrationer mm? Oklar 

kostnadsbild utifrån antal 

kommuner som väljer att avropa.  

Ej värderat 

Oklar design Systemet ska designas utifrån de 

krav som ställs i designfasen. 

Därför går det inte att säga hur 

funktionaliteten kommer vara 

utformad fullt ut. 

Ej värderat 

Att inte undersköterskor 

ska kunna få tillgång till 

ordineringshandlingar 

på ett praktiskt 

tillämpbart sätt 

En av nyttorna som identifierats är 

tillgången till en tillförlitlig 

läkemedelslista. 

Ej värderat 

Att inte behörigheter 

och samtycken hanteras 

på rätt sätt så att du får 

tillgång till för mycket 

information 

Översyn pågår utifrån 

patientdatalagen och GDPR. 

Ej värderat 

Man blir för begränsad i 

vad man får se 

Ej värderat 

Stöd för att utreda 

avvikelser är avgränsat 

bort från FVM 

Ej värderat 

För stort fokus på HSL 

på bekostnad av SoL i 

införandeprojektet 

Ej värderat 

Att systemet blir 

oflexibelt och ställer 

krav på andra 

arbetsmetoder 

En nytta som lyfts är strukturerad 

dokumentation enligt etablerade 

kodverk. Finns det risk för att 

systemet blir för oflexibelt och att 

det i sig medför nya arbetssätt som 

inte gagnar helheten? 

Ej värderat 
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Gemensam styrning av 

elevhälsan i 

kommunerna saknas 

vilket kan komma att 

påverka implementering 

och nyttohemtagning 

negativt 

Det är viktigt att kommunerna först 

bestämmer hur man ska arbeta med 

elevhälsan och därefter både ställer 

krav på systemet och förändrat 

arbetssätt över tid, genom bindande 

regionala överenskommelser. 

För att det inte ska bli en massa 

olika varianter av 

implementeringen, t ex avseende 

vilka funktioner som används av 

vilka professioner eller olika 

arbetssätt krävs en gemensam 

styrning, som idag saknas. 

Ej värderat 

Att export och import av 

elevhälsojournaler till 

och från andra system 

inta ska fungera 

För elev inflyttad från annan 

kommun eller friskola som inte 

använder systemet kommer tillgång 

till tidigare journal/akt inte att ske 

per automatik. Möjlighet att 

importera/exportera digitalt från/till 

andra system måste finnas. Detta är 

en kostnad i sig och ingår inte i 

FVM-projektet även om systemet 

som sådant är designat för att dela 

med sig av information. 

Elevhälsojournaler skulle om sådan 

funktion inte finns i systemet få 

skrivas ut och skickas per post vid 

export och vid import tas emot på 

papper och skannas in i journalen. 

Stor risk för 

avvikelser och 

oacceptabel 

tidsåtgång 

Ej värderat 

Att tjänsterna i 

webbportalen inte 

kommer att kunna 

användas av alla 

Hur är det med de som t ex har läs- 

och skrivsvårigheter? Andra språk? 

Om webbportalen ska användas för 

att t.ex. ersätta pappersutskick 

påverkar detta nyttohemtagningen. 

Ej värderat 

Att en del av nyttorna på 

övergripande nivå inte 

går att uppfylla eftersom 

alla skolor inte är med. 

Alla kommuner har inte option 2. 

Vi vet inte vilka kommuner som 

tackar ja. Friskolor har inte fått ta 

del av optionen - vilket t ex 

påverkar möjlighet till 

statistiksammanställningar inom en 

kommun och inom VGR. 

Ej värderat 

Flera av de risker och hinder som har identifierats är svåra att värdera och inte möjliga att hantera med 

åtgärdsplan på kommunnivå. Flera delar hanteras på regionnivå via Västkom och VGR. Vänersborgs 

kommun får ta ställning till om riskerna anses för höga omfattande för avrop eller avvakta det arbete 

som sker på regionnivå. Om kommunen väljer att avropa optioner får ny risk- och konsekvensanalys 

tas fram i samverkan. 
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1. Avtal avseende leverans av kärnsystemet 

7.2 Bilaga 2. Drift- och förvaltningsavtal 

7.3 Bilaga 3. Samverkansavtal 
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1 Inledning 
Detta dokument är en Underbilaga till Bilaga 12, Optioner, till Huvudavtalet som på 
Avtalsdagen ingicks mellan Kunden och Leverantören och är en integrerad del av Avtalet. 
Begrepp med inledande versal ska ha den betydelse som anges i Bilaga 1, Definitioner, 
om inte annat anges nedan.  

Genom detta avropsdokument, Avropar nedan angiven Kommun de Kommunala Optioner 
som anges nedan, på de villkor som anges i denna Underbilaga 12-02, Mall för Avrop av 
Kommunal Option. 

2 Avropande Kommun 
Nedan angiven Kommun Avropar härmed, genom undertecknande av dess behöriga 
företrädare, den/de Kommunal/a Option/er som anges i punkt 3 nedan på de villkor som 
anges i detta avropsdokument och i Avtalet i övrigt. 

Avropande Kommun: Vänersborgs kommun, organisationsnummer 212000-1538. 

Ovan angiven Kommun benämns nedan i detta dokument ”Kommunen”. 

Genom undertecknandet ingår Kommunen och Leverantören ett för båda parter bindande 
avtal, enligt vilket Leverantören förbinder sig att tillhandahålla den funktionalitet som 
omfattas av den eller de Kommunala Option/er som anges i punkt 3.1 nedan, på de villkor 
som anges i Avtalet, inklusive detta avropsdokument. 

3 Avropad Option 

3.1 Generellt 
Kommunen Avropar härmed den/de Kommunala Option/er som anges nedan: 

Kommunal Option 1 ☐ 

Kommunal Option 2 ☐ 

Kommunal Option 3 ☐ 

[Kommunen kryssar ovan i vilken eller vilka Kommunal Option/er som ska avropas och får 
naturligtvis endast välja den/de option/er som man angivit i fullmakten till VGR.] 

3.2 Implementation 
Kommunen önskar att den/de Kommunala Option/er som Avropats ska implementeras vid 
nedan angiven tidpunkt: 

Kommunal Option 1 inom Implementationsprogrammet, Norra området ☐ 

Kommunal Option 2 inom Implementationsprogrammet, Norra området ☐ 

Kommunal Option 2 efter Implementationsprogrammet ☐ 

Kommunal Option 3 inom Implementationsprogrammet, Norra området ☐ 

Kommunal Option 3 efter Implementationsprogrammet ☐ 
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Om tidpunkten som anges ovan är inom Implementationsprogrammet, är Kommunen 
medveten om att implementationen av den Kommunala Optionen ska samordnas med 
VGR och övriga Kommuner som Avropat relevant Kommunal Option. Kommunen har 
därmed inte rätt att kräva att implementation av relevant Kommunal Option sker vid ovan 
angiven tidpunkt, om denna tidpunkt infaller under genomförandet av 
Implementationsprogrammet. Om den Överordnade Tidplanen eller den Detaljerade 
Tidplanen måste ändras på grund av att Kommunen väljer att implementera relevant 
Kommunal Option under Implementationsprogrammet, ska detta hanteras som Ändring 
enligt Ändringsprocessen. 

3.3 Ersättning 
Kommunen ska till Leverantören betala den ersättning som anges i Bilaga 13, Pris samt 
Underbilaga 13-01, Priskalkulation för tillhandahållandet, implementeringen och rätten att 
nyttja den eller de Kommunala Optioner/na som anges i punkt 3.1 ovan. Nedan anges en 
sammanställning av denna ersättning: 

Implementationsersättning är ett estimat och förutsatt att implementationen sker inom 
Implementationsprogrammet enligt 3.2. 

Implementation efter Implementationsprogrammet innebär högre 
implementationsersättning än den som är angiven nedan. 

Tabell 1 Ersättningstyp Option 1 

Ersättningstyp Ersättning 

Implementeringsersättning (löpande räkning, totalt estimat) 121 022 kr 

Licensavgift (engångsavgift) 41 145 kr 

Ersättning för Underhåll och Support (per månad) 684 kr 

 
Tabell 2 Ersättningstyp Option 2 

Ersättningstyp Ersättning 

Implementeringsersättning (löpande räkning, totalt estimat) 125 964 kr 

Licensavgift (engångsavgift) 23 191 kr 

Ersättning för Underhåll och Support (per månad) 385 kr 

 
Tabell 3 Ersättningstyp Option 3 

Ersättningstyp Ersättning 

Implementeringsersättning (löpande räkning, totalt estimat) 3 846 307 kr 

Licensavgift (engångsavgift) 852 993 kr 

Ersättning för Underhåll och Support (per månad) 14 176 kr 

Kommunen och Leverantören noterar att ersättningen för implementering som anges 
ovan är en estimerad totalkostnad för implementationen. Den faktiska ersättningen som 
ska betalas av Kommunen, baseras på upparbetad tid enligt de principer som anges i 
Bilaga 13, Pris och de timarvoden som anges i Underbilaga 13-01, Priskalkulation ska 
tillämpas. 
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Kommunen och Leverantören noterar vidare att storleken på ersättning för Underhåll och 
Support anges i Bilaga 13, Pris respektive Underbilaga 13-01, Priskalkulation. Denna 
ersättning ska betalas månadsvis i enlighet med de villkor som anges där. 

Betalningsvillkoren anges i Huvudavtalet. 
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4 Avtalsrelation 

4.1 Generellt  
Leverantören bekräftar att denne kommer att leverera och implementera den/de 
Kommunala Option/er som framgår av punkt 3 ovan. Sådan leverans och implementation 
ska ske senast vid tidpunkten för implementation som framgår av punkt 3.2 ovan, om inte 
Kunden ger Leverantören annan skriftlig instruktion. Kommunen bekräftar att denne 
kommer att betala den ersättning som anges i punkt 3.3 ovan i enlighet med villkoren i 
Avtalet. 

Leverantören och Kommunen ska ha en direkt avtalsrelation som baseras på villkoren i 
Avtalet. Därmed ska Kommunen ha vissa självständiga rättigheter och skyldigheter 
gentemot Leverantören och vice versa. 

Leverantören och Kommunens avtalsförhållande ska som utgångspunkt följa de villkor 
som anges Avtalet, inklusive men inte begränsat till Huvudavtalet. Detta innebär att när 
det anges att Kunden har vissa rättigheter eller skyldigheter i Avtalet, ska Kommunen, 
såvitt avser de Kommunala Optionerna, anses ha samma rättigheter och skyldigheter. 

Detta avropsdokument förtydligar och preciserar dock hur villkoren i Avtalet ska tillämpas i 
förhållandet mellan Leverantören och Kommunen. I den mån det i Huvudavtalet anges att 
Kunden har vissa rättigheter eller skyldigheter gentemot Leverantören, noteras att sådana 
rättigheter och skyldigheter även ska gälla i avtalsförhållandet mellan Kommun och 
Leverantör, dock med de begränsningar och avvikelser som framgår nedan i detta 
avropsdokument. I händelse av konflikt mellan övriga delar av Avtalet och detta 
avropsdokument, ska därmed vad som anges i detta avropsdokument ha företräde, såvitt 
avser de Kommunala Optionerna och relationen mellan Leverantören och Kommunen. 

4.2 Direkta Rättigheter respektive Indirekta Rättigheter 
De rättigheter Kommunen har gentemot Leverantören i enlighet med Huvudavtalet och 
detta avropsdokument delas upp i Direkta Rättigheter respektive Indirekta Rättigheter. 
Vilka typer av rättigheter och skyldigheter som ska anses utgöra Direkta Rättigheter 
respektive Indirekta Rättigheter anges i punkt 5 nedan. 

Om Leverantören, Kommunen eller Kunden inte skulle vara överens om huruvida en viss 
specifik rättighet eller skyldighet ska utgöra en Direkt Rättighet eller en Indirekt Rättighet, 
gäller vad som anges i punkt 4.2.4 i Huvudavtalet. 
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5 Specifika villkor 

5.1 Direkta Rättigheter 

5.1.1 Generellt 
Leverantören och Kommunen är överens om att följande rättigheter och skyldigheter ska 
anses utgöra exempel på Direkta Rättigheter: 

• Leverantörens skyldighet att tillhandahålla licenser till den funktionalitet 
som omfattas av relevant Kommunal Option, inklusive samtliga rättigheter 
och skyldigheter i samband därmed som anges i punkt 19 i Huvudavtalet. 

• Kommunens rätt att vidarelicensera funktionalitet som omfattas av de 
Kommunala Optionerna till Kommunens privata vårdgivare, på de villkor 
och med de begränsningar som anges i Avtalet, inklusive men inte 
begränsat till Huvudavtalet. 

• Kommunens skyldighet att erlägga betalning och, i förekommande fall, 
dröjsmålsränta, direkt till Leverantören i enlighet med vad som anges i 
Avtalet. 

• Kommunens rätt att innehålla betalning under de förutsättningar och på 
de villkor som anges i Avtalet. 

• Kommunens rätt att kräva skadestånd från Leverantören under de 
förutsättningar, villkor och med de begränsningar som anges i Avtalet, 
inklusive men inte begränsat till punkt 16 i Huvudavtalet. 

• Kommunens rätt att kräva dröjsmålsvite från Leverantören under de 
förutsättningar, villkor och begränsningar som anges i Avtalet, inklusive 
men inte begränsat till Huvudavtalet. 

• Leverantörens skyldighet att inte upphöra att tillhandahålla Leveransen 
enligt punkt 29.3 i Huvudavtalet. 

• Kommunens rätt att genomföra revision av Leverantören, dock endast i 
den utsträckning sådan revision är nödvändig enligt Tillämplig Lag. 

• Kommunens rätt att köpa Övriga Underhålls- och Supporttjänster av 
Leverantören (inklusive men inte begränsat till utbildning, utveckling av 
integrationer samt s.k. hyper care). Leverantören och Kommunen är dock 
medvetna om att avsikten är att det är Kunden, i den mån möjligt, som 
primärt är den som ska tillhandahålla sådana tjänster. 

• Kommunens rätt att Acceptanstesta och godkänna funktionalitet och 
leveranser från Leverantören som är specifika för Kommunen, i enlighet 
med de principer som anges i Bilaga 6, Test. Kommunen har dock inte 
rätt att Acceptanstesta funktionalitet som redan har Acceptanstestats eller 
kommer att Acceptanstestas av Kunden. 

• Kommunens rätt att erhålla Dokumentation som är specifik för 
Kommunen, i den mån detta följer av Avtalet, inklusive men inte 
begränsat till Dokumentation som beskriver funktionalitet som omfattas av 
de Kommunala Optionerna. 

Till undvikande av missförstånd är ovanstående punkter inte någon uttömmande lista på 
vad som ska anses utgöra Direkta Rättigheter, men ska dock vara vägledande vid 
tolkning av vad som ska anses utgöra Direkta Rättigheter. 
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5.1.2 Särskilt om rätten att nyttja Kommunal Option 
Leverantören upplåter till Kommunen en rätt att nyttja Lösningen i enlighet med de villkor 
som anges i punkt 19 i Huvudavtalet. Licensen som Leverantören upplåter till Kommunen 
omfattar endast en licens till den funktionalitet som omfattas av den/de Kommunala 
Option/er som Kommunen har avropat. Kommunen är därmed medveten om att den 
licens som upplåts är begränsad och inte omfattar hela Lösningen utan endast den 
funktionalitet som omfattas av den Kommunala Option som avropats. Till undvikande av 
missförstånd noteras dock att funktionaliteten som omfattas av den/de Kommunala 
Optioner/na innefattar funktionalitet som är gemensam med den del av Lösningen som 
Kunden har rätt att nyttja.  

Kommunen har rätt att vidarelicensera den del av Lösningen som avropats under den 
Kommunala Optionen till dess privata Vårdgivare med beaktande av de villkor som anges 
i Huvudavtalet.  

5.1.3 Särskilt om prissättning och betalning 
Kommunen ska betala licensavgift, underhålls- och supportavgift, 
implementationsersättning samt ersättning för specifika tjänster som Leverantören utför 
enligt Huvudavtalet, samt i förekommande fall dröjsmålsränta, direkt till Leverantören.  

Storleken på implementationsersättningen respektive ersättning för specifika tjänster som 
Leverantören utför enligt Avtalet är beroende av arbetets omfattning och bestäms i 
enlighet med principerna i Avtalet, inklusive men inte begränsat till Bilaga 8, Underhåll och 
Support, Bilaga 13, Pris samt Underbilaga 13-01, Priskalkulation. 

Betalning av ersättning till Leverantören, samt Kommunens rätt att innehålla betalning, 
ska i övrigt ske på de förutsättningar och i enlighet med de villkor som anges i 
Huvudavtalet. 

5.1.4 Särskilt om behandling av personuppgifter 
I den mån Leverantören behandlar personuppgifter för Kommunens räkning i samband 
med Leveransen ska sådan personuppgiftsbehandling regleras av ett separat 
personuppgiftsbiträdesavtal som ingås mellan Kommunen och Leverantören.  

Personuppgiftsbiträdesavtalet mellan Kommunen och Leverantören ska gälla på villkor 
som motsvarar de som återfinns i Bilaga 20, Personuppgiftsbiträdesavtal. Leverantören 
och Kommunen ska endast göra sådana justeringar av Bilaga 20, 
Personuppgiftsbiträdesavtal som är nödvändiga för att efterleva Tillämplig Lag. 

5.1.5 Särskilt om sekretess 
Leverantören och Kommunen noterar, till undvikande av missförstånd, att 
bestämmelserna rörande sekretess i Huvudavtalet ska gälla i motsvarande utsträckning 
mellan Leverantören och Kommunen.  

5.2 Indirekta Rättigheter 

5.2.1 Generellt 
Leverantören och Kommunen är överens om att följande rättigheter och skyldigheter ska 
anses utgöra exempel på Indirekta Rättigheter: 

• Acceptanstest och godkännande av funktionalitet och leveranser från 
Leverantören som inte är specifika för en specifik Kommun. 

• Allmänna åtaganden och utfästelser i Avtalet, inklusive men inte 
begränsat till helhetsansvar, garantier (i den mån inte brott mot sådan 
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garanti medför rätt att kräva skadestånd, då rätten att framställa sådant 
anspråk är en Direkt Rättighet), force majeure, vilka ska samordnas med 
Kunden innan anspråk framförs gentemot Leverantören. För dessa gäller 
även vad som anges i punkt 5.2.2 nedan. 

• Tillhandahållandet av Underhåll och Support, vilket ska ske enligt de 
principer som anges i punkt 5.2.3 nedan. 

• Krav rörande innovation och vidareutveckling av Lösningen. 

• Tillhandahållande av konfiguration av kliniska arbetsflöden och gränssnitt, 
vilket i den utsträckning det är möjligt ska tillhandahållas av Kunden (och 
eventuellt Kommunerna) självständigt och där Support för och utveckling 
av sådana kliniska konfigurationer ska tillhandahållas av Leverantören 
genom Kunden. 

• Källkodsdeposition, där endast en (1) uppsättning av Källkoden till 
Lösningen ska deponeras i enlighet med villkoren i Huvudavtalet. Vidare 
gäller vad som anges i punkt 5.2.4 nedan. 

• Hantering av och begäran om Ändringar, vilka ska samordnas med 
Kunden och genomföras på ett samordnat sätt enligt Ändringsprocessen. 

• Upphörandeassistans och informationsöverföring vid Avtalets 
upphörande, vilka Leverantören som huvudregel ska tillhandahålla 
Kunden, som i sin tur tillhandahåller relevant assistans och Information till 
Kommunen. Kommunen ska dock alltid ha rätt att extrahera Information 
som tillhör Kommunen från Lösningen. 

• Rapportering, där Leverantören ska tillhandahålla standardiserade 
rapporter till Kunden och Kommunen, där behov av eventuella ytterligare 
rapporter ska samordnas mellan Kommunen och Kunden innan begäran 
framställs till Leverantören. 

• Dokumentation som inte är specifik för Kommunen, inklusive men inte 
begränsat till driftsrelaterad Dokumentation och annan Dokumentation 
som inte rör de Kommunala Optionerna. 

• Rätten att genomföra revision av Leverantören i de situationer detta inte 
är nödvändigt enligt Tillämplig Lag, vilket innebär att sådan övrig revision 
ska samordnas med Kunden. 

• Hantering av övriga tredjepartsleverantörer, inklusive rätten att begära att 
Leverantören ingår ett s.k. OSA med någon av Kundens eller 
Kommunens övriga leverantörer. 

• Rätten att säga upp Avtalet (som ska hanteras i enlighet med principerna 
i punkt 6 nedan). 

• Övriga driftsrelaterade rättigheter och skyldigheter där beroenden finns till 
Kunden och/eller övriga Kommuner som inte identifierats som Direkta 
Rättigheter. 

Till undvikande av missförstånd är ovanstående punkter inte någon uttömmande lista på 
vad som ska anses utgöra Indirekta Rättigheter, men ska dock vara vägledande vid 
tolkning av vad som ska anses utgöra Indirekta Rättigheter. 

5.2.2 Särskilt om Leverantörens allmänna åtaganden 
Leverantören och Kommunen är överens om att Leverantörens allmänna åtaganden och 
utfästelser i Avtalet, inklusive men inte begränsat till Huvudavtalet, är en Indirekt Rättighet 
i förhållande till Kommunen och inkluderar, men är inte begränsat till, bestämmelser om 
helhetsansvar, garantier och force majeure. Vad som anges i Huvudavtalet kring 
Leverantörens helhetsansvar för Leveransen och garantier (i den mån inte brott mot 
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sådan garanti medför rätt att kräva skadestånd, då rätten att framställa sådant anspråk är 
en Direkt Rättighet enligt punkt 5.1.1 ovan) ska därmed även gälla indirekt i förhållande till 
Kommunen. 

Till undvikande av missförstånd noteras att Kunden och Kommunerna gemensamt kan ha 
åsikter rörande huruvida Leverantören uppfyller dess allmänna åtaganden under Avtalet 
och att ovanstående inte begränsar Kommunens möjlighet att, tillsammans med och 
genom Kunden, påtala detta till Leverantören och göra gällande rättigheter enligt Avtalet 
eller Tillämplig Lag som gäller även till förmån för Kommunen.  

5.2.3 Särskilt om Underhåll och Support  
Kommunen är medveten om att Leverantören ska tillhandahålla Underhåll och Support av 
Lösningen direkt till Kunden. Kommunen och Leverantören är vidare medvetna om att 
avsikten är att det är Kunden, som ansvarar för driften av Lösningen, som ska 
tillhandahålla underhåll och support till Kommunen. Leverantören ska därigenom endast 
indirekt tillhandahålla Underhåll och Support till Kommunen. 

Rent praktiskt innebär detta att Kommunen vid behov av support ska vända sig till 
Kundens supportorganisation, som därefter hanterar ärendet enligt dess ordinarie rutiner. 
Om behov av eskalering till Leverantörens supportorganisation föreligger, vänder sig 
Kunden till Leverantören och hanterar därigenom ärendet för Kommunens räkning.  

Leverantören kommer att tillhandahålla uppgraderingar i form av nya versioner och 
releaser av Lösningen, samt Information om sådana versioner och releaser och vilken 
påverkan dessa har på Lösningen till Kunden. Avsikten är att Kunden (i) ska 
vidarebefordra relevant Information till Kommunen och ska implementera nya Versioner 
och Releaser för den funktionalitet som omfattas av de Kommunala Optionerna för 
Kommunens räkning och (ii) implementera patchar och övriga uppdateringar som 
levereras av Leverantören enligt Avtalet, inklusive men inte begränsat till Bilaga 8, 
Underhåll och Support.  

Kommunen har därutöver en rätt att köpa Övriga Underhålls- och Supporttjänster av 
Leverantören (inklusive men inte begränsat till utbildning, utveckling av integrationer samt 
utökad support), i den mån motsvarande tjänster inte kan tillhandahållas av Kunden till 
Kommunen, i enlighet med vad som anges i Avtalet, inklusive men inte begränsat till 
Bilaga 8, Underhåll och Support.  

5.2.4 Särskilt om källkodsdeposition 
Leverantören ska deponera en (1) uppsättning av Källkoden till Lösningen i enlighet med 
villkoren i Huvudavtalet. Om Källkoden lämnas ut till Kunden, ska Kommunen ha fortsatt 
rätt att nyttja Lösningen på de villkor som anges i Huvudavtalet och i den mån det är 
nödvändigt för Kommunens rätt att nyttja den Avropade Kommunala Optionen på avtalat 
sätt.  

5.3 Särskilt om rätten till Tjänstekredit 
Parterna är överens om att eventuell Tjänstekredit som utgår på grund av att 
Leverantören misslyckats uppnå specifik Tjänstenivå ska utgå endast till Kunden och inte 
till Kommunen. Storleken på sådan eventuell Tjänstekredit ska dock baseras på den totala 
ersättningen för Underhåll och Support som erlagts från både Kunden och samtliga 
Kommuner under relevant månad. 
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6 Upphörande och uppsägning 
Kommunen och Leverantörens avtal gäller på motsvarande Initiala Avtalstid som följer av 
Huvudavtalet. Kommunen och Leverantören är överens om att Kommunen har en rätt, 
men inte en skyldighet, att förlänga Avtalet efter att den Initiala Avtalstiden löpt ut. Det 
noteras att Kommunens rätt att förlänga Avtalet är en Indirekt Rättighet i den bemärkelse 
att Kommunen inte har rätt att förlänga Avtalet om inte också Kunden väljer att göra det, 
om inte Kommunen och Leverantören kommer överens om annat. Detta med hänsyn till 
att det är Kunden som ansvarar för driften av de Kommunala Optionerna. 

Kommunens rätt att säga upp Avtalet med Leverantören med särskild orsak enligt punkt 
25.2.2 Huvudavtalet är en Direkt Rättighet, vilken Kommunen därmed har rätt att utnyttja 
direkt och ensidigt i förhållande till Leverantören. 

Kommunens rätt att säga upp Avtalet med Leverantören utan särskild orsak i enlighet 
med punkt 25.2.1 i Huvudavtalet är en Indirekt Rättighet, som därmed måste samordnas 
med Kunden och övriga Kommuner. 

Oaktat vad som anges ovan, och med hänsyn till att Kunden ansvarar för driften av de 
Kommunala Optionerna, är Kommunen och Leverantören överens om att deras 
avtalsförhållande även kommer att upphöra för det fall att Kunden säger upp Avtalet med 
Leverantören, om inte Kommunen och Leverantören kommer överens om en alternativ 
lösning för driften av de Kommunala Optionerna. Till undvikande av missförstånd gäller 
detta oavsett om Kunden säger upp Avtalet utan särskild orsak eller på grund av särskild 
orsak, varvid Kommunen och Leverantörens avtal upphör vid samma tidpunkt som 
Kundens och Leverantörens Avtal upphör att gälla.  

Om Kommunen säger upp Avtalet utan särskild orsak är Kommunen medveten om att den 
inte längre har rätt att nyttja den funktionalitet som omfattas av den relevanta Kommunala 
Optionen. Till undvikande av missförstånd gäller detta trots att licensen att nyttja sådan 
funktionalitet enligt Huvudavtalet är evig. 

 

 

 

 

Ort   Datum 
 

_______________________ _______________________ 

 

 

________________________ _______________________ 
Vänersborgs kommun  Cerner Sverige AB 
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Förord 
Syftet med detta drifts- och förvaltningsavtal i dess nuvarande version är att vara ett 
underlag för Kommunen att använda för att förstå vad Millenniumtjänsten omfattar. I arbetet 
med att besluta om avrop av optionerna, kan detta dokument användas i analysen. 

Denna första version är inte komplett då det saknas information och underlag från 
inblandade parter. Arbetet med att ta fram det slutliga driftavtalet kommer att genomföras i 
nära samverkan mellan parterna för att nå ett bra resultat. 

I dokumentet finns delar som är gulmarkerade. För dessa områden är osäkerheten stor i 
nuläget och det kommer krävas utredningsarbete för att säkerställa att informationen är 
korrekt och önskvärd för de olika inblandade parterna. 

En andra och tredje version med kompletterande information kommer att tas fram innan en 
slutgiltig version är framtagen. Det är först vid den slutgiltiga versionen som avtalstecknande 
kommer ske och detta i samband med att kommunen går i drift med avropade optioner enligt 
utrullningsplanen i FVM. 

 

 

Ragnar Lindblad 

Programägare FVM, VGR 
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1 SAMMANFATTNING 
Sammanfattning kommer att tas fram när dokumentet är komplett. 

2 DOKUMENTSTYRNING 

2.1 DOKUMENTETS SYFTE 
Detta avtal reglerar de tjänster som VGR tillhandahåller Kommunen för att möjliggöra att 
Kommunen ska kunna använda den funktionalitet som Kommunen har avropat från Cerner 
och därmed samtidigt möjliggöra ett integrerat vårdflöde. Genom samordning av drift, 
support och förvaltning av Millennium (som tillsammans med fjärråtkomst benämns 
Millenniumtjänsten) kan processer och arbetsflöden standardiseras och effektiviseras, vilket 
ökar den gemensamma nyttan för VGR och Kommunen samt möjliggör för VGR och 
Kommunen att uppfylla sitt respektive huvudmannauppdrag inom sjukvården på ett 
ändamålsenligt sätt.  

Versionshistorik under framtagning av Drift och förvaltningsavtalets  

Datum Version Utfärdare Förändringsorsak 

2019-08- 14 1.0 Eva Thoreson Första version skapad 
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2.2 REFERENSER 

Datum Version Förkortning Utfärdare Dokumentnamn 

2019-06-
12 

 ”Samverkansavtal”  Samverkansavtal 

2018-11-
27 

 ”Avtalet”  

Avtal avseende 
leverans av 
Millenium mellan 
Västra Götalands 
läns landsting och 
Cerner Sverige AB 

2009-07-
08 

1.0 ”RSK 703–2006”  

Riktlinjer för 
informationssäkerhet 
i Västra 
Götalandsregionens 
verksamheter.  
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2.3 BILAGOR 

Version Bilaga 

Under utveckling Bilaga 1 - Drifttjänster 

Under utveckling Bilaga 2 - Support 

Under utveckling Bilaga 3 – Förvaltning och underhåll 

Under utveckling Bilaga 4 - Fjärråtkomst 

Under utveckling 
Bilaga 5 – Tekniska förutsättningar 
Kommunen 

Under utveckling Bilaga 6 - Informationssäkerhet 

Under utveckling Bilaga 7 – Personuppgiftsbiträdesavtal 

Under utveckling Bilaga 8 – SLA 

Under utveckling Bilaga 9 – Tjänstenivåer 

Under utveckling Bilaga 10 - Tjänstekatalog 

Under Utveckling Bilaga 11 – Priser 

Under utveckling Bilaga 12 – Processer 

Under utveckling  Bilaga 13 – Fora 
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3 PARTERNA 

3.1 AVTALSPARTER 
Detta avtal avser leverans av IS/IT-tjänster och har upprättats mellan Västra Götalands läns 
landsting, organisationsnummer 232100–0131, nedan kallad VGR. 

Och XXXXX, organisationsnummer 000000–000, HSA-identitet SE1111111111-
E000000000000, nedan kallad Kommunen. 

3.2 KONTAKTPERSONER 
Parterna har för detta avtal utsett följande kontaktpersoner. 

Om kontaktpersonen ändras ska ändringen skriftligen meddelas den andra parten. 

 VGR Kommunen 

Organisationsnamn: 
Västra Götalands läns 
landsting 

 

Adress: 
Koncernkontoret 
Regionens hus 

 

Postadress: 462 80 Vänersborg  

Organisationsnummer: 232100–0131  

Webbplats:   

Kontaktperson för avtalet:   

Roll: Avtals- och tjänsteansvarig  

Enhet:   

Adress:   

Postadress:   

Tel:   

Mobil:   

e-post:   

Namn och adress på eventuella filialer ska också anges i avtalet. 
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4 AVTALETS SYFTE OCH GILTIGHETSTID 

4.1 SYFTE 
VGR har ingått Avtalet med Cerner Sverige AB (”Cerner”). Genom Avtalet kommer Cerner att 
leverera ett s.k. kärnsystem till VGR och tillhandahålla ett antal tjänster till VGR. Avtalet anger 
vidare att Kommunen har rätt att avropa en eller flera optioner från Cerner, vilket möjliggör 
ett integrerat vårdflöde mellan VGR och Kommunen. Vilka optioner som Kommunen har rätt 
att avropa, och vilken funktionalitet som omfattas av denna eller dessa optioner, framgår av 
Avtalet. 

VGR och Kommunen har vidare ingått, eller kommer att ingå, Samverkansavtalet, genom 
vilket formerna för samarbetet och ansvarsfördelningen mellan myndigheterna tydliggörs. 
Samverkansavtalet reglerar de samverkansformer som gäller mellan VGR och samtliga 
kommuner som avropat en eller flera optioner av Cerner (inklusive Kommunen). 
Samverkansavtalet reglerar primärt den samverkan som krävs och de ordningsregler som 
gäller i förhållande till leveransen från Cerner. 

För att Kommunen ska kunna använda den funktionalitet som Cerner levererar enligt Avtalet 
(här benämnt Millennium) och för att möjliggöra det integrerade vårdflödet och målet med 
samverkan mellan parterna, krävs att VGR tillhandahåller vissa IT drifts-, förvaltnings- och 
fjärranslutningstjänster till Kommunen (här benämnt Millenniumtjänsten).  

Detta avtal reglerar de tjänster som VGR tillhandahåller Kommunen för att möjliggöra att 
Kommunen ska kunna använda den funktionalitet som Kommunen har avropat från Cerner 
och därmed samtidigt möjliggöra ett integrerat vårdflöde. Genom en samordnad leverans av 
Millenniumtjänsten kan processer och arbetsflöden standardiseras och effektiviseras, vilket 
ökar den gemensamma nyttan för VGR och Kommunen samt möjliggör för VGR och 
Kommunen att uppfylla sitt respektive huvudmannauppdrag inom sjukvården på ett 
ändamålsenligt sätt. Det samarbete som inrättas genom detta avtal är således styrt av 
överväganden ägnade att, i allmänhetens intresse, effektivisera och rationalisera driften av 
Millenniumtjänsten. Vidare anges i Samverkansavtalet de närmare förutsättningarna för hur 
detta samarbete kommer att utformas. 

Parterna är vidare medvetna om att privata vårdgivare som anlitats av Kommunen kan ha 
rätt att använda den funktionalitet som avropats från Cerner enligt villkoren i Avtalet. Om så 
skulle vara fallet, har sådan privat vårdgivare rätt att använda och dra nytta av de tjänster 
som VGR tillhandahåller under det här avtalet. I sådant fall ska Kommunen ta fullt ansvar för 
sådan privat vårdgivares ageranden, och underlåtenhet att agera, i enlighet med detta avtal 
på samma sätt som om Kommunen själv agerat eller underlåtit att agera. Den ersättning som 
betalas av Kommunen under detta avtal inkluderar vidare ersättningen för dess privata 
vårdgivares användning av tjänsterna. Det understryks dock att detta avtal inte är ägnat att 
ge någon privat aktör någon fördel i förhållande till sina konkurrenter. Detta avtal syftar 
snarare till att, tillsammans med Samverkansavtalet och de samverkansformer som anges 
där, ålägga parterna ömsesidiga förpliktelser och åtaganden hänförliga till samarbetet 
rörande drift, samt möjliggöra att VGR:s och Kommunens gemensamma mål om att en 
ändamålsenlig drift av Millenniumtjänsten realiseras. 
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VGR och Kommunen är dock medvetna om att både Samverkansavtalet och Avtalet innehåller 
principer som påverkar parternas förhållande till varandra och de tjänster som VGR 
tillhandahåller Kommunen under det här avtalet. 

4.2 GILTIGHETSTID 
Detta avtal träder ikraft när det undertecknats av behöriga företrädare för VGR respektive 
Kommunen. Avtalet ska fortsätta att gälla så länge Avtalet är i kraft och upphör automatiskt 
att gälla när den s.k. Upphörandeperioden (definieras i Avtalet) har löpt ut. Om ingen 
Upphörandeperiod gäller, ska detta avtal upphöra att gälla automatiskt när Avtalet upphör 
att gälla. 

VGR och Kommunen är medvetna om att Samverkansavtalet innehåller principer som anger 
hur parterna ska agera i förhållande till varandra och Cerner om Avtalet av någon anledning 
upphör att gälla. 

4.3 FÖRTIDA UPPHÖRANDE 
Kommunen har rätt att säga upp detta avtal utan särskild anledning, och utan att betala 
någon särskild uppsägningsersättning, med iakttagande av [nio (9) månaders] 
uppsägningstid. Kommunen är dock medveten om att Kommunen i sådant fall eventuellt inte 
kommer att kunna använda den funktionalitet som tillhandahålls av Cerner under Avtalet och 
som enligt Samverkansavtalet ska tillhandahållas Kommunen. 
 
VGR har som utgångspunkt inte rätt att säga upp detta avtal. Däremot är de priser som anges 
i avtalet, tjänsterna samt tjänsternas innehåll föremål för årlig revision enligt de principer 
som anges nedan i detta avtal. 
 
VGR har trots detta rätt att, med sex (6) månaders uppsägningstid, säga upp detta avtal om 
VGR skulle välja att, efter genomförd upphandling, låta en tredje part ta över ansvaret för 
Milleniumtjänsten. VGR ska i sådant fall säkerställa att sådan tredje part ingår ett nytt avtal 
med Kommunen som reglerar tillhandahållandet av de drifts- och förvaltningstjänster som 
krävs för att använda den funktionalitet som avropats från Cerner, vilket till exempel kan 
vara i form av ett direkt avtal mellan sådan tredje part eller ett avtal mellan VGR, Kommunen 
(och eventuellt övriga berörda kommuner) och sådan tredje part. Parterna noterar särskilt 
att villkoren i ett sådant avtal, i förekommande fall, kan komma att bli föremål för ny 
förhandling och överenskommelser mellan inblandade parter (inklusive tredje män i 
förekommande fall) och att VGR därmed inte garanterar att Kommunen tillförsäkras samma 
eller motsvarande villkor som enligt detta avtal. 
 
Vardera part har vidare rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan om den andra 
parten skulle begå ett väsentligt brott mot detta avtal och inte rättat sådant avtalsbrott inom 
sextio (60) dagar från det att avtalsbrottet påtalades skriftligen.  
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5 SAMARBETSFORMER  
Parterna ska samarbeta och samverka med varandra i enlighet med de principer som anges i 
Samverkansavtalet. 

I den del samarbetet mellan parterna avser förhållandet till Cerner, är parterna vidare 
medvetna om att Avtalet (särskilt bilaga 15 till Avtalet) innehåller principer som påverkar 
samarbetet mellan parterna. 

6 ÖVERORDNAD STYRNINGSPRINCIP 
Formerna för Millenniumtjänsten baserar sig på följande principer, för att på ett effektivt sätt 
nå en tydlig, väldefinierad och över tid välförvaltad tjänst: 

 det skall finnas transparens i hur tjänsten fungerar, är uppbyggd och vad den kostar. 
 Millenniumtjänsten bygger på att alla parter är med och bidrar på ett tydligt sätt för 

att nå hög nytta för slutanvändarna och de som, på daglig basis, arbetar med att 
förvalta tjänsten. 

 det skall finnas tydliga beskrivningar av ansvarsfördelningen mellan parterna och 
deras ömsesidiga förhållande. 

 Millenniumtjänsten skall vara utformad så det så långt som möjligt är samma tjänst 
som levereras oavsett huvudman. 

 samverkan mellan parterna skall ske via forum och processer för att tydliggöra vad 
som skall göras och av vem. 

 en robust och säker tjänst förutsätter att alla parter tar ansvar för att skapa en god 
gemensam säkerhetskultur. 

Om förvaltningen av Millenniumtjänsten sker i enlighet med ovanstående principer skapas en 
god grund för att samarbetet mellan parterna och utvecklingen av tjänsten är hållbar över tid. 

7 TJÄNSTEINNEHÅLL 
VGR åtar sig att leverera Millenniumtjänsten till Kommunen innehållande funktionalitet 
enligt den lösningsbeskrivning som tas fram under FVM implementationsprogrammet . IS/IT-
tjänsten innefattar även andra linjens support, utbildning, förvaltning, tekniska 
förutsättningar, underhåll, drift, informationssäkerhet och tilläggstjänster under avtalstiden. 
IT/IT-tjänsten benämns i detta dokument som Millenniumtjänsten, 

Funktionaliteten upprätthålls med en teknisk driftsmiljö och med ett antal IT-komponenter. 

7.1 MILLENNIUMTJÄNSTENS FUNKTIONALITET 
För komplett beskrivning av kärnsystemet Millenniums funktionalitet, se Avtalet. Kommunen 
avropar optioner mot Cerner. Under implementationsprogrammet kommer en 
lösningsbeskrivning att tas fram. I korthet innehåller de olika optioner som erbjudits 
Kommunen följande funktionalitet. Notera dock att Kommunen endast har rätt att avropa den 
eller de optioner som man upphandlat av Cerner. 
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 Option 1: IT-stöd för informationsutbyte 
IT-stöd för informationsutbyte är ett samlat IT-stöd för personcentrerad vård och omsorg för 
alla åldrar. Funktionerna i IT-stöd för informationsutbyte möjliggör 
verksamhetsöverskridande arbetsflöden och stödjer samarbete i multidisciplinära team där 
invånaren är en aktör.   

En person, äldre eller yngre med stora vårdbehov, befinner sig ofta i en situation som innebär 
att ett stort antal aktörer är inblandade runt dess vård och omsorg. Kommunens socialtjänst 
och hälso- och sjukvård är några av dem. Personen kan också vara en elev som har insatser 
från elevhälsoteamet, och som kanske samtidigt, beroende på situation, har kontakter med 
andra delar av vården, till exempel barn- och ungdomspsykiatrin.    

För kommuner som enbart avropar IT-stöd för informationsutbyte kommer den kommunens 
användare inom elevhälsan, den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten att 
använda sitt eget system för den egna dokumentationen. Användarna får utifrån roll och 
behörighet och med patientens samtycke, åtkomst till information om individen som finns 
skapad av andra användare av Millenniumtjänsten, till exempel vårdcentral eller 
närsjukvårdsteam.  

Förutom åtkomst till information får kommunens medarbetare också funktionalitet i 
Millennium för vårdbegäran, planering och in-och utskrivning samt samordnad individuell 
plan (SIP). 

 Option 2: IT -stöd för elevhälsa 
IT -stöd för elevhälsa är en gemensam samarbetsyta för elevhälsoteamet, men också andra 
aktörer såsom eleven själv och vårdnadshavare. Funktionerna ger stöd för ett gemensamt 
arbetssätt som sätter eleven i fokus och förenklar samarbetet mellan alla inblandande 
aktörer, inom såväl som utanför skolan.   

IT -stöd för elevhälsa i kombination med IT-stöd för informationsutbyte gör det möjligt för 
eleven att vara delaktig i sin egen vård och hälsa och få tillgång till information via 
patientportalen. IT -stöd för elevhälsa innebär också att elevhälsan får stöd i sitt uppdrag att 
arbeta med främjande, förebyggande och åtgärdande insatser på individ-, grupp- eller 
organisationsnivå och ger också stöd i hur verksamheten kan följas upp. 

 Option 3: IT-stöd för kommunal hälso- och sjukvård 
IT-stöd för kommunal hälso- och sjukvård beskriver ett modernt IT-stöd som stödjer den 
kommunala hälso- och sjukvårdens processer, både interna processer och processer som är 
gemensamma med andra vårdgivare.  

IT-stöd för kommunal hälso- och sjukvård i kombination med IT-stöd för informationsutbyte 
ger kommunen tillgång till information om den enskilde som finns i Millenium. Informationen 
blir åtkomlig för alla som har behov och behörighet till den – oavsett om den är skapad i 
samband med en vårdkontakt inom VGR eller i den kommunala hälso- och sjukvården. 
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7.2 DRIFTTJÄNST MILLENNIUMTJÄNSTEN 

 Driftmiljö Millenniumtjänsten 
VGR ska ansvara för driftsmiljön för Milleniumtjänsten enligt de krav som anges i Avtalets bilaga 9 och 
den befintliga driftsarkitektur VGR har implementerad.  Driftmiljön innefattar utvecklings-, test-, 
produktions-, och utbildningsmiljö. 

De flesta teknikområden har 365/24/7-tillgänglighet och tekniken är designad och uppsatt 
med målbilden 100 % tillgänlighet. 

För att nå en riktigt hög tillgänglighet på Millenniumtjänsten behöver denna hanteras 
kontinuerligt och avbrottsplaneras. VGR’s personal skall ha erforderlig utbildning för att 
säkerställa att Millniumtjänsten har en hög tillgänglighet i den utsträckning tillgängligheten 
kan påverkas av VGR. 

Med begreppet ¨hanteras kontinuerligt¨ avser VGR följande: 

 vid produktionssättning ska installation av kärnsystemet Millennium ske på en 
plattform med produkter som täcks av allmän support från relevanta leverantörer. 

 kontinuerlig livscykelhantering av ingående komponenter i infrastrukturen sker 
enligt VGR’s beslutade processer. 

VGR’s driftsmiljö, där Millennium kommer vara en komponent, kommer beskrivas efter det 
att Cerner levererar den slutgiltiga designen i mitten av augusti 2019. I samband med det 
arbetet kommer detta avtal kompletteras med en bild liknande den nedan, se figur 1, som 
kommer beskriva driftsmiljön ur ett kommunalt perspektiv. Bilden beskriver hur VGR’s 
driftsmiljö är utformad i nuläget 

 

Figur 1 Beskrivning av VGR's driftsmiljö för Millennium 
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VGR bygger en basinfrastruktur som är robust, tillförlitlig, redundant och som har en hög 
tillgänglighet. De applikationer och tjänster som installeras och konsumeras från 
basplattformen ställs det motsvarande krav på.  

VGR IT utför den dagliga driften primärt i två egna datacenter med ett avstånd på cirka 20 mil 
med en latens/svarstid på max 3 ms. För specifika behov eller lokalt krävande applikationer 
finns ytterligare egna datacenter inom regionen. 

VGR har klassificerat dess datacenter i enlighet med definitionen framtagen av Uptime 
Institute – Klassningsmodell för Tiering (https://uptimeinstitute.com/, 22 februari 2018). 

 Datacenter 1 uppnår nu Tier III. 
 Datacenter 2 uppnår nu Tier III. 

Det gemensamma kommunikationsnätet för alla regionens verksamheter är ”VGRnet” och det 
används för utbyte av elektronisk information d.v.s. tal, data och bild och driftas av VGR IT. 

Nätet använder dubbla och geografiskt redundanta förbindelser på 10 Gbps mellan VGR:’s två 
primära datacenter, samt erbjuder redundanta anslutningar på 1 Gbps eller 10 Gbps till nätet 
för redundanta siter som till exempel sjukhus. 

Via ”VGRnet” finns möjlighet till åtkomst till olika externa närverk såsom: 

 Sjunet; Ett kvalitetssäkrat nationellt sjukvårdsnät som binder samman olika i förhand 
identifierade sjukvårdsaktörer såsom andra landsting, privata vårdgivare med flera. 

 Kommunikationstorget; En kommunikationslösning till vilken samtliga 49 kommuner 
inom Västra Götaland är anslutna. Kommunikationstorget används för att ge 
kommuner åtkomst till de system som VGR publicerar mot Sjunet. 

 Internet; ”VGRnet” har redundanta kopplingar till Internet med möjlighet till säkrad 
åtkomst till tjänster i drift på ”VGRnet” och VGR är ansvariga för de egna publika IP-
adresserna. 

Verksamheter och system anslutna till VGRnet behöver därför inga egna förbindelser mot 
omvärlden. Primärt ansluter parter via Sjunet för att kommunicera med VGR, men även andra 
lösningar, som till exempel VPN, kan accepteras. 

 Drifttjänster innefattar följande områden 
Driftområdet är uppdelat i flera delar, men täcks i stort av ITIL processerna: IT Operations 
Management och Technical Management,  vilka har till syfte att säkerställa en robust och 
stabil drift. I Bilaga 1 - Drifttjänster, finns ansvarsområden för dess processområden 
beskrivna.  

 Information om Driftstörningar  
I Serviceportalen visas IT-nytt som är VGR IT:’s webbaserade informationstjänst gällande 
driftstörningar inom regionen. Beroende på om nyheten för driftinformationen är akut eller 
planerad, och om den behöver publiceras på kontorstid eller under beredskapstid så gäller 
olika rutiner. Här publiceras bland annat planerade- och akuta driftstörningar 
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 Katastrofberedskap drift 
Inom VGR IT finns en beredskapslinje för funktionen IT-TiB (IT-tjänsteman i beredskap.  Det 
krävs en motsvarighet hos Kommunen för att Kommunen skall ta del av detta 
informationsflöde. 

 Servicefönster 
VGR skall publicera en plan för kommande års planerade servicefönster minst tre månader 
innan årets slut.  De av VGR planerade servicefönster som påverkar Millenniumtjänsten skall 
kommuniceras till Kommunen i god tid med minst 6 veckors framförhållning. Information till 
Kommunen inför planerat Underhåll ska innefatta vilket Underhåll som avses utföras, de 
ändringar som ska införas, hur användarna kan påverkas samt eventuell insats som krävs 
från Kommunens IT eller supportfunktion. Buggfix och andra åtgärder för att lösa akuta 
situationer kan ske utanför planerade servicefönster. 

 Livscykelhantering driftmiljö 
VGR skall kontinuerligt uppdatera och publicera livscykelplaner för tjänsten, samt inför 
budgetprocesser, informera Kommunen om planerade uppdateringar av IT miljön. Detta ska 
ske i syfte att öka förutsebarheten kring behov av eventuella investeringar från både VGR:s 
och Kommunens sida. 
Livscykelplanen baseras bland annat på tredjeparts leverantörernas plan på förändringar i 
produktutbud, förändring av support med mera. 

7.3 DEFINITIONER I IT-LEVERANSEN (ITIL) 

 Incidenter  
En incident är en händelse som inte är en del av normal drift och som orsakar, eller kan 
orsaka, ett avbrott eller en störning i kvaliteten och funktionaliteten på en IT-tjänst. Syftet 
med incidenthanteringen är att hantera och lösa alla incidenter utifrån överenskomna krav 
och därmed säkerställa servicenivåerna.  Vid oplanerade störningar i användandet av en IT-
tjänst kontaktas idag VGR:s funktion ”support center” som startar en incident i enlighet med 
VGS:s Incidentprocess. En identifierad incident tas om hand av support center där den 
kategoriseras och prioriteras. Om det är möjligt löses incidenten redan i support center men 
eventuellt måste den eskaleras till andra kompetensgrupper inom VGR IT eller i vissa fall till 
extern samarbetspartner. När incidenten är löst sker en återkoppling till användaren för att 
få bekräftelse av att IT-tjänsten går att använda normalt igen.  Vid driftstörningar som 
påverkar många slutanvändare informeras det via IT-nytt. Notera att VGR:s incidentprocess 
kan komma att justeras över tid. 

Prioritering av incidenter sker enligt en modell där en prioritet sätts på ärendet utifrån en 
kombination av påverkansgrad och angelägenhetsgrad.  Idag används nedan matris för 
prioritering (vilken kan förändas över tid)..  
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 Säkerhetsincidenter 
Kommunen har ansvar för säkerhetsincidentrapportering enligt GDPR och NIS för att detta 
skall fungera på ett effektivt sätt krävs det samordning och enhetliga rutiner mellan VGR och 
Kommunen. 

 Major Incident (MI) 
Vid större och/eller allvarliga incidenter (MI) aktiveras VGR IT:s krisledning där funktionen 
IT-TiB för en dialog och hanterar den uppkomna situationen internt inom VGR IT, samt i 
samråd med berörd verksamhetsparts TiB (Tjänsteman i Beredskap) enligt befintliga rutiner.  
Efter en större och/eller allvarlig händelse sker en uppföljning av händelsen i form av en så 
kallad MIR (Major Incident Review).  

 Problemhantering 
Att hantera problem handlar om att hitta grundorsaken till en eller flera incidenter och 
förhindra att de återuppstår. Arbetet innefattar både proaktivt och reaktivt arbete. Syftet 
med problemutredningar kring en IT-tjänst är att utreda grundorsaken till en eller flera 
störningar, så att de inte återkommer. Dessa utredningar hanteras inom VGR IT genom att ett 
problemärende skapas. Flera olika kompetenser kan ingå i en problemutredning. Förutom 
kompetenser från VGR IT kan även leverantör och berörd verksamhetspart ingå. Prioritering 
av problemutredningar baseras framförallt på vilken verksamhetspåverkan problemet har, 
samt om det finns en temporär lösning, s.k. workaround, för att lösa nya inkommande 
incidenter. Prioriteringen kan komma att ändras under ärendets gång. 

7.4 SUPPORT 
Som en del i drifttjänsten ingår support. Ärenden som eskaleras till VGR kan t ex gälla teknisk 
felsökning. Kommunen gör i så fall en felanmälan. Ärenden slussas vidare av andra linjens 
support till rätt enhet för vidare hantering. Kommunen ska själv försöka lösa relevanta 
supporthändelser innan dessa eskaleras till VGR enligt de principer som anges nedan. 
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 Supportflöde  

 

 

 Supporthändelse (användare-superuser) 
Supporthändelse identifieras av en slutanvändare av Millenniumtjänsten hos Kommunen. 
Användaren kontaktar av Kommunen utsedd(a) superuser(s), som har extra utbildning i 
systemet för att ge lokal och snabb support eller till Kommunens första linjes support.  
Superuser avgör om ärendet behöver lämnas till första linjens support som i sin tur kan 
eskalera till andra linjens support hos VGR. 

 Första linjens support (Kommunen) 
Kommunen kommer att ansvara för första linjens support mot slutanvändare och Kommunen 
har ansvar för och beslutar hur denna supportlinje organiseras .  

Ansvar för första linjens support inkluderar men är inte begränsat till: 

• initial support till, och annan kontakt med användare. 
• registrering, bedömning och felavhjälpning av Incidenter inom kommunens 

ansvar. 
• registrering, bedömning och eskalering av ärenden till andra linjens support hos 

VGR. 
• användar- och organisations administration. 

 
Det noteras att VGR enligt Avtalet är den part som primärt ska eskalera incidenter till Cerner. 
Därför ska supporthändelser slussas genom VGR:s supportorganisation innan de eskaleras 
till Cerner 

 Andra linjens support (VGR) 
VGR ansvarar för andra linjens support. VGR: agerar SPOC (Single Point Of Contact) och 
hanterar alla ärenden, incidenter, problem. VGR arbetar enligt ett standardiserat arbetssätt 
(ITIL processer) och med ständiga förbättringar enligt Lean principer. Då funktionella frågor 
/problem gällande  Millenniumtjänsten i första hand skall hanteras av Kommunen är det 
endast ett begränsat antal tekniska supportärenden  som får och kommer att eskaleras till 
VGR. 

VGR kommer att säkerställa att supportärendet lämnas till rätt enhet inom VGR såsom: 
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• teknisk support (felsökning och åtgärd av driftstörningar). 
• övervakning och monitorering. 
• förvaltningsorganisation. 

 
Ansvarig leveransorganisation hos VGR gör felsökning/ felavhjälpning. Är felet av sådan 
karaktär att det inte kan åtgärdas av VGR, eskaleras ärendet till tredje linjens support. 
Ärenden som avser Millennium eskaleras till Cerner eller tredje linjens support hos andra 
leverantörer som levererar delar av Millenniumtjänsten.. Samtliga nivåer hos VGR’s 
supportorganisation kan eskalera ärenden till Cerner. 

 Tredje linjens support (Cerner) 
Vid överlämning till Cerner kommer Cerner att ta vid för fortsatt felsökning och incident- och 
problemlösning. 
 
Tredje linjens support (som Cerner ansvarar för) omfattar bland annat: 

 avancerad teknisk support (felsökning och åtgärd av driftstörningar). 
 buggrättningar. 
 assistans att avhjälpa eventuella driftstopp. 

 Registrera supportärenden hos VGR 
Kommunens första linjens support når VGR andra linjens support genom att registrera 
ärenden via en serviceportal. 

Supportens öppettider är helgfria vardagar kl. 07.00-17.00. Vid akuta problem kontaktas 
supporten på 010-47 37 100 dygnet runt. 

Ytterligare beskrivning av supportflödet finns i Bilaga 2 - Support. 

 IT-larm: prioriterat köval (dolt val i telefonen) 
Vid patientkritisk situation kan vårdenhet hos Kommunen kontakta VGR IT för ett s.k. IT-
larm. Med patientkritisk situation avses akut IT-störning eller bortfall av IT-funktion, där 
patient utsätts för skada, riskerar att drabbas av skada eller annan negativ händelse. Det är 
viktigt att utreda orsaken och konsekvenserna av varje händelse som rapporteras och vad 
som kan göras för att händelsen inte ska inträffa igen.  

7.5 FÖRVALTNING OCH UNDERHÅLL MILLENNIUM 
VGR:’s förvaltningsorganisation för Millenniumtjänsten skall ha en god kunskap om 
kärnsystemet med syfte att säkerställa Millenniumtjänstens tillgänglighet och funktion. 

Förvaltningsorganisationen hos VGR ansvarar för löpande underhåll såsom hantering av 
kända fel och brister, andra linjens support, gemensam registervård och arkiveringsstöd samt 
Millenniumtjänstens livscykelhantering. I tillägg till löpande underhåll utför denna 
förvaltningsorganisation kravhantering, utveckling, konfiguration, test och utbildning. 

Förvaltningsorganisationen skall tillsammans med processägare säkerställa att innehållet i 
Millenniumtjänsten stödjer de processer den är till för och tillsammans med 
processansvariga definiera förändringsbehov. Förändringar för att implementera vårdens 
processer skall göras via konfigureringar i Millennium. Behov av specifik utveckling av 
Millennium skall kommuniceras tillbaka till Cerner. Alla ändringar, initierade av 
Kommunerna, i eller av Millenniumtjänsten skall godkännas av VGR enligt Samverkansavtalet 
och kan medföra ökade kostnader. 
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Förvaltning innefattar också att följa utvecklingsplaner för Millenniumtjänsten och informera 
vidare till Kommunerna samt att planera för och koordinera uppgraderingar av 
Millenniumtjänsten tillsammans med Kommunerna och koordinera tester inför 
produktionssättning. Förvaltningsorganisationen ansvarar för att följa upp KPI:er för 
tjänsten, kostnader och användarlicenser (utöver Millennium) som tillhandahålls av VGR. 

Kommunerna har rätt att tillsammans utse representanter som skall delta i de strategiska, 
taktiska och operativa forumen för Millennium. Formerna för sådant deltagande beskrivs i 
Samverkansavtalet.  Kommunerna kommer även att ha representanter i andra forum som 
kommer att utarbetas längre fram.  

Utöver den funktionalitet som ingår i den eller de option(er) som Kommunen avropat, har 
Kommunen rätt att avropa ett antal tilläggstjänster från VGR/Cerner mot ersättning. Dessa 
är: 

 avhjälpande av tidigare rättade fel. 
 assistans vid övrig Felsökning. 
 vidareutveckling av Lösningen baserat på Kundens önskemål. 
 bidra med kompetenscenter. 
 utbildning efter implementationsprogrammet. 
 Hyper Care. 
 stöd vid konfigurering, verksamhetsutveckling och förändringsledning. 
 stöd vid implementering av Versioner och Releaser – Small. 
 stöd vid implementering av Versioner och Releaser – Medium. 
 stöd vid implementering av Versioner och Releaser – Large. 
 utveckling av nya integrationer – Small. 
 utveckling av nya integrationer – Medium. 
 utveckling av nya integrationer – Large. 

För ytterligare beskrivning av området se Bilaga 3 – Förvaltning och Underhåll. 

7.6 TJÄNSTER FÖR FJÄRRÅTKOMST 
VGR levererat tjänster till Kommunen för fjärråtkomst, via VDI, published app eller mobil 
anslutning.  Se Bilaga 4 - Fjärråtkomst. 

7.7 KOMMUNENS ANSVAR FÖR TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
För att Kommunen ska kunna använda Millenniumtjänsten krävs att ett antal tekniska 
förutsättningar är uppfyllda Kommunen ansvarar för att dessa förutsättningar är uppfyllda  
är på plats enligt specifikationer från VGR och Cerner. I korthet avser de tekniska 
förutsättningarna följande områden. 

De specifika kraven för varje område är detaljerade i Bilaga 5 – Tekniska förutsättningar 
Kommunen. 

 anslutning till SAMBI  (såsom begreppet beskrivs i avsnitt 12nedan). 
 administration av användare och organisation via HSA  (såsom begreppet beskrivs i 

avsnitt 12 nedan). 
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 utrustning för åtkomst till tjänsten samt eventuell tredjeparts programvara enligt 
VGR’s vitlistning. 

 säkerhetsadministration av mobil utrustning. 
 nätverksanslutning enligt VGR’s säkerhetskrav. 
 bandbredd enligt krav från Cerner. 
 kringutrustning så som skrivare och annan godkänd kringutrustning enligt VGR’s 

vitlistning. 

7.8 IT-SÄKERHET 

 Datasäkerhet 
Kommunen åtar sig att följa av VGR’s stipulerade regler för datasäkerhet.  

7.9 INFORMATIONSSÄKERHET 
Informationssäkerhetsarbete bedrivs centralt inom VGR under VGR:s ansvar medan 
Kommunen ansvarar för det som bedrivs inom Kommunen.  

I leveransen av Millenniumtjänsten ingår även att VGR har ett systematiskt och riskbaserat 
informationssäkerhetsarbete i alla delar av leveransen. Arbetet utgår från regionens 
Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS). 

 Systematisk och riskbaserat informationssäkerhetsarbete 
VGR:s och Kommunernas informationssäkerhetsarbete ska utgå från lag och föreskrift samt 
rekommendationer och vägledningar från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 
(”MSB”)  och andra myndigheter inom hälso- och sjukvårdsområdet. På nationell nivå finns 
även Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som i förekommande fall kan stötta VGR 
respektive Kommunerna i informationssäkerhetsfrågor.  Det samma gäller Inera som är en 
leverantör av e-hälsotjänster. Detta innebär att det finns goda förutsättningar för 
tillitsramverk på informationssäkerhetsområdet.  

Genom att nyttja hälso- och sjukvårdsfederationen SAMBI uppnås en hög nivå av tillit mellan 
VGR, kommuner och privata vårdgivare. SAMBI ställer krav på att respektive organisation 
bedriver systematiskt informationssäkerhetsarbete som leder till en hög tillitsnivå. 
Internetstiftelsen (IIS) granskar att medlemmar, ombud och underleverantörer uppfyller 
kraven i tillitsramverket.   

105



 

21 

 

 

 

Kommunen förbinder sig att följa VGR’s vid var tid gällande anvisningar och krav avseende 
Informationssäkerhet. 

De samverkansformer som avser kontinuerligt arbete kring informationssäkerhet avseende 
Millenniumtjänsten som VGR och Kommunen åtar sig att följa finns i Bilaga 6 – 
Informationssäkerhet. 

7.10 TJÄNSTEBESKRIVNINGAR (SERVICE LEVEL AGREEMENTS) 
De olika tjänsterna som är en bas för detta driftavtal beskrivs i Bilaga 8 - SLA. 

VGR tillhandhåller rapportering över måluppfyllnad till Kommunen.  Mål för tjänstenivåer 
beskrivs i Bilaga 9 - Tjänstenivåer. 

7.11 TILLÄGGSTJÄNSTER 
Katalog och beskrivning över tilläggstjänster finns i Bilaga 10 – Tjänstekatalog, priser för 
tilläggstjänster finns i Bilaga 11-Priser. 
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8 PROCESSER OCH SPECIFIKA ÅTAGANDEN 

8.1 PROCESSER 
Som stöd för Millenniumtjänsten finns processbeskrivningar för införande, anslutning, 
förvaltning och avslut av Millenniumtjänsten, dessa beskrivs i Bilaga 12 - Processer. 

Dessa processer är i dagsläget inte klara och kommer tas fram under 
implementationsprogrammet tillsammans med Kommunen. 

8.2 VGR:S ÅTAGANDEN 

 VGR:s åtagande vid införande av tjänsten 
VGR ansvarar för att processer för förberedelse och införande följs. 

 VGR:s åtagande vid löpande tjänsteleverans 
VGR ansvarar för att supportorganisation och portalfunktionalitet är tillgängliga samt att 
processer för support är implementerade och personal hos VGR är utbildad. VGR åtar sig att 
leverera drift och förvaltningstjänster enligt detta avtal. VGR kommer att hålla Kommunen 
uppdaterad om kvalitet på leveransen (se 7.10 ovan).  Tjänsteleveransens kvalitet kan även 
diskuteras i gemensamma taktiska och operativa forum. VGR ansvarar för alla kontakter med 
Cerner.  

I den mån Kommunen väljer att beställa tilläggstjänster kommer VGR att leverera enligt 
överenskommelse. 

 VGR:s åtaganden vid avveckling av tjänsten 
VGR kommer att följa de process för avveckling av Millennium tjänsten som anges i Avtalet.   

Kostnader för avveckling av tjänsten ingår ej i detta avtal. 

8.3 KOMMUNENS ÅTAGANDEN 

 Kommunens åtaganden vid införandet av tjänsten 
Kommunen åtar sig att följa processer för förberedelse och införande av tjänsten. 

 Kommunens åtaganden vid löpande tjänsteleverans 
Kommunen ansvarar för att personal som skall använda tjänsten har rätt utbildning. 
Kommunen ansvarar för att följa de anvisningar och rutiner avseende teknisk miljö för 
användande av tjänster som VGR tillhandahåller.  Kommunen ansvarar för att lägga upp 
användarkonton i HSA enligt definition för Millennium för Kommunens och dess eventuella 
anslutna privata vårdgivares användare.   

 Kommunens åtaganden vid avveckling av tjänsten 
Kommunen skall följa de processer för avveckling som anges i Avtalet. 

Kommunen ansvarar för alla kostnader som en avveckling innebär. 
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9 FORA 
För att säkerställa en god kvalitet och samarbete kring drift och förvaltning av 
Millenniumtjänsten kommer det att finnas ett antal fora med representation både från 
Kommuner och VGR. Dessa fora finns identifierade Avtalet, Samverkansavtalet och i detta 
avtal. Dessa finns vidare beskrivna i Bilaga 13 – Fora. 

Varje fora skall ha en tydligt beskriven uppgift, definierad sammansättning och arbetsform 
samt om forumet har ett beslutsmandat eller inte. 

Dessa fora är i dagsläget inte klara och kommer tas fram under implementationsprogrammet 
tillsammans med Kommunerna. 

10 SAMARBETE MED CERNER 
De samarbetsformer som gäller i förhållande till Cerner finns angivna i Avtalet (se bilaga 15 - 
Samarbete) och i Samverkansavtalet. 

11 INFORMATIONSDELNING 
Det FVM-gemensamma LIS:et (såsom begreppet LIS beskrivs i avsnitt  12 nedan) och vad det 
inkluderar (NIS & GDPR) skall beskrivas här, se även Samverkansavtalet (11 behandling av 
personuppgifter) 

11.1 SAMMANHÅLLEN JOURNALFÖRING 
Som en konsekvens av Milleniumtjänsten och de tjänster VGR tillhandahåller under detta 
avtalet kommer Kommunens vårddokumentation att behandlas i IS/IT-system som 
tillhandahålls av VGR vilket medför att såväl VGR som Kommunen kan beredas direktåtkomst 
till varandras patientuppgifter genom sammanhållen journalföring i enlighet med 
patientdatalagen (PDL). Kommunen ska följa de krav som ställs på sammanhållen 
journalföring, inklusive men inte begränsat till de som följer av i patientdatalagen. 

11.2 OMFATTNING AV DIREKTÅTKOMST GENOM SAMMANHÅLLEN 

JOURNALFÖRING 
Direktåtkomst till vårddokumentation genom sammanhållen journalföring kräver i det 
enskilda fallet patientens samtycke, att en aktuell patientrelation föreligger och att 
patientuppgifterna har betydelse för vården av patienten. 

11.3 UTLÄMNANDE 
I vissa situationer kan patientuppgifter överföras mellan vårdgivare genom s.k. utlämnande. 
När så är tillåtet kommer VGR respektive Kommunen att kunna överföra patientuppgifter 
mellan varandra genom att lämna ut uppgifterna. Båda parter är dock medvetna om att detta 
endast kommer att kunna ske när detta är tillåtet enligt tillämplig lag och dessutom är 
tekniskt möjligt. 
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11.4 INFORMATION TILL PATIENTER 
Kommunen och VGR ska enligt 6 kap 2§ 3 stycket i Patientdatalagen informera sina patienter 
om att Kommunen deltar i en sammanhållen journalföring och vad detta innebär. Parterna 
ska även informera patienten om möjligheten att begära spärr för att stå utanför den 
sammanhållna journalföringen. VGR ska vara Kommunen behjälplig med standardiserad 
information kring detta. 

11.5 PERSONUPPGIFTSANSVAR 
Respektive part är personuppgiftsansvarig vid direktåtkomst till annan Vårdgivares 
vårddokumentation. 

 Incidenter personuppgifter 
Informationsägaren är ansvarig för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt om en 
avvikelse identifieras skall denna rapporteras enligt Supportprocessen (Incident) och 
därefter följa ett speciellt processflöde hos informationsägaren. Rapporteringsskyldighet 
gentemot myndighet är respektive vårdgivares ansvar. Gränsdragningen och det behov av 
samordning som uppstår kommer att beskrivas i LIS och i FVMs förvaltningsdokumentation. 

Ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan VGR och Kommunen reglerar biträdets (dvs. VGR:s) 
ansvar för att rapportera ev. dataintrång till Kommunen. 

11.6 SEKRETESS OCH TYSTNADSPLIKT 
Respektive part ansvarar för att all personal som genom detta avtal ges tillgång till den andre 
partens vårddokumentation har kännedom om de lagar, föreskrifter, upprättade regler och 
fastställda rutiner som reglerar sådan tillgång. 

Vardera part förbinder sig att inte för tredje man avslöja konfidentiell information, vilken 
sådan part erhåller från den andra parten eller som på annat sätt framkommer genom 
tillhandahållandet av tjänsterna. Sekretessåtagandet gäller till dess konfidentiell information 
blivit allmänt känd på annat sätt än genom brott mot innehållet i avtalet.  

Med konfidentiell information avses i detta avtal varje upplysning – teknisk, kommersiell 
eller av annan art – oavsett om upplysningen dokumenterats eller icke, med undantag för; 

 upplysning, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än 
genom brott mot innehållet i detta avtal; 

 upplysning, som part kan visa att denne redan kände till innan denne mottog 
upplysningen från den andre parten, eller 

 upplysning som part enligt lag, förordning, föreskrift, domstolsbeslut eller beslut från 
behörig myndighet måste yppa. 

Parterna förbinder sig att säkerställa att ingen hos parten vidarebefordrar konfidentiell 
information till utomstående. Parterna ska vidare säkerställa att de anställda och andra 
förekommande roller som kan antas komma i kontakt med information av konfidentiell natur 
är bundna att hemlighålla denna information i samma utsträckning som parten är enligt detta 
avtal. Parterna åtar sig att tillämpa och följa bestämmelserna Bilaga 7 – 
Persionuppgiftsbiträdesavtal i den utsträckning som part behandlar personuppgifter för den 
andre partens räkning i egenskap av s.k. personuppgiftsbiträde. 
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Parterna är medvetna om att de i egenskap av offentliga myndigheter är bundna av den s.k. 
offentlighetsprincipen som gäller enligt tillämplig lag. Om part enligt offentlighetsprincipen 
är skyldig att lämna ut uppgift som utgör konfidentiell information, och ingen grund att 
hemlighålla uppgiften föreligger, ska parten, till undvikande av missförstånd, ha rätt att 
lämna ut uppgiften. 

VGR äger rätt att besöka Kommunen och ta del av de säkerhets- och sekretessregler som 
tillämpas av Kommunen samt kontrollera att föreskrivna säkerhetsåtgärder vidtagits. På 
samma sätt har Kommunen rätt att ta del av de säkerhets- och sekretessregler som tillämpas 
av VGR samt att kontrollera att de efterföljs. 

 Uppföljning av loggar och hantering av spärr 
Parterna är medvetna om att respektive vårdgivare har en skyldighet enligt tillämplig lag att 
granska och följa upp loggar som avser behandlingen av person- och patientuppgifter, samt 
att hantera begäran om spärr. VGR ska säkerställa att Kommunen ges tillgång till sådan 
information och sådana verktyg som krävs för att Kommunen ska kunna fullgöra dessa 
åtaganden rörande uppföljning och granskning av loggar samt hantering av spärr, såvitt avser 
de person- och patientuppgifter som hanteras i kärnsystemet. VGR har dock rätt att själv 
avgöra på vilket sätt detta ska ske.  

Det ovanstående ska dock inte medföra att VGR på något sätt ska anses ha övertagit 
Kommunens skyldighet att granska och följa upp loggar eller att hantera spärrar under 
tillämplig lag. 

 Rättigheter till data 
Kommunen ska ha rätt att extrahera/migrera dess data (t.ex. data för vilken Kommunen är 
personuppgiftsansvarig eller på annat sätt ska anses tillhöra Kommunen). VGR ska inom 
skälig tid tillhandahålla sådan data till Kommunen. 

12 FÖRKORTNINGAR 
DNS Domännamnstjänst – ett system för att förenkla adressering av 

datorer i ett nätverk 
DI Datainspektionen 
FVM Framtidens vårdinformationsmiljö 
GDPR General Data Protection Regulation - Dataskyddsförordningen 
HSA HSA-katalogen är SKL/Ineras katalogtjänst 
Hyper Care Detta är Cerners begrepp för Early Life Support som är en utökad 

support i samband med införande eller förändring av Millennium. 
IAM Identity Access Management – ett ramverk av policys och 

teknologier för att rätt person i en organisation har godkänd 
tillgång till digital information 

ITIL Information Technology Infrastructure Library - är en samling 
principer för hantering av IT-tjänster 

KiV Katalog i Väst – VGR:s katalogtjänst 
KPI Key Performance Indicator - Nyckeltal för verksamheten används 

för att mäta hur och om man uppnått kritiska framgångsfaktorer 
LIS Ledningssystem för Informationssäkerhet 
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MSB Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 
MI Major Incident - En allvarlig händelse resulterar i ett stort avbrott 

i verksamheten 
NIS Network and Information Security Directive 
SAMBI SAMBI möjliggör en säker åtkomst till digitala tjänster för hela 

sektorn vård, hälsa och omsorg. Bakom SAMBI står 
eHälsomyndigheten och Inera med stöd av Internetstiftelsen i 
Sverige, IIS 

SPOC Single Point of Contact - Ett enda konsekvent sätt att 
kommunicera med en organisation eller verksamhetsenhet. 
Exempel på detta för en IT-tjänsteleverantör är en servicedesk. 

SLA Service Level Agreement - En överenskommelse om tjänstenivå 
beskriver IT-tjänst, dokumenterar tjänstenivåmål samt 
specificerar IT-tjänsteleverantörens och kundens respektive 
ansvar. 

TIB Tjänsteman i beredskap 
IT-TIB IT Tjänsteman i beredskap 
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13 AVTALSPRISER OCH ERSÄTTNING FÖR TJÄNSTEN 

13.1 PRISER 
Priser anges i Bilaga 11 – Priser. 

De priser som Kommunen ska betala för tjänsterna har beräknats i enlighet med en s.k. 
självkostnadsprincip, som innebär att priserna motsvarar VGR:s faktiska kostnader för att 
tillhandahålla tjänsterna till Kommunen och i övrigt fullgöra åtagandena under detta avtal. 

 Prismodell 
Prismodell kommer att tas fram.  

För kostnadsberäkning i nuläget används  Excelfil (kostnadsuträkning Kommun) 

 Licenser 
I priset finns även kostnader för licenser som Kommunen behöver för att kunna använda 
tjänsten och som VGR förser Kommunen med. Nedanstående bild beskriver vilka licenser 
som krävs för Millenniumtjänsten. 

 

I kostnadsuträkningarna framgår det tydligt vilka delar av kostnaden som härrör sig till 
licenskostnader. 

VGR ställer som krav på Kommunen att ha full kontroll på sina enheter de använder för att 
nyttja tjänsten och Kommunen skall kunna förse VGR med denna information på begäran av 
VGR, då främst i samband med licensrevisioner från VGR:s leverantörer. Detta gäller även 
Kommunens privata vårdgivare. Om Kommunen eller dess eventuella privata vårdgivare 
skulle bryta mot tillämpliga licensvillkor, inklusive men inte begränsat till att använda fler 
licenser än vad som angivits av VGR, ska Kommunen ersätta VGR för eventuella kostnader 
eller skadestånd som VGR måste betala till relevant licensgivare. 
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 Uppföljning av prismodell 
Sammanställ KPIer som skall följas upp i gemensamt fora, t.ex. antal incidenter per kommun 
uppdelat på typer och nyttjande av tjänsten utifrån invånare, användare och omfattning. 

 Revision av priser 
Varje år görs en ny beräkning av priset enligt gällande prismodell och meddelas senast i 
november månad året innan. Beräknat pris gäller ett kalenderår i taget. 

13.2 ERSÄTTNING 
Modellen för hur ersättning för Millenniumtjänsten ska fungera kommer tas fram under 
implementationsprogrammet. 

13.3 FAKTURERING OCH BETALNINGSVILLKOR 
Samtliga priser i detta avtal anges exklusive moms och andra eventuella skatter. 

Kommunen ska betala ersättning för tjänsterna, och VGR har rätt att fakturera Kommunen, 
årligen i förskott. Fakturan ska innehålla följande uppgifter: [INFOGA]. Fakturor under detta 
avtal ska betalas senast trettio (30) dagar från fakturadatum. 

13.4 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 
Vardera part kvarstår som ägare till samtliga de immateriella rättigheter som innehas av 
parterna före ingåendet av detta avtal. Detsamma gäller även sådana immateriella rättigheter 
som uppkommer oberoende av detta avtal. Om någon immateriell rättighet skulle uppkomma 
som en konsekvens av tillhandahållandet av tjänsterna, ska VGR inneha äganderätten till 
sådan immateriell rättighet, inklusive rätten att ändra, modifiera, överlåta och 
vidarelicensiera sådan rättighet. Kommunen åtar sig att underteckna samtliga dokument som 
krävs för att ge rättslig effekt till det nämnda. 

Om VGR inom ramen för tjänsterna som tillhandahålls under detta avtal tillhandahåller eller 
tillgängliggör systemverktyg eller annan mjukvara som kräver att Kommunen innehar 
särskild licens, ska VGR informera Kommunen om detta. Om möjligt ska Kommunen själv 
upphandla sådan licens för att säkerställa att Kommunen och dess användare har rätt att 
använda sådana systemverktyg eller sådan mjukvara. Om så inte är möjligt ska VGR 
vidarelicensiera rätten att använda systemverktyget och/eller mjukvaran till Kommunen, 
under förutsättning att VGR har rätt att göra det enligt gällande avtal med den tredje part 
som tillhandahåller systemverktyget/mjukvaran. Om så inte är tillåtet, ska parterna i god 
anda diskutera frågan och försöka finna en alternativ lösning för Kommunen. 

 

14 FEL ELLER BRIST I TJÄNSTEN 
Fel eller brist föreligger om någon av tjänsterna i väsentligt avseende avviker från 
beskrivningen av tjänsterna enligt detta avtal. Om Kommunen upptäcker fel eller brist i 
någon av tjänsterna ska Kommunen reklamera detta till VGR. Sådan reklamation ska 
innehålla en detaljerad beskrivning av hur felet eller bristen yttrar sig.  
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VGR ansvarar inte för fel som beror på (i) användning i strid mot VGR:s föreskrifter, de 
underliggande IT-systemens dokumentation eller gällande lagstiftning t.ex. patientdatalagen 
eller GDPR, (ii) av Kommunen företagna ändringar, (iii) underlag och information som 
tillhandahållits av Kommunen, (iv) hårdvara, programvara eller annan utrustning som ej 
tillhandahållits av VGR eller (v) att en annan programvaruversion än den av VGR senast 
tillhandahållna har använts. 

Vid felaktig reklamation ska Kommunen ersätta VGR för utfört arbete, resor etc. 

Har VGR inte avhjälpt fel eller brist inom fyra (4) veckor från mottagandet av reklamationen 
får Kommunen skriftligen ge en slutlig frist om minst tre (3) veckor för avhjälpande av felet 
eller bristen. Har VGR inte påbörjat att vidta skäliga åtgärder för att avhjälpa felet eller 
bristen inom den utsatta tidsfristen har Kommunen rätt att häva avtalet.  

15 ANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGAR 

15.1 ANSVAR 
Om en part skulle bryta mot detta avtal ska parten ersätta de skador som åsamkas den andre 
parten med anledning av avtalsbrottet. 

Om tredje part framställer anspråk gentemot någon av parterna, på grund av att den andra 
parten inte uppfyllt sina skyldigheter enligt detta avtal, åtar sig den felande parten att hålla 
den första parten skadeslös för sådana ersättningar och skadestånd (inklusive direkta 
kostnader) som den första parten åläggs att betala till den tredje parten. Detta innefattar till 
exempel ersättning vid sekretessbrott, dataintrång, m.m. Skadelöshetsåtagandet omfattar 
dock inte skador som kan regleras enligt patientskadelagstiftningen eller 
läkemedelsskadeförsäkringen. 

15.2 ANSVARSBEGRÄNSNING 
Vardera parts ansvar i samband med brott mot detta avtal ska dock endast omfatta direkta 
skador. Varken VGR eller Kommunen ska därför ansvara för eventuella indirekta skador som 
uppkommer, inklusive produktionsbortfall, följdskador och andra indirekta skador, förutom 
sådana tredjepartsersättningar som följer av andra stycket i avsnitt 15.1. 

Vidare ska vardera parts ansvar för direkta skador som uppkommer för den andre parten per 
avtalsår vara begränsat till ett belopp som motsvarar den totala ersättning som Kommunen 
betalat till VGR för tjänster som utförts under det år då händelsen som gav upphov till skadan 
inträffade. 

16 REVISION AV AVTAL 
Parterna är medvetna om att de priser och tjänster som anges i detta avtal är föremål för årlig 
revision. Detta innebär att VGR ska ha rätt att en gång per år uppdatera och justera 
tjänstekatalogen, tjänsternas innehåll och de priser som gäller för respektive tjänst. Om VGR 
vidtar sådan uppdatering/justering ska VGR ta Kommunens intressen i beaktande.  
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Justering av priser får dock endast ske om detta är motiverat av kostnadsförändringar hos 
VGR eller ändringar av tjänsternas omfattning (och då endast i syfte att säkerställa att 
priserna är förenliga med självkostnadsprincipen som beskrivs ovan). 

17 LAGVAL 
Detta avtal ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag, utan beaktande av dess 
lagvalsprinciper.  

18 TVIST OCH KONFLIKTLÖSNING 
Parterna ska i god anda försöka lösa tvister och andra konflikter som uppkommer i anledning 
av eller i samband med detta avtal. Sådana diskussioner ska föras i de samverkansorgan som 
parterna kommit överens om. 

Om parterna i god anda inte lyckas lösa en tvist som uppkommer i anledning av eller i 
samband med detta avtal ska tvisten slutligt avgöras av svensk allmän domstol med 
Göteborgs tingsrätt som första instans. 

19 AVTALSTECKNARE (FÖRSTA VERSION EJ FÖR PÅSKRIFT) 
Detta Drift- och förvaltningsavtal med tillhörande bilagor, är upprättat i två likalydande 
exemplar, varav Parterna tagit del av var sitt original. 
 
Västra Götalands läns landsting Kommun XXXXXXXX 
 
Göteborg, 2019-XX-XX Ort, Datum 
 
 
____________________________________ ____________________________________ 
Göran Ejbyfeldt Underskrift Kommunen 
IS/IT-direktör, Västra Götalands läns landsting 

   
 ____________________________________ 
 Namnförtydligande 
 Förnamn, Efternamn, Titel 
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Västra Götalandsregionen 
2019-06-12 

 
 
Samverkansavtal 
mellan 

Västra Götalands läns landsting 

och 

Samtliga kommuner i Västra Götalands län 
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Samverkansavtal 2019-06-12 

 

Detta Samverkansavtal har träffats mellan: 

1. Västra Götalands läns landsting, org.nr 232100-0131, med adress 

Regionens Hus, 462 80 Vänersborg, (”VGR”); 

2. Ale kommun, org.nr 212000-1439, med adress Ale kommun, 449 80 

Alafors. 

3. Alingsås kommun, org.nr 212000-1553, med adress Alingsås kommun, 

441 81 Alingsås. 

4. Bengtsfors kommun, org.nr 212000-1470, med adress Bengtsfors 

kommun, Box 14, 666 21 Bengtsfors. 

5. Bollebygds kommun, org.nr 212000-2973, med adress Bollebygds 

kommun, 517 83 Bollebygd. 

6. Borås stad, org.nr 212000-1561, med adress Borås Stad, 501 80 Borås. 

7. Dals-Eds kommun, org.nr 212000-1413, med adress Dals-Eds kommun, 

Box 31, 668 21 Ed. 

8. Essunga kommun, org.nr 212000-2916, med adress Essunga kommun, 465 

82 Nossebro. 

9. Falköpings kommun, org.nr 212000-1744, med adress Falköpings 

kommun, 521 81 Falköping. 

10. Färgelanda kommun, org.nr 212000-1421, med adress Färgelanda 

kommun, Allhemsvägen 5, 458 80 Färgelanda. 

11. Grästorps kommun, org.nr 212000-1595, med adress Grästorps kommun, 

467 80 Grästorp. 

12. Gullspångs kommun, org.nr 212000-1637, med adress Gullspångs 

kommun, Box 80, 548 22 Hova. 

13. Göteborgs stad, org.nr 212000-1355, med adress Göteborgs Stad, 

Stadsledningskontoret, 404 82 Göteborg. 

14. Götene kommun, org.nr 212000-1652, med adress Götene kommun, 

Torggatan 4, 533 80 Götene. 

15. Herrljunga kommun, org.nr 212000-1520, med adress Herrljunga 

kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga. 

16. Hjo kommun, org.nr 212000-1728, med adress Hjo kommun, Torggatan 2, 

544 81 Hjo. 

17. Härryda kommun, org.nr 212000-1264, med adress Härryda kommun, 435 

80 Mölnlycke. 

18. Karlsborgs kommun, org.nr 212000-1629, med adress Karlsborgs 

kommun, Storgatan 16, 546 82 Karlsborg. 

19. Kungälvs kommun, org.nr 212000-1371, med adress Kungälvs kommun, 

442 81 Kungälv. 

20. Lerums kommun, org.nr 212000-1447, med adress Lerums kommun, 443 

80 Lerum. 

21. Lidköpings kommun, org.nr 212000-1694, med adress Lidköpings 

kommun, 531 88 Lidköping. 

22. Lilla Edets kommun, org.nr 212000-1496, med adress Lilla Edets 

kommun, 463 80 Lilla Edet. 

23. Lysekils kommun, org.nr 212000-1389, med adress Lysekils kommun, 

453 80 Lysekil. 
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24. Mariestads kommun, org.nr 212000-1686, med adress Mariestads 

kommun, 542 86 Mariestad. 

25. Marks kommun, org.nr 212000-1504, med adress Marks kommun, 511 80 

Kinna. 

26. Melleruds kommun, org.nr 212000-1488, med adress Melleruds kommun, 

Box 64, 464 80 Mellerud. 

27. Munkedals kommun, org.nr 212000-1330, med adress Munkedals 

kommun, 455 80 Munkedal. 

28. Mölndals stad, org.nr 212000-1363, med adress Mölndals Stad, 431 82 

Mölndal. 

29. Orust kommun, org.nr 212000-1314, med adress Orust kommun, 473 80 

Henån. 

30. Partille kommun, org.nr 212000-1272, med adress Partille kommun, 433 

82 Partille. 

31. Skara kommun, org.nr 212000-1702, med adress Skara kommun, 

Stortorget 2, 532 88 Skara. 

32. Skövde kommun, org.nr 212000-1710, med adress Skövde kommun, 

Fredsgatan 4, 541 83 Skövde. 

33. Sotenäs kommun, org.nr 212000-1322, med adress Sotenäs kommun, 

Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn. 

34. Stenungsunds kommun, org.nr 212000-1298, med adress Stenungsunds 

kommun, Strandvägen 15, 444 82 Stenungsund. 

35. Strömstad kommun, org.nr 212000-1405, med adress Strömstad kommun, 

452 80 Strömstad. 

36. Svenljunga kommun, org.nr 212000-1512, med adress Svenljunga 

kommun, 512 80 Svenljunga. 

37. Tanums kommun, org.nr 212000-1348, med adress Tanums kommun, 457 

81 Tanumshede. 

38. Tibro kommun, org.nr 212000-1660, med adress Tibro kommun, 

Centrumgatan 17, 543 80 Tibro. 

39. Tidaholms kommun, org.nr 212000-1736, med adress Tidaholms 

kommun, 522 83 Tidaholm. 

40. Tjörns kommun, org.nr 212000-1306, med adress Tjörns kommun, 471 80 

Skärhamn. 

41. Tranemo kommun, org.nr 212000-1462, med adress Tranemo kommun, 

Storgatan 26, 514 80 Tranemo. 

42. Trollhättans stad, org.nr 212000-1546, med adress Trollhättans Stad, 

Gärdhemsvägen 9, 461 83 Trollhättan. 

43. Töreboda kommun, org.nr 212000-1678, med adress Töreboda kommun, 

Drottninggatan 4, Box 83, 545 22 Töreboda. 

44. Uddevalla kommun, org.nr 212000-1397, med adress Uddevalla kommun, 

Varvsvägen 1, 451 81 Uddevalla. 

45. Ulricehamns kommun, org.nr 212000-1579, med adress Ulricehamns 

kommun, 523 86 Ulricehamn. 

46. Vara kommun, org.nr 212000-2924, med adress Vara kommun, 534 81 

Vara. 
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47. Vårgårda kommun, org.nr 212000-1454, med adress Vårgårda kommun, 

447 80 Vårgårda. 

48. Vänersborgs kommun, org.nr 212000-1538, med adress Vänersborgs 

kommun, 462 85 Vänersborg. 

49. Åmåls kommun, org.nr 212000-1587, med adress Åmåls kommun, Box 

62, 662 22 Åmål. 

50. Öckerö kommun, org.nr 212000-1280, med adress Öckerö kommun, 475 

80 Öckerö. 

Samtliga kommuner angivna ovan benämns nedan var för sig ”Kommun” och tillsammans 

”Kommunerna”. 

VGR och vardera Kommun benämns nedan var för sig ”Part” och tillsammans 

”Parterna”. 

1. Bakgrund 
VGR genomför för sin egen, och för varje Kommuns, räkning en upphandling av 

Framtidens vårdinformationsmiljö (Dnr RS 2017-01064) (”Upphandlingen”). 

Framtidens vårdinformationsmiljö är primärt ett omfattande s.k. kärnsystem inom hälso- 

och sjukvården som bland annat syftar till att underlätta en sömlös överföring av 

patientuppgifter (”Lösningen”). Kommunerna deltar i Upphandlingen genom fullmakt till 

VGR. Kommunerna har inte behov av all den funktionalitet som kommer att finnas i 

Lösningen, utan kommer att ha rätt att avropa tre (3) på förhand specificerade optioner 

(som var och en benämns ”Kommunal Option”). Kommunerna deltar i Upphandlingen i 

olika utsträckning genom att de har rätt att avropa en eller flera Kommunala Optioner, på 

det sätt som framgår av den fullmakt som givits VGR.  

Kommunerna har rätt att avropa en eller flera Kommunala Optioner under ett (1) år efter 

att avtal rörande leverans av Lösningen (”Avtalet”) har ingåtts av VGR med den vinnande 

anbudsgivaren (”Leverantören”). Genom att underteckna relevant avropsdokument, och 

därigenom avropa relevant Kommunal Option, ingår Kommunen avtal direkt med 

Leverantören. 

Lösningen (inbegripet de Kommunala Optionerna) kommer tekniskt att implementeras hos 

VGR och kommer att driftas av VGR. Leverantören kommer vidare att implementera hela 

Lösningen hos VGR genom ett implementationsprojekt där Lösningen successivt kommer 

att implementeras och rullas ut på de olika vårdenheterna inom VGR, vilket bland annat 

inkluderar utbildning av slutanvändare, konfigurering av Lösningen och standardisering av 

verksamhetsprocesser (”Implementationsprogrammet”). 

Då det finns ett stort antal beroenden mellan å ena sidan VGR och Kommunerna och å 

andra sidan VGR, Kommunerna respektive Leverantören, krävs en robust och omfattande 

modell för samverkan mellan Parterna vad avser Lösningen. Parterna är även överens om 

att betydande samverkan krävs för att Implementationsprogrammet ska kunna genomföras 

på ett effektivt och framgångsrikt sätt.  

Syftet med detta Samverkansavtal är därför att reglera formerna för samverkan och 

ansvarsfördelningen mellan VGR och Kommunerna i förhållande till Leverantören. 

Samverkansavtalet syftar inte till att reglera de tjänster som i relation till Avtalet och 
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Lösningen ska tillhandahållas från VGR till Kommunerna och vice versa. 

Tillhandahållandet av sådana tjänster avses att regleras i ett separat framtida avtal mellan 

Parterna. 

Parterna är vidare medvetna om att VGR är den aktör som, i förhållande till Leverantören, 

möjliggör att Kommunerna kan använda Lösningen. Parterna noterar vidare att VGR är 

den huvudsakliga mottagaren av Lösningen och Leveransen (definieras i Avtalet). VGR 

kommer därmed att ta ett betydligt större ansvar, nyttja en betydligt större del av 

Lösningen och betala en betydligt större del av den totala ersättningen till Leverantören än 

Kommunerna. Parterna är därför överens om att Samverkansavtalet ska tolkas i ljuset av 

det. 

Parterna har mot denna bakgrund beslutat att ingå detta Samverkansavtal. 

2. Avtalets omfattning 
Detta Samverkansavtal avser Parternas samverkan när det gäller relationen till 

Leverantören och samverkan under Avtalet. Samverkansavtalet pekar även ut hur Parterna 

ska agera i förhållande till Leverantören och hur samverkan mellan dels VGR och 

Kommunerna, och dels VGR, Kommunerna respektive Leverantören ska utformas. 

Samverkansavtalet kompletterar därmed vad som anges i Avtalet och preciserar formerna 

för samverkan mellan Parterna. 

Detta Samverkansavtal omfattar dock inte villkoren och förutsättningarna för: 

• VGR:s drift av Lösningen, vilket innefattar den funktionalitet som 

omfattas av de Kommunala Optionerna,  

• de tjänster som VGR ska tillhandahålla till Kommunerna i samband med 

Avtalet, inklusive men inte begränsat till implementation och utrullning av 

de Kommunala Optionerna, utbildning, konfigurering, klinisk 

konfiguration, underhåll och support samt utveckling av integrationer (i 

den mån möjligt),  

• eventuella tjänster som Kommunerna ska tillhandahålla VGR, eller  

• tjänster eller aktiviteter som utförs av resurser från VGR och en eller flera 

Kommuner gemensamt.  

VGR och de Kommuner som avropar Kommunal Option ska, om man inte kommer 

överens om annat, ingå ett separat framtida avtal rörande villkoren för ovanstående 

aktiviteter, inklusive men inte begränsat till eventuell ersättning för aktiviteterna samt 

vilket ansvar respektive part till det avtalet ska ta.  

Parterna är dock redan nu överens om att VGR:s ansvar för drift och tillhandahållande av 

tjänster till Kommuner som avropar Kommunal Option ska motsvara de tjänste- och 

servicenivåer som VGR tillämpar vid internt tillhandahållande av driftstjänster från VGR:s 

IT-organisation till respektive verksamhetsgren inom VGR (detta rör t.ex. vilken 

tillgänglighet Lösningen ska ha, vad som ska gälla vid rapportering av fel till VGR:s 

supportorganisation och liknande aspekter). De tjänste- och servicenivåer som ska gälla 

mellan Parterna ska preciseras närmare i Parternas framtida driftsavtal. 
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3. Tillämplighet 
Detta Samverkansavtal ska endast tillämpas i förhållande till sådan Kommun som väljer att 

avropa en Kommunal Option. Om en viss Kommun väljer att inte avropa någon 

Kommunal Option, ska detta Samverkansavtal inte tillämpas i förhållande till sådan 

Kommun och sådan Kommun ska heller inte ha några rättigheter eller skyldigheter under 

detta Samverkansavtal. En Kommun som meddelar att man inte vill avropa en Kommunal 

Option eller inte avropar en Kommunal Option inom den föreskrivna tiden (dvs. ett (1) år 

från det datum då Avtalet träder ikraft), ska automatiskt i samband med meddelandet av 

sådant besked eller dagen efter den föreskrivna tiden har löpt ut, utan föregående 

uppsägningstid, anses ha frånträtt detta Samverkansavtal. 

Det ovanstående gäller dock inte i förhållande till Kommunal Option 1, i den mån en 

majoritet av Parterna beslutar att införa nämnda option på det sätt som anges i punkt 6 

nedan. 

En utgångspunkt för samverkan under detta Samverkansavtal är att en deltagande 

Kommun som inte väljer att avropa en Kommunal Option ska ansvara för de skäliga 

kostnader som är hänförliga till sådan Kommun och som upparbetats innan beslutet om att 

inte avropa Kommunal Option meddelades övriga Parter. Detta kan bland annat inkludera 

kostnader som uppkommer med anledning av uppsättning av grundkonfigurationer av de 

Kommunala Optionerna. 

4. Allmänna förutsättningar 
Parterna är medvetna om att VGR kommer att vara den huvudsakliga mottagaren av 

Leveransen från Leverantören och att det är viktigt att samarbetet mellan Leverantören, 

Kommunerna och VGR ska vara så effektivt som möjligt. Parterna är vidare medvetna om 

att vardera Parts agerande kan få konsekvenser för övriga Parter samt för förhållandet med 

Leverantören. 

Parterna är överens om att man ska iaktta övriga Parters intressen i förhållande till 

Leverantören och samråda innan någon åtgärd vidtas gentemot Leverantören.  

Parterna är överens om att anledning till denna samverkan är att Leverantören, där så är 

tillämpligt, endast ska få en gemensam instruktion från Parterna tillsammans, och inte flera 

olika instruktioner från de olika Parterna. Om Parterna inte kan enas om en viss 

instruktion, ska VGR, i egenskap av Leverantörens primära kontakt, ha rätt att bestämma 

vilken instruktion som ska ges, men ska i sådant fall ta samtliga övriga Parters intressen i 

beaktande. 

För att Parterna ska kunna genomföra samverkan under detta Samverkansavtal och Avtalet 

på ett så effektivt sätt som möjligt, ska Parterna skyndsamt informera varandra om 

händelser eller aspekter som kan påverka en Parts relation med Leverantören eller som kan 

påverka Lösningen eller Leveransen. Löpande informationsutbyte ska ske inom ramen för 

Samverkansmodellen (definieras i punkt 5 nedan).  

Hur denna samverkan mellan Parterna ska gå till beskrivs närmare nedan i 

Samverkansavtal, och Parterna noterar som anges där att VGR i vissa situationer har rätt 

att invända mot att en Kommun vidtar vissa typer av åtgärder i förhållande till 

Leverantören. 
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5. Samverkansmodell 
Parterna är överens om att samverkan dem emellan ska vara strukturerad enligt en 

gemensam samverkansmodell, med samverkansorgan på olika nivåer med representation 

från VGR och representanter för Kommunerna. Samverkansmodellen mellan Parterna 

framgår av Bilaga 1, Samverkansmodell (”Samverkansmodellen”). 

Samverkansmodellen ska baseras på den befintliga, redan existerande, gemensamma 

samverkansmodellen för gemensamt IT-stöd inom vården och ska anpassas och utvecklas 

enligt de förutsättningar som vid var tid gäller för Parternas samarbete i förhållande till 

Leveransen och Lösningen.  

6. Avrop 
Som anges i Avtalet och som följer av den fullmakt som givits VGR, har en Kommun rätt 

att avropa den eller de Kommunala Optioner som angivits i fullmakten under ett (1) år från 

det datum Avtalet träder ikraft. Vardera Kommun har dock i samband med avropet rätt att 

bestämma när den funktionalitet som omfattas av relevant Kommunal Option ska vara 

implementerad. 

Parterna noterar att avrop av Kommunal Option sker genom att Kommun undertecknar 

avropsdokument på det sätt som anges i Avtalet. Parterna noterar vidare att en Kommun, 

under ett (1) år från det datum då Avtalet träder ikraft, har rätt att avstå från rätten att 

avropa en eller flera Kommunala Optioner. Om en Kommun vill avstå från att avropa en 

eller flera Kommunala Optioner ska sådan Kommun omgående meddela detta till övriga 

Kommuner, VGR och Leverantören. 

Parterna noterar att Kommunal Option 1 avser funktionalitet för ett systemstöd som måste 

vara gemensamt för Parterna för att vårdsamverkan ska fungera tillfredställande. Parterna 

noterar vidare att samtliga Kommuner har rätt att avropa Kommunal Option 1. Genom att 

underteckna detta Samverkansavtal förbinder sig respektive Kommun att avropa 

Kommunal Option 1, under förutsättning att en majoritet av de deltagande Kommunerna 

och VGR beslutar det inom ramen för Samverkansmodellen. 

7. Implementation 

7.1. Generellt 
Parterna är medvetna om vikten av att implementationen av Lösningen sker på ett 

samordnat sätt och att till exempel processer, arbetsflöden samt konfigurations- och 

designval samordnas och standardiseras i den mån det är möjligt.  

Parterna är därför överens om att behovet av samverkan är särskilt stort inför, under och i 

samband med implementationen av en Kommunal Option, oavsett om sådan 

implementation sker under Implementationsprogrammet eller efter 

Implementationsprogrammet har avslutats. 

Om Kommun avropar Kommunal Option för implementation under den tid då 

Implementationsprogrammet pågår, ska vad som anges i punkt 7.2 nedan gälla. Om 

Kommun avropar Kommunal Option för implementation efter att 
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Implementationsprogrammet har avslutats, ska istället vad som anges i punkt 7.3 nedan 

gälla. 

Parterna är medvetna om att Leverantören under Implementationsprogrammet kommer att 

sätta upp en grundkonfiguration för samtliga tre (3) Kommunala Optioner, vilket innebär 

att bland annat merparten designval, specifika konfigurationer, uppsättningar av 

arbetsflöden och standardiseringar av processer kommer att bestämmas under 

Implementationsprogrammet. Kommunerna är därmed medvetna om vikten av att de är 

representerade under Implementationsprogrammet, för att säkerställa att Kommunerna får 

tillräckligt inflytande över utformningen av den grundfunktionalitet som omfattas av de 

Kommunala Optionerna. Detta gäller oavsett om en viss Kommun avropat en eller flera 

Kommunala Optioner för implementation under Implementationsprogrammet eller efter att 

Implementationsprogrammet har avslutats.  

Parterna är, som anges i punkt 3 ovan, medvetna om att en Kommun som väljer att inte 

avropa en Kommunal Option ska svara för eventuella skäliga kostnader som uppstått i 

samband med grundkonfiguration av de Kommunala Optioner som Kommunen varit 

berättigad att avropa. Detta avser endast de skäliga kostnader som uppkommit fram till 

dess beslutet att inte avropa relevant(a) Kommunal(a) Option(er) meddelades.  

Parterna är överens om att VGR, i den mån det är möjligt, kan komma att tillhandahålla 

tjänster till Kommunerna i samband med implementation och utrullning av de Kommunala 

Optionerna. Därmed är avsikten att Leverantören endast ska tillhandahålla tjänster direkt 

till Kommunerna i begränsad omfattning. Detta gäller i synnerhet implementation av 

Kommunal Option som sker efter att Implementationsprogrammet har avslutats. Villkoren 

för tillhandahållandet av sådana tjänster ska regleras i det framtida avtal som avses i punkt 

2 ovan. 

Kommunerna är vidare medvetna om att storleken på den implementationsersättning som 

ska betalas till Leverantören är beroende av hur många Kommuner som implementerar en 

och samma Kommunal Option vid samma tidpunkt och att denna sannolikt kommer att 

vara lägre om flera Kommuner implementerar en viss Kommunal Option vid samma 

tidpunkt. 

7.2. Implementation under Implementationsprogrammet 
Om en Kommun avropar en Kommunal Option för implementation under den tid 

Implementationsprogrammet pågår, ska sådan Kommun planera in utrullningen av den 

Kommunala Optionen till någon av Delleveranserna (definieras i Avtalet). Om möjligt, ska 

utrullningen ske under den Delleverans som avser det geografiska område Kommunen 

tillhör. 

Sådan Kommun ska komma överens om planeringen av implementation av Kommunal 

Option tillsammans med VGR, övriga Kommuner som implementerar Kommunal Option 

under Implementationsprogrammet och Leverantören. 

En Kommun som avropar Kommunal Option för implementation under den tid 

Implementationsprogrammet pågår ska vara representerad i Implementationsprogrammet 

på det sätt som framgår av Samverkansmodellen. Sådan Kommun ska vara representerad 

antingen genom egna resurser eller genom att flera Kommuner går samman och 

representeras av viss resurs gemensamt Detta innefattar bl.a. deltagande i relevanta 
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samarbetsorgan, assistans vid utformningen av grundkonfigurationen av de Kommunala 

Optionerna samt specifik utformning och konfiguration av den funktionalitet som sådan 

Kommun avropar. 

7.3. Implementation efter Implementationsprogrammet 
Om en Kommun avropar en Kommunal Option för implementation efter att 

Implementationsprogrammet har avslutats, ska sådan Kommun, i den mån det är möjligt 

och lämpligt, samordna sådan implementation med övriga Kommuner som avropat sådan 

Kommunal Option.  

Om en Kommun avropar Kommunal Option för implementation efter att 

Implementationsprogrammet har avslutats, är sådan Kommun medveten om att 

möjligheten att anpassa och konfigurera Lösningen specifikt för sådan Kommun kan vara 

begränsad, då grundkonfigurationen utformas under Implementationsprogrammet. Sådan 

Kommun har dock, som anges i punkt 7.1 ovan, möjlighet att delta vid utformandet av 

sådan grundkonfiguration på samma sätt som övriga Kommuner och kan därigenom 

påverka utformningen av de Kommunala Optionerna i motsvarande mån. 

8. Förhållandet till Leverantören 

8.1. Generellt 
Parterna noterar att både VGR respektive varje Kommun har självständiga 

avtalsförhållanden med Leverantören. VGR:s avtalsrelation med Leverantören uppkommer 

genom undertecknande av Avtalet, medan en Kommuns avtalsrelation uppkommer genom 

att sådan Kommun avropar en Kommunal Option genom att underteckna relevant 

avropsdokument. 

Kommunerna är medvetna om att Avtalet och avropsdokumentet innehåller villkor rörande 

vilka rättigheter och skyldigheter under Avtalet; 

• som gäller direkt i förhållandet mellan Leverantören och vardera Kommun 

(”Direkta Rättigheter”), där Kommunen respektive Leverantören därmed 

har rätt att göra gällande sådan rättighet/skyldighet direkt gentemot 

varandra, respektive 

• som ska samordnas med VGR och övriga Kommuner och därmed inte kan 

göras gällande direkt i förhållandet mellan sådan Kommun och 

Leverantören (”Indirekta Rättigheter”). 

I punkt 8.3 nedan anges exempel på ett antal Direkta Rättigheter respektive Indirekta 

Rättigheter i förhållandet mellan Kommunerna och Leverantören samt hur Indirekta 

Rättigheter ska samordnas och hanteras i förhållande till Leverantören. 

8.2. Prissättning och betalning 
Kommunerna ska betala licensavgift, underhålls- och supportavgift, 

implementationsersättning samt ersättning för specifika tjänster som Leverantören utför 

enligt Avtalet direkt till Leverantören. Licensavgiftens och underhålls- och 

supportavgiftens storlek är beroende av (i) Kommunens storlek samt (ii) vilken eller vilka 
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Kommunala Optioner som avropas. Storleken på implementationsersättningen respektive 

ersättning för specifika tjänster som Leverantörer utför enligt Avtalet är beroende av 

arbetets omfattning och bestäms i enlighet med principerna i Avtalet. 

Betalning av ersättning till Leverantören ska i övrigt ske i enlighet med och på de villkor 

som anges i Avtalet. 

8.3. Direkta Rättigheter respektive Indirekta Rättigheter 
I syfte att säkerställa att leverans, implementation och drift av Lösningen sker på ett så 

effektivt sätt som möjligt, där samverkan med Leverantören fungerar effektivt, men där 

Kommunerna samtidigt har tydliga rättigheter och skyldigheter gentemot Leverantören, är 

Parterna överens om att Kommunerna ska ha vissa Direkta Rättigheter respektive vissa 

Indirekta Rättigheter gentemot Leverantören. 

Till undvikande av missförstånd, utgör det som anges i punkt 8.3.1 respektive 8.3.2 nedan, 

exempel på rättigheter och skyldigheter som Parterna kategoriserat som Direkta Rättigheter 

respektive Indirekta Rättigheter. Vilka andra rättigheter och skyldigheter som anges i 

Avtalet som ska anses utgöra Direkta Rättigheter respektive Indirekta Rättigheter ska 

därmed tolkas i ljuset av nämnda exempel. 

Om Parterna inte är överens om en viss rättighet och/eller skyldighet under Avtalet ska 

kategoriseras som en Direkt Rättighet eller en Indirekt Rättighet, ska VGR och berörda 

Kommuner diskutera detta inom ramen för Samverkansmodellen. De exempel som anges 

nedan i punkt 8.3.1 och 8.3.2 ska då vara vägledande. Om VGR och berörda Kommuner 

inte kan komma överens efter diskussion inom ramen för Samverkansmodellen ska VGR, 

med beaktande av de berörda Kommunernas intresse, ha rätt att besluta om 

kategoriseringen av den aktuella rättigheten och/eller skyldigheten. Parternas slutsats ska 

därefter kommuniceras till Leverantören och, om denne inte delar Parternas bedömning, 

ska VGR vidta skäliga åtgärder för att säkerställa att Parternas tolkning är korrekt. Om 

detta inte skulle vara möjligt, får VGR och berörda Kommuner diskutera frågan igen inom 

ramen för Samverkansmodellen och proceduren upprepas till dess man nått en lösning. 

8.3.1. Direkta Rättigheter 
Nedan anges exempel på ett antal av de Direkta Rättigheter en Kommun har gentemot 

Leverantören:  

• Leverantörens skyldighet att tillhandahålla licenser till den funktionalitet 

som omfattas av relevant Kommunal Option, inklusive samtliga rättigheter 

och skyldigheter i samband därmed som anges i punkt 19 i Avtalet. 

• Kommunens rätt att vidarelicensera funktionalitet som omfattas av de 

Kommunala Optionerna till Kommunens privata vårdgivare, på de villkor 

och med de begränsningar som anges i Avtalet. 

• Kommunens skyldighet att erlägga betalning och, i förekommande fall, 

dröjsmålsränta, direkt till Leverantören i enlighet med vad som anges i 

Avtalet. 

• Kommunens rätt att innehålla betalning under de förutsättningar och på de 

villkor som anges i Avtalet. 
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• Kommunens rätt att kräva skadestånd från Leverantören under de 

förutsättningar, villkor och med de begränsningar som anges i Avtalet. 

• Kommunens rätt att kräva dröjsmålsvite från Leverantören under de 

förutsättningar, villkor och begränsningar som anges i Avtalet. 

• Leverantörens skyldighet att inte upphöra att tillhandahålla Leveransen 

enligt punkt 29.3 i Avtalet. 

• Kommunens rätt att genomföra revision av Leverantören, dock endast i 

den mån sådan revision är nödvändig enligt tillämplig lag. 

• Kommunens rätt att köpa Övriga Underhålls- och Supporttjänster 

(definieras i Avtalet) av Leverantören (inklusive men inte begränsat till 

utbildning, utveckling av integrationer samt utökad support), i den mån 

motsvarande tjänster inte kan tillhandahållas av VGR till Kommunen. 

• Kommunens rätt att acceptanstesta och godkänna funktionalitet och 

leveranser från Leverantören som är specifika för Kommunen. 

• Kommunens rätt att erhålla dokumentation som är specifik för 

Kommunen, i den mån detta följer av Avtalet, inklusive men inte 

begränsat till dokumentation som beskriver funktionalitet som omfattas av 

de Kommunala Optionerna. 

8.3.2. Indirekta Rättigheter 
Nedan anges exempel på ett antal av de Indirekta Rättigheter en Kommun har gentemot 

Leverantören:  

• Acceptanstest och godkännande av funktionalitet och leveranser från 

Leverantören som inte är specifika för en specifik Kommun. 

• Allmänna principer och utfästelser i Avtalet, inklusive men inte begränsat 

till helhetsansvar, garantier (i den mån inte brott mot sådan garanti medför 

rätt att kräva skadestånd, då rätten att framställa sådant anspråk är en 

Direkt Rättighet enligt punkt 8.3.1 ovan), force majeure, vilka ska 

samordnas med VGR innan anspråk framförs gentemot Leverantören. 

• Tillhandahållandet av underhåll och support, vilket ska ske enligt de 

principer som anges i punkt 9.2 nedan. 

• Krav rörande innovation och vidareutveckling av Lösningen. 

• Tillhandahållande av konfiguration av kliniska arbetsflöden och gränssnitt, 

vilket i den utsträckning det är möjligt ska tillhandahållas av VGR och 

Kommunerna självständigt och där support och utveckling av sådana 

kliniska konfigurationer ska tillhandahållas av Leverantören och 

kanaliseras genom VGR. 

• Källkodsdeposition, där endast en (1) uppsättning av källkoden till 

Lösningen ska deponeras i enlighet med villkoren i Avtalet. 

• Hantering av och begäran om ändringar i Lösningen eller Leveransen. 

• Upphörandeassistans och informationsöverföring vid Avtalets upphörande, 

vilka Leverantören ska tillhandahålla VGR, som i sin tur tillhandahåller 

relevant assistans och information till Kommunerna. 

• Rapportering, där Leverantören ska tillhandahålla standardiserade 

rapporter till VGR och Kommunerna, där behov av eventuella ytterligare 

127



Samverkansavtal 2019-06-12 

 

rapporter ska samordnas mellan Kommunerna och VGR innan begäran 

framställs till Leverantören. 

• Dokumentation som inte är specifik för Kommunerna, inklusive men inte 

begränsat till driftsrelaterad dokumentation. 

• Rätten att genomföra revision av Leverantören i de situationer detta inte är 

nödvändigt enligt tillämplig lag. 

• Hantering av övriga tredjepartsleverantörer, inklusive rätten att begära att 

Leverantören ingår ett s.k. OSA (definieras i Avtalet) med VGR:s övriga 

leverantörer. 

• Rätten att säga upp Avtalet (som ska hanteras i enlighet med principerna i 

punkt 8.5 nedan). 

• Övriga driftsrelaterade rättigheter och skyldigheter där beroenden finns till 

VGR och/eller övriga Kommuner som inte identifierats som Direkta 

Rättigheter. 

Parterna är medvetna om att Avtalet anger att Leverantören ska uppnå ett antal avtalade 

Tjänstenivåer (definieras i Avtalet). Om Leverantören misslyckas att uppnå Tjänstenivåer, 

ska under vissa förutsättningar Tjänstekredit (definieras i Avtalet) utgå. Parterna är överens 

att, vad avser förhållande gentemot Leverantören, ska rapportering av efterlevnaden av 

avtalade Tjänstenivåer samt utbetalning av eventuell Tjänstekredit ske till VGR och inte 

till Kommunerna. Parterna kan dock komma överens om att Kommunerna under vissa 

förutsättningar ska ha rätt till viss tjänstekredit i det framtida avtal som avses i punkt 2 

ovan. 

Vad gäller de Indirekta Rättigheterna, och övriga skrivningar med innebörden att Parterna 

ska samordna ärenden eller på annat sätt samverka i förhållande till Leverantören, gäller 

följande. Om Parterna inte kan komma överens i en viss fråga efter diskussion inom ramen 

för Samverkansmodellen, ska VGR ha rätt att besluta hur Parterna ska agera i förhållande 

till Leverantören. VGR ska dock i sådana situationer ta Kommunernas intressen i 

beaktande. Om ett ärende är brådskande, ska VGR ha sådan rätt att besluta i frågan även 

om frågan inte kunnat hanteras inom ramen för Samverkansmodellen. 

8.4. Samverkan med Leverantören 
Parterna är medvetna om att den samarbetsmodell som anges i Avtalet medför att det finns 

behov av att både VGR och representanter för Kommunerna är representerade i samarbetet 

med Leverantören. 

Parterna är vidare medvetna om att samarbetet med Leverantören måste ske på ett effektivt 

och strukturerat sätt. Parterna ska därför säkerställa att Kommunerna och VGR är 

representerade i samarbetsmodellen under Avtalet på ett sätt som möjliggör att samverkan 

med Leverantören är effektiv och strukturerad. 

Parterna är dock överens om att Kommunerna, om man så vill, kan vara organiserade i 

informella samverkansorgan på det sätt Kommunerna kommer överens om, vilka kan 

hantera frågor som till exempel rör prioritering av initiativ och ändringar, prioriteringar 

rörande incidenthantering och tillhandahållande av support samt planering av 

implementation av nya versioner och releaser.  
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8.5. Upphörande och uppsägning av Avtalet 

8.5.1. Förlängning av Avtalet 
Parterna är medvetna om att Avtalets initiala avtalstid upphör samtidigt för både 

Kommunerna och VGR och att den initiala avtalstiden kan förlängas med upp till fyra (4) 

år i enlighet med villkoren i Avtalet. 

Vardera Part har en ensidig rätt, men inte en skyldighet, att förlänga Avtalet efter att den 

initiala avtalstiden löpt ut. Det nämnda gäller dock inte såvitt avser Kommunal Option 1, 

där beslut om förlängning av Avtalet måste fattas av samtliga Parter gemensamt. Om 

oenighet skulle uppstå ska VGR ha rätt att avgöra om Avtalet ska förlängas eller inte, men 

ska i sådant fall beakta Kommunernas intressen. 

Oaktat vad som anges ovan, ska en Kommun inte ha rätt att förlänga Avtalet om inte också 

VGR väljer att göra det, med hänsyn till att det är VGR som ansvarar för driften av 

Lösningen (inbegripet de Kommunala Optionerna). 

8.5.2. Uppsägning av Avtalet på grund av särskild orsak 
Vardera Part har rätt, men inte en skyldighet, att säga upp Avtalet med orsak om sådan rätt 

föreligger enligt punkt 25.2.2 i Avtalet. Sådan uppsägning ska ske på det sätt som anges i 

Avtalet och kräver inte övriga Parters samtycke. Om endast några av Parterna säger upp 

Avtalet i enlighet med det föregående, ska Parterna diskutera vilka effekter sådan 

uppsägning ska ha på tillhandahållandet av Lösningen till övriga Parter. 

Med hänsyn till att VGR ansvarar för driften av Lösningen (inbegripet de Kommunala 

Optionerna), är Parterna överens om att om VGR säger upp Avtalet på grund av särskild 

orsak, ska Kommunerna också säga upp Avtalet, om inte Kommunerna kan komma 

överens med Leverantören om alternativ lösning för driften av de Kommunala Optionerna. 

8.5.3. Uppsägning av Avtalet utan särskild orsak 
Kommunernas rätt att säga upp Avtalet utan särskild orsak (i enlighet med punkt 25.2.1 i 

Avtalet) utgör en Indirekt Rättighet i förhållande till Leverantören. Detta innebär att en 

Kommun som vill säga upp Avtalet utan särskild orsak ska vända sig till VGR och frågan 

ska diskuteras med övriga Parter innan uppsägning eventuellt kan ske. VGR:s föregående 

samtycke (som inte oskäligen ska innehållas eller fördröjas) krävs innan sådan begäran 

framställs till Leverantören, varvid VGR ska beakta Kommunens intressen.  

Om en Kommun skulle säga upp Avtalet utan särskild orsak, ska sådan Kommun inte 

längre ha rätt att nyttja den funktionalitet som omfattas av relevant Kommunal Option. 

Detta trots att licensen att nyttja sådan funktionalitet enligt Avtalet är evig. Anledningen 

till detta är att Kommunen annars skulle få tillgång till bland annat uppdateringar, 

utvecklingar och tjänster indirekt från Leverantören (eftersom dessa tillhandahålls till 

VGR, som ansvarar för driften av Lösningen) utan att behöva betala ersättning till 

Leverantören. Kommunen ska dock ha rätt till upphörandeassistans i den utsträckning och 

till den ersättning som anges i Avtalet, vilket bl.a. inkluderar rätten att få ut information 

som lagrats i Lösningen samt annan skälig assistans som krävs för att underlätta 

övergången till ett nytt system. 
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Om VGR skulle vilja säga upp Avtalet utan särskild orsak i enlighet med punkt 25.2.1 i 

Avtalet, ska VGR först rådgöra med övriga Kommuner. Om VGR och Kommunerna inte 

kan enas kring frågan om Avtalet ska sägas upp, har VGR därmed rätt att avgöra frågan, 

men ska ta Kommunernas intressen i beaktande innan sådant beslut fattas. Detta då VGR 

ansvarar för driften av Lösningen och är Leverantörens primära kontaktpunkt. 

Med hänsyn till att VGR ansvarar för driften av Lösningen (inbegripet de Kommunala 

Optionerna), är Parterna överens om att ifall VGR säger upp Avtalet utan särskild orsak, 

ska Kommunerna också säga upp Avtalet, om inte Kommunerna kan komma överens med 

Leverantören om alternativ lösning för driften av de Kommunala Optionerna. 

9. Samverkan kring drift av Lösningen 

9.1. Generellt 
VGR ansvarar för driften av Lösningen, vilket innefattar både den del av Lösningen som 

VGR har tillgång till och de delar av Lösningen som omfattas av de Kommunala 

Optionerna. Att VGR ansvarar för driften innefattar, till undvikande av missförstånd, även 

att VGR ansvarar för den infrastruktur som krävs för att Lösningen ska fungera på ett 

tillfredsställande sätt. 

Vad som anges i denna punkt 9 avser ansvarsfördelningen mellan VGR, Kommunerna och 

Leverantören såvitt avser bland annat driften av lösningen och tillhandahållandet och 

mottagandet av underhåll och support. Varken denna punkt 9 eller någonting i 

Samverkansavtalet i övrigt ska tolkas som faktiska åtaganden att tillhandahålla drift, 

underhåll och support eller andra tjänster till Kommunerna. De faktiska åtagandena att 

tillhandahålla drift, underhåll och support eller andra tjänster ska överenskommas i det 

avtal som avses i punkt 2 ovan.  

9.2. Underhåll och support 
Parterna är överens om att följande ansvarsfördelning ska gälla mellan Parterna såvitt avser 

underhåll och support av Lösningen.  

Avsikten är att VGR, i förhållandet mellan VGR, Kommunerna respektive Leverantören, 

ska tillhandahålla s.k. andra linjens support till Kommunerna. Detta innebär att en 

Kommuns slutanvändare i första hand ska vända sig till Kommunens 

supportorganisation/IT-avdelning om behov av support rörande Lösningen skulle vara 

nödvändig. Om Kommunens supportorganisation/IT-avdelning inte kan hantera relevant 

supportärende, ska denna kontakta VGR:s supportorganisation för fortsatt hantering av 

supportärendet. VGR ska i sin tur vid behov kontakta Leverantörens supportorganisation i 

enlighet med villkoren i Avtalet. Avsikten är därmed att det är VGR:s supportorganisation 

som ska hantera kontakten med Leverantörens supportorganisation för Kommunernas 

räkning. 

Parterna är medvetna om att Leverantören kommer att tillhandahålla uppgraderingar i form 

av nya versioner och releaser av Lösningen, samt information om sådana versioner och 

releaser och vilken påverkan dessa har på Lösningen. Avsikten är att VGR (i) ska 

vidarebefordra relevant information till Kommunerna och ska implementera nya versioner 

och releaser för den funktionalitet som omfattas av de Kommunala Optionerna för 

130



Samverkansavtal 2019-06-12 

 

Kommunernas räkning och (ii) implementera patchar och övriga uppdateringar som 

levereras av Leverantören enligt Avtalet. Avsikten är vidare att sådana uppgraderingar och 

uppdateringar ska implementeras enligt VGR:s normala rutiner vid de tidpunkter som 

Parterna på förhand kommit överens om genom Samverkansmodellen. 

10. Ersättning 
Parterna är överens om att ingen ersättning ska utgå från någon av Parterna under detta 

Samverkansavtal, då detta Samverkansavtal endast reglerar samverkansformerna mellan 

Parterna i förhållande till Leveransen, och alltså inte några åtaganden i sig från VGR om 

tillhandahållande av till exempel tjänster samt drift, underhåll och support av Lösningen. 

Till undvikande av missförstånd kan dock ersättning komma att utgå under det avtal som 

avses i punkt 2 ovan, om Parterna kommer överens om det. 

11. Behandling av personuppgifter 
Parterna är införstådda med att det är av yttersta vikt att all personuppgiftshantering, 

inklusive hantering av patientdata, sker med största omsorg. Ingenting i detta 

Samverkansavtal ska tolkas som att någon Part på något sätt äger eller har någon annan rätt 

till personuppgifter och patientdata för vilken annan Part är personuppgiftsansvarig.  

Parterna är av uppfattningen att ingen av Parterna under detta Samverkansavtal kommer att 

behandla personuppgifter för någon av de andra Parternas räkning. Om så trots detta skulle 

vara fallet, ska Parterna omgående ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar 

formerna för sådan personuppgiftsbehandling. Personuppgiftsbiträdesavtalet ska innehålla 

de bestämmelser som krävs enligt lag och ska i övrigt vara utformat på motsvarande sätt 

som det personuppgiftsbiträdesavtal som utgör del av Avtalet (i den mån tillämpligt). 

Parterna är införstådda med att VGR dock kommer att behandla personuppgifter för 

respektive Kommuns räkning vid tillhandahållandet av drift och övriga tjänster till 

Kommunen. Denna personuppgiftsbehandling omfattas dock inte av detta Samverkansavtal 

utan kommer att regleras av det framtida avtal som avses i punkt 2 ovan. 

Slutligen noteras att vardera Kommun som avropat Kommunal Option har ingått eller 

kommer att ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal med Leverantören i enlighet med villkoren 

i Avtalet. 

12. Avtalstid och Samverkansavtalets upphörande 
Detta Samverkansavtal träder ikraft när det undertecknats av behöriga företrädare för 

respektive Part och ska fortsätta gälla så länge Avtalet alltjämt är ikraft. Till undvikande av 

missförstånd noteras att Samverkansavtalet automatiskt ska upphöra att gälla för en viss 

Kommun om det som anges i punkt 3 inträffar. 

Detta Samverkansavtal upphör automatiskt att gälla, utan föregående uppsägningstid, efter 

att Upphörandeperioden (definieras i Avtalet) löpt ut. Om ingen Upphörandeperiod gäller, 

ska detta Samverkansavtal automatiskt upphöra att gälla, utan föregående uppsägningstid, 

det datum Avtalet upphör att gälla (oavsett orsak). 
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13. Övrigt 
Ingen av Parterna får helt eller delvis överlåta dess rättigheter och/eller skyldigheter enligt 

detta Samverkansavtal till någon tredje part utan skriftligt godkännande från samtliga 

övriga Parter. 

Alla överenskommelser, åtaganden och utfästelser i anledning av Samverkansavtalet 

(oavsett om dessa varit skriftliga eller muntliga) som gjorts före Samverkansavtalet ersätts 

av detta Samverkansavtal med bilagor. 

14. Lagval och tvistlösning 
Detta Samverkansavtal ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag, utan beaktande av dess 

lagvalsprinciper.  

Tvist som uppkommer i anledning av eller i samband med detta Samverkansavtal ska 

slutligt avgöras av svensk allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans. 

 

 

Bilageförteckning 
• Bilaga 1, Samverkansmodell 
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Detta Samverkansavtal har upprättats i femtio (50) likalydande exemplar varav Parterna 

tagit var sitt. 

 

Ort:   Datum: 

________________________ ________________________ 

Västra Götalands läns landsting 

 

________________________  

Ann-Sofi Lodin 

Regiondirektör  

 

Ort:   Datum: 

________________________ ________________________ 

Vänersborgs kommun 

 

________________________ 

Underskrift 

________________________ 

Namnförtydligande 

________________________ 

Titel 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2020-03-31 Dnr: SOC 2019/222

Handläggare
Peter Kamph
peter.kamph@vanersborg.se
0521-72 14 84

Mottagare
Socialnämnden

Socialnämnden

Svar på revisionsrapport – granskning av sjukfrånvaro 
och rehabilitering
Förslag till beslut

1. Socialnämnden ställer sig bakom de framkomna synpunkterna och 
rekommenderade åtgärder i revisionsrapporten.

2. Förvaltningens personalspecialister får i uppdrag att tillsammans 
personalkontoret att ta fram en handlingsplan med åtgärder.

Sammanfattning av ärendet
PWC inkom 2020-02-21 med en rapport om sjukfrånvaro och rehabilitering i 
Vänersborgs kommun. 
Utifrån granskningen är revisionens samlade bedömning att kommunstyrelsen, 
samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden inte helt säkerställer ett ändamålsenligt 
arbete för att minska sjukfrånvaro.
PWC lämnar rekommendationer till kommunstyrelse, samhällsbyggnadsnämnd och 
socialnämnd.
Personkontoret har tillsammans med representanter från förvaltningarna gått igenom 
rekommendationerna i rapporten och ämnar ta fram en handlingsplan med åtgärder.

Karin Hallberg
Socialchef, Socialförvaltningen

Bilagor
Revisionsrapport/Granskningsrapport av sjukfrånvaro och rehabilitering - rapport
Revisionsrapport/Granskningsrapport av sjukfrånvaro och rehabilitering - missiv

Sändlista
Revisorerna
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~ Vänersborgs kommun Missiv 

Revisorerna 
2020-02-20 

Till: 
Kommunstyrelsens samtliga ledamöter och ersättare 
samhällsbyggnadsnämndens samtliga ledamöter och ersättare samt 
socialnämndens samtliga ledamöter och ersättare 

För kännedom: 
Kommunfullmäktige 

Granskning av sjukfrånvaro och rehabilitering 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun har PwC granskat kommunens 
arbete med sjukfrånvaro och rehabilitering. Granskningen syftade till att bedöma om kommunstyrelse, 
samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden bedriver ett ändamålsenligt arbete för att minska sjuk 
frånvaro. 

Utifrån granskningen är vår samlade revisionella bedömning att kommunstyrelsen, samhällsbyggnads 
nämnden och socialnämnden inte helt säkerställer ett ändamålsenligt arbete för att minska sjukfrån 
varo. 

Vi lämnar följande rekommendationer till kommunstyrelse, samhällsbyggnadsnämnd och social 
nämnd: 

• Några av de styrande och stödjande dokumenten är upp emot 10 år gamla vilket innebär att 
verksamheter och regelverk har förändrats. Se över de äldre dokumenten inom området! 

• I granskningen framgår att det finns en ambition om att närmare utvärdera kommunens egna 
rehabiliteringsinsatser. Vi anser att det är viktigt att nämnderna säkerställer att detta sker som 
grund till att om möjligt kunna utveckla insatserna ytterligare. 

• Granskningen visar att stöd rörande rehabiliteringsinsatser som Försäkringskassan kan bevilja, 
bland annat stöd för arbetslivsinriktad rehabilitering, nyttjas i begränsad utsträckning. Nämn 
derna bör därför säkerställa att det skapas bättre förutsättningar för att nyttja dessa stöd, dels för 
att det visar sig vara en framgångsfaktor, dels då det kan bidra till lägre kostnader. 

• Utveckla den interna samverkan inom området rörande främst goda exempel och förutsättning 
ar för arbetsträning och omplacering i annan förvaltning. Säkerställ även att samverkan med 
Försäkringskassan och vårdcentral utvecklas. 

• Vi bedömer som helhet att det finns en god kunskap om vilka åtgärder som behöver vidtas för 
att utveckla arbetet ytterligare och det är därför viktigt att nämnderna säkerställer att det tas 
fram tydliga handlingsplaner för att det förebyggande arbetet och rehabiliteringsåtgärder ska 
utvecklas i önskad riktning. 

Bilaga: Granskning av sjukfrånvaro och rehabilitering 2019, Vänersborgs kommun, PwC 135
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Sammanfattande bedömning 
Vänersborgs kommun hade år 2018 en total sjukfrånvaro för kommunalt anställda på 8,5 

procent med en relativt stor andel långtidssjukskrivna. Med bakgrund i detta och sin risk-

analys för år 2019 har de förtroendevalda revisorerna identifierat ett behov av att genom-

föra en granskning av kommunens arbete med att minska sjukfrånvaron i kommunen. 

Granskningen besvarar följande revisionsfråga: 

• Bedriver kommunstyrelsen och nämnder ett ändamålsenligt arbete för att minska 

sjukfrånvaro?  

Utifrån granskningen är vår samlade revisionella bedömning att kommunstyrelsen, sam-

hällsbyggnadsnämnden och socialnämnden inte helt säkerställer ett ändamålsenligt ar-

bete för att minska sjukfrånvaro.  

Vår samlade bedömning grundar sig på iakttagelser och bedömningar för respektive 

kontrollmål, vilka framkommer i sin helhet i rapporten. Nedan presenteras en samman-

fattning. 

Kontrollmål 1 - Kommunen har en ändamålsenlig kontroll på omfattningen 
och utvecklingen över tid av sjukskrivningarna.  
Bedömning uppfyllt.  

Uppföljning av statistik och omfattning av sjukskrivningar och relaterade kost-
nader sker månadsvis samt vid varje tertial. Vidare sker uppföljning årligen även 
i form av den personalekonomiska redovisningen och genom personalronder. 
Analyser av statistiken och orsaker till sjukskrivningar sker med regelbunden-
het.  

Kontrollmål 2 - Kommunen har aktuella och ändamålsenliga styrande och 
stödjande dokument inom området, inklusive ansvarsfördelning.  
Bedömning uppfyllt.  

Kommunen har ändamålsenliga styrande och stödjande dokument inom områ-
det som vi bedömer är välkända inom organisationen. Vi noterar att en del av 
dokumenten är daterade upp till för 10 år sedan, vilket kan innebära en föränd-
rad situation och behov av revidering. I dokumentationen framgår en tydlig an-
svarsfördelning, vilket även stöds av informationen från intervjuerna. 

Kontrollmål 3 - Kommunen vidtar systematiska åtgärder för att förebygga 
uppkomst av arbetsrelaterade sjukskrivningar och effekterna av detta samt 
eventuella riktade insatser för att minska arbetsrelaterade sjukskrivningar.  
Bedömning uppfyllt. 

Vi kan konstatera att det finns en struktur och systematik för arbetet med sys-
tematiska åtgärder inom nämnderna och att även samhällsbyggnadsnämnden 
från och med år 2020 satt mål för sjukskrivningar. Genomförda utredningar, 
personalronder och information på APT m.m. anser vi har gett nämnderna god 
information om vilka behov som finns. Utifrån dessa bedömer vi att det under år 
2019 vidtagits åtgärder och riktade insatser för att förebygga uppkomst av ar-
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betsrelaterade sjukskrivningar. Nämnderna bör utifrån detta säkerställa att det 
fram tydliga handlingsplaner för kommande utvecklingsåtgärder. Vi ser positivt 
på årets sjunkande sjukfrånvaro inom samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Kontrollmål 4 - Effekter av kommunens rehabiliteringsinsatser leder till att 
fler kan återgå i arbete.  
Bedömning delvis uppfyllt.  

Kommunen genomför rehabiliteringsinsatser och har tydliga rutiner för hur arbe-
tet ska genomföras. 81 procent av kommunens rehabiliteringsärenden var vid 
årsskiftet 2018/2019 åter i arbete, där samhällsbyggnadsnämnden visar en för-
bättring av sjukskrivningstalen och socialnämnden en försämring. Det finns en-
ligt uppgift en ambition om att närmare utvärdera kommunens egna rehabilite-
ringsinsatser men detta har ännu inte skett. Vi kan också konstatera att arbets-
platsinriktade rehabiliteringsstöd som Försäkringskassan kan bevilja, nyttjas i 
liten utsträckning i rehabiliteringsärenden. 

Kontrollmål 5 - Kommunens genomförda förändringar på arbetsplatserna 
underlättar för fler att återgå i arbete.  
Bedömning uppfyllt.  

Kommunen har under verksamhetsåret 2019 genomfört förändringar på arbets-
platser som förenklar medarbetarnas arbetsuppgifter och förbättrar deras fy-
siska arbetsmiljö, såsom utvecklad schemaläggning eller förändrade arbets-
uppgifter vid behov. Som nämnts ovan ser vi även här en möjlighet för nämn-
derna att arbeta mer aktivt med stöd från Försäkringskassan för att minska de 
egna kostnaderna för anpassningsåtgärder. 

Kontrollmål 6 - Kommunen har tillräckliga interna och externa samver-
kansformer.  
Bedömning delvis uppfyllt.  

Kommunen har interna och externa samverkansformer med flera olika parter. I 
granskningen framgår dock att det finns behov av en större samverkan inom 
kommunen, med ett tydligare fokus på sjukskrivningsfrågor och rehabilitering.  
Vår bedömning är att befintlig rutin för omplacering inte är tillräckligt känd och 
att det finns behov av att utveckla och implementera en tydligare struktur för att 
möjliggöra arbetsprövning eller omplacering i annan förvaltning. 

Det framgår att det vidtas åtgärder för att stärka samverkan med Försäkrings-
kassan och vårdcentral men vi anser att det är en brist att denna samverkan 
inte redan finns på plats, då kommunen sedan flera år haft stora utmaningar 
med sjukskrivningar. 

Kontrollmål 7 - Kommunen arbetar med goda exempel.  
Bedömning delvis uppfyllt.  

Kommunen arbetar med goda exempel internt inom kommunen men i gransk-
ningen framgår att det behöver ske i större omfattning och med bättre kvalitet. 
Vi bedömer att det finns en god kännedom framgångsfaktorer och kommuner 
som lyckas väl med sitt arbete inom området. Vi anser därför att det är en tydlig 
brist att nämnderna inte har utvecklat dessa delar i större utsträckning än vad vi 
bedömer är gjort idag, då dessa framgångsfaktorer varit kända i flera år.  
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Rekommendationer 

I granskningen redogör de intervjuade för flera utvecklingsbehov och utifrån dessa och 
våra erfarenheter i granskningen lämnar vi följande rekommendationer: 

• Några av de styrande och stödjande dokumenten är upp emot 10 år gamla vilket 
innebär att verksamheter och regelverk har förändrats. Se över de äldre dokumen-
ten inom området! 

• I granskningen framgår att det finns en ambition om att närmare utvärdera kom-
munens egna rehabiliteringsinsatser. Vi anser att det är viktigt att nämnderna sä-
kerställer att detta sker som grund till att om möjligt kunna utveckla insatserna yt-
terligare.  

• Granskningen visar att stöd rörande rehabiliteringsinsatser som Försäkringskas-
san kan bevilja, bland annat stöd för arbetslivsinriktad rehabilitering, nyttjas i be-
gränsad utsträckning. Nämnderna bör därför säkerställa att det skapas bättre för-
utsättningar för att nyttja dessa stöd, dels för att det visar sig vara en framgångs-
faktor, dels då det kan bidra till lägre kostnader.  

• Utveckla den interna samverkan inom området rörande främst goda exempel och 
förutsättningar för arbetsträning och omplacering i annan förvaltning. Säkerställ 
även att samverkan med Försäkringskassan och vårdcentral utvecklas. 

• Vi bedömer som helhet att det finns en god kunskap om vilka åtgärder som behö-
ver vidtas för att utveckla arbetet ytterligare och det är därför viktigt att nämnderna 
säkerställer att det tas fram tydliga handlingsplaner för att det förebyggande arbe-
tet och rehabiliteringsåtgärder ska utvecklas i önskad riktning. 
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 Inledning 
1.1. Bakgrund 

Arbetsgivaren har det övergripande ansvaret för den arbetsplatsinriktade rehabiliteringen. 
Forskning visar att en arbetsplats med god arbetsmiljö har lägre sjukfrånvaro. Ett syste-
matiskt arbetsmiljöarbete, ett bra ledarskap och en väl fungerande organisation är avgö-
rande för att skapa en hälsosam arbetsmiljö. 

Chefer och arbetsledare måste också känna till vilka resurser som finns internt och sam-
arbetet med andra parter som företagshälsovård och Försäkringskassan måste fungera. 
Vänersborgs kommun har stora utmaningar när det gäller sjukfrånvaro bland kommunens 
medarbetare. Vänersborgs kommun hade 2018 en total sjukfrånvaro för kommunalt an-
ställda om 8,5 % med en relativt stor andel långtidssjukskrivna. 

Utifrån denna bakgrund och sin riskanalys för år 2019 har de förtroendevalda revisorerna 
identifierat ett behov av en granskning av kommunens arbete med att minska sjukfrånva-
ron i kommunen. 

1.2. Syfte och revisionsfråga 

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga:  

• Bedriver kommunstyrelse och nämnder ett ändamålsenligt arbete för att minska 
sjukfrånvaro?  

1.3. Revisionskriterier 

Kommunallagen, Arbetsmiljölagen, Socialförsäkringsbalken samt kommunens egna sty-
rande och stödjande dokument inom området. 

1.4. Kontrollmål 

1. Kommunen har en ändamålsenlig kontroll på omfattningen och utvecklingen över 
tid av sjukskrivningarna fördelat på; 

a. kort- och långtidssjukskrivning 

b. kön 

c. kostnader och tillräckliga analyser kring faktorerna ovan och dess bakom-
liggande orsaker 

2. Kommunen har aktuella och ändamålsenliga styrande och stödjande dokument 
inom området, inklusive ansvarsfördelning (delegation). 

3. Kommunen vidtar systematiska åtgärder för att förebygga uppkomst av arbetsrela-
terade sjukskrivningar och effekterna av detta samt eventuella riktade insatser för 
att minska arbetsrelaterade sjukskrivningar bland identifierade riskgrupper 

4. Effekter av kommunens rehabiliteringsinsatser leder till att fler kan återgå i arbete 

5. Kommunens genomförda förändringar på arbetsplatserna underlättar för fler att 
återgå i arbete 

6. Kommunen har tillräckliga interna och externa samverkansformer 

7. Kommunen arbetar med goda exempel 
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1.5. Avgränsning 

Granskningen avgränsas till kommunstyrelsens övergripande ansvar för kommunen som 
helhet samt dess ansvar för sin egen förvaltning. Utöver detta ingår samhällsbyggnads-
nämnden och socialnämnden. Granskningen avser år 2019 och sker på övergripande 
nivå. 

1.6. Metod 

Dokumentstudier (styrande och stödjande dokument) inklusive analys av statistik. 

Intervjuer har genomförts med;  

● Personalchef kommunstyrelseförvaltningen  

● Strateg kommunstyrelseförvaltningen 

● Socialchef 

● Verksamhetschefer socialförvaltningen 

● Enhetschefer socialförvaltningen 

● Personalspecialist socialförvaltningen 

● Samhällsbyggnadschef 

● Verksamhetschef samhällsbyggnadsförvaltningen  

● Enhetschefer samhällsbyggnadsförvaltningen 

● HR-specialist samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Kontrollmålen bedöms efter nedan bedömningsskala:  
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 Iakttagelser och 
bedömningar 

2.1. Omfattning och utveckling av sjukskrivningarna 

Iakttagelser 

Under år 2018 hade Vänersborgs kommun 3 679 anställda, vilket är en ökning om 80 
personer från föregående år. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden uträknad på tills-
vidareanställdas grundanställning var 97 procent. 

Kommunens personalarbete styrs från det centrala personalkontoret, med hjälp av 
personalspecialister som arbetar i varje förvaltning. HR-controllern, en nytillsatt tjänst un-
der år 2019, tar varje månad fram data för samtliga förvaltningar utifrån den personaleko-
nomiska redovisningen. Vidare tar löneavdelningen fram statistik månadsvis som förvalt-
ningarna tar del av. För förvaltningar som har timanställda släpar statistiken som avser 
timanställda. Redovisning av framtagen statistik sker enligt uppgift månadsvis till respek-
tive nämnd, både totalt för förvaltningen samt för de olika verksamhetsinriktningarna som 
finns. Informationen innehåller enligt uppgift även kostnader för sjukskrivningar. Nämnden 
tar i och med detta löpande del av det rådande läget, både avseende korta sjukskrivning-
ar och långtidssjukskrivningar. Enligt intervjuer sker även uppföljning kvartalsvis inom 
kommunens samverkansgrupper; på central nivå CSG, förvaltningsnivå (FSG) och lokal 
nivå (LSG).  

Kommunen sammanställer årligen en personalekonomisk redovisning - ett så kallat häl-
sobokslut. Rapporten för år 2018 består av data från personalsystemen Heroma, Adato 
samt KIA. Rapporten är avgränsad till de anställda som är månadsavlönade, det vill säga 
de som arbetar både heltid och deltid med anställningsform tillsvidare samt för visstid.  

I intervjuerna framgår att statistiken används som underlag för förbättringsåtgärder för att 
minska sjukfrånvaro samt för att stärka det förebyggande arbetet, exempelvis; förmåner, 
omtankessamtal, hälsoinspiratörer, samverkan, personalronder samt personalenkät. Vi-
dare analyseras kostnaderna för sjukfrånvaro och följs upp vid varje månadsuppföljning 
för vardera förvaltningen.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen tog under 2018 hjälp av en student för att ta fram en ana-
lys specifikt för förvaltningen ”Hälsa på arbetsplatsen, som också inkluderar en vidare 
analys om kostnader för möjliga förebyggande åtgärder relaterat till kostnader för sjuk-
skrivning1”.  

Under 2018 har personalkontoret arbetat för att uppnå de av kommunfullmäktige antagna 
målen i mål- och resursplanen:  

● Medarbetarnas delaktighet, innovationskraft och kompetens ska stödjas och ut-
vecklas.  

● Vänersborgs kommun upplevs i högre grad som en attraktiv arbetsgivare.  

 

1 Hälsa på arbetsplatsen. Samhällsbyggnadsförvaltningen via Matilda Haugen.  
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Vänersborgs kommun hade år 2018 en total sjukfrånvaro för kommunalt anställda om 8,5 
procent. Det är en ökning om 0,6 procentenheter från föregående år (7,9 %). Största 
gruppen med sjukfrånvaro är de anställda över 49 år, 9 procent. Sjukfrånvaro mer än 59 
dagar uppgår till 55,5 procent av total sjukfrånvaro. Mer än hälften av de sjukskrivna har 
en sjukfrånvaro som sträcker sig längre än 59 dagar.  

Under år 2018 har cirka 30 procent av medarbetarna inte haft någon sjukfrånvaro alls. 
Fördelning mellan könen visade att de kvinnliga medarbetarna som inte haft någon sjuk-
frånvaro uppgick till 28 procent. För de manliga medarbetarna var siffran 37 procent.  

I de lagstadgade nyckeltal som kommuner ska redovisa framgår att Vänersborgs kommun 
ligger över medelvärdet för sjukfrånvaro i samtliga nyckeltal; den totala procentuella sjuk-
frånvaron, sjukfrånvaro för respektive män och kvinnor, långtidssjukfrånvaro, sjukfrånva-
ron i alla åldersgrupper. I jämförelse med andra kommuner med liknande invånarantal (30 
000 - 50 000) har Vänersborg 3:e högsta sjukfrånvaron.  

Under år 2018 hade kommunen 1 126 pågående rehabiliteringsärenden. Rehabiliterings-
orsaker till de pågående ärenden uppgavs främst vara långtidsfrånvaro (58 %), och upp-
repad korttidsfrånvaro (39 %). Andel rehabiliteringsärenden som var åter i arbete var 81 
procent.  

I Hälsobokslutet för 2018 fastställer kommunen att de främsta utmaningarna inom perso-
nal och arbetsgivarrollen är:  

● Tillämpa tidiga eller förebyggande åtgärder för att sänka kostnader för sjukskriv-
ning och vikarier 

● Framtidens arbetskraft kommer ha större krav på meningsfulla uppdrag, frihet och 
flexibilitet för att stanna kvar 

● Den nya digitala miljön ställer krav på ny kompetens hos chefer och medarbetare 

Dessa utmaningar ställer krav på både ledarskapet och organisationen. 

Som grund till att får en större kunskap om sjukskrivningsprocessen och att identifiera 
flaskhalsar har kommunen ingått i ett samarbete med bland annat Försäkringskassan och 
Västra Götalandsregionen. Resultatet i en studie som genomförts år 2017 visade bland 
annat att orsaken till en långtidssjukskrivning i mycket hög grad berodde på utmattnings-
syndrom. Anledningen till utmattningssyndrom berodde många gånger på faktorer på ar-
betsplatsen i kombination med faktorer i privatlivet. Utifrån studiens identifierade flaskhal-
sar framkommer det att samtliga parter tillsammans behöver utveckla sitt arbetssätt gäl-
lande bland annat samverkan och kunskapsutbyte. Fler sjukskrivna behöver få kontakt 
med rehabiliteringsmottagningar för att få stöd och redskap i att hantera sin kropp och 
omgivning. Det framkom även att rollen som rehab-koordinatorerna på vårdcentralerna 
har är avgörande för hur sjukskrivningsprocessen fungerar.2   

I samarbetet med Sveriges Kommuner och Landsting (nuvarande SKR) har kommunen år 
2017 också genomfört en nulägesanalys innehållande en kvantitativ och kvalitativ kart-
läggning av sjukfrånvaron och kostnader för denna i kommunen. Resultat från analysen 
var bland annat att: 

● sjukfrånvaron mellan enheter inom en förvaltning kan variera mycket. 

 

2 Nulägeskartläggning av sjukfrånvaron i Vänersborgs kommun, SKL 2017-11-21. 
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● en mindre grupp av de anställda ca 20 procent står tillsammans för närmare två 
tredjedelar (62%) av den korta sjukfrånvaron och ca 81% av alla sjukfrånvaroda-
gar.  

● både chefer och HR ofta hamnar i en situation där man kommer in ”för sent” eller 
arbetar för reaktivt.3 

I intervjuerna framkommer ett upplevt behov av att gruppera och analysera långtidssjuk-
skrivningar på en nivå som visar orsak till sjukskrivning. Som exempel ges sjukskrivningar 
som är arbetsorsakade, stress eller arbetsskada eller sjukskrivningar på grund av sjuk-
dom, såsom cancer. I statistiken ser sjukfrånvaron likadan ut, oavsett orsak, vilket kan 
belasta en enhet hårt, om flertalet anställda exempelvis drabbas av en svårare sjukdom. 
Det ger sken av en utsatt verksamhet med hög sjukfrånvaro och insatser kan riktas mot 
verksamheten för att minska antalet och uppkomsten av sjukfrånvaro – men en sjukskriv-
ning på grund av exempelvis cancer är i de flesta fall svår för arbetsplatsen att förebygga.  

2.1.1. Bedömning kontrollmål 1 

Kommunen har en ändamålsenlig kontroll på omfattningen och utvecklingen över tid av 
sjukskrivningarna fördelat på; kort- och långtidssjukskrivning, kön samt kostnader och 
tillräckliga analyser kring faktorerna ovan och dess bakomliggande orsaker. Kontrollmå-
let bedöms som uppfyllt.  

Uppföljning av statistik och omfattning av sjukskrivningar och relaterade kostnader sker 
månadsvis i varje förvaltning av personalspecialister och chefer, samt vid varje tertial. 
Vidare sker uppföljning årligen i form av den personalekonomiska redovisningen.  

Kommunen har genom genomförda utredningar och analyser fått en fördjupad bild av de 
utmaningar som finns i sjukskrivningsprocessen och inom kommunen avseende sjuk-
skrivningar och tillhörande kostnader. 

Vidare uppföljning av verksamheterna sker bland annat både i form av personalronder 
årligen, samt omtankessamtal med anställda. 

2.2. Styrande och stödjande dokument 

Iakttagelser 

Kommunen har ett antal olika styrande och stödjande dokument avseende sjukproces-
sen. Det pågår ett arbete med att förenkla befintliga dokument med bakgrund i att detta är 
något som efterfrågats i genomförda analyser. Målet är att chefer och medarbetare enkelt 
ska kunna finna det den behöver i styrande och stödjande dokument till olika medarbetar-
relaterade processer.  

Sjukprocessen är en av processerna som har reviderats och förenklats, med anvisning 
framtagen4. Arbetsmiljölagstiftningen anger att kommunen och nämnderna som arbetsgi-
vare ska fastställa olika styrdokument. I vår kontroll av styr- och stöddokument framgår att 
det bland annat finns fler olika styrdokument rörande det systematiska arbetsmiljöarbetet, 
samverkan, organisatorisk och social arbetsmiljö, sjukfrånvaro och rehabilitering. Vidare 
har kommunen tagit fram en särskild rutin för drog- och alkoholmissbruk; Anvisning Alko-

 

3 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud 2018, Det är mycket jobb att vara sjukskriven. 
4 Anvisning för sjukprocess. Vänersborgs kommun. Anvisning 2017-05-29.  
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hol- och drogfri arbetsplats5. Kommunen anges i intervjuerna ha ett gott samarbete med 
Alefors-stiftelsen i dessa frågor. Stiftelsens arbete berörs vidare under kontrollmål 6.  

I intervju framgår att dokumenttypen avgör vilken instans som fastställer dokumenten. 
Kommunövergripande dokument inom området fastställs som exempel av personal- och 
förhandlingsutskottet. Uppföljning av styrdokument tillfaller personalchefen samt perso-
nalstrateg, vidare till ägaren av varje dokument.  

Kommunen har skapat en referensgrupp med representanter från samtliga förvaltningar 
för att enklare implementera styrdokument och rutiner i verksamheterna. I intervjuerna 
anges att, det vid samtal med referensgruppen, har framkommit att de styrdokument som 
kommunen tagit fram ”används korrekt och i stor utsträckning i verksamheterna”.  

Ansvar för sjukfrånvaro, arbetsanpassning och rehabiliteringsansvar berörs i flera av 
kommunens styrdokument, bland annat dokumentet Anvisning – Uppgiftsfördelning vid 
arbetsmiljöarbetet6. Dokumentet beskriver ansvar för bland annat kommundirektör, per-
sonalchef, förvaltnings- ekonomi-, personal- och kanslichef, avdelnings-, områdes- och 
administrativ chef, enhets- och sektionschefer, arbetsledare samt samverkansgrupper 
och skyddsombud. Även i kommunens personalpolicy beskrivs ansvar för ett hållbart ar-
betsliv7.  

2018-03-28 antog kommunstyrelsen Riktlinjer för arbetsmiljön inom Vänersborgs kom-
mun,8 vilka beskriver uppgiftsfördelningen, som ytterst utgår från kommunfullmäktiges 
ordförande som har ansvar för att överlämna ansvar och arbetsmiljöuppgifter till nämn-
derna och vidare till tjänstemannaorganisationen via sina förvaltningschefer. Vidare finns 
delegeringsordning för personal- och organisationsfrågor9, antagen av kommunstyrelsen 
2017-12-20.  

Personalronderna, som berörs vidare under kontrollmål 3, anges vara ett bra forum för att 
se över hur tydligt ansvaret är och upplevs i verksamheterna. Samtliga intervjuade anger 
också att det finns en tydlighet kring ansvar och mandat och att det i första hand är närm-
aste chef som har ansvar för att hantera frågor kopplat till sjukfrånvaro.  

Vid intervjuer med chefer från flera verksamheter framkommer att styrdokument och ruti-
ner gås igenom och diskuteras på arbetsplatsträffar. Chefer uttrycker att det är av vikt att 
informera medarbetaren kring chefens och medarbetarens ansvar, samt orsaker till att 
chefer kan kontakta den anställde för att samtala kring sjukfrånvaro och arbetsmiljö.  

2.2.1. Bedömning kontrollmål 2 

Kommunen har aktuella och ändamålsenliga styrande och stödjande dokument inom om-
rådet, inklusive ansvarsfördelning (delegation). Kontrollmålet bedöms som uppfyllt.  

Kommunen har ändamålsenliga styrande och stödjande dokument inom området. En del 
av dokumenten är daterade upp till för 10 år sedan, vilket kan innebära en förändrad   

 

5 Anvisning – Alkohol- och drogfri arbetsplats. Vänersborgs kommun. Anvisning 2017-12-06.  
6 Anvisning – uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet. Vänersborgs kommun. Anvisning 2010-05-

17.  
7 Personalpolicy 2016. Vänersborgs kommun. Policy 2016-04-27.  
8 §14 KS 2018/84.  
9 Delegeringsordning Personal- och organisationsfrågor. Vänersborgs kommun. Gäller fr.o.m. 

2019-01-30. Antagen av kommunstyrelsen 2017-12-20, §247. 
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situation och behov av revidering. Vidare upplever personal dokumenten som användar-
vänliga och som implementerade i verksamheterna.  

Det framgår också att det finns en tydlighet kring olika funktioners ansvar och mandat 
inom området, där närmaste chef har ett huvudansvar. 

2.3. Systematiska åtgärder för att förebygga arbetsrelaterade sjukskriv-

ningar 

Iakttagelser 

I intervjuerna framgår att kommunen löpande arbetar med systematiska åtgärder för att 
förebygga uppkomst av arbetsrelaterade sjukskrivningar. I kommunens årshjul beskrivs 
att uppföljning av sjukskrivningar och arbetsskador ska ske tre gånger per år till nämnd 
men som ovan angivits framgår att det även sker månadsvis uppföljning av sjukfrånvaro 
inom förvaltningarna. I intervjuerna och av erhållet underlag framgår att det vid årets slut 
genomförs en utvärdering totalt av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vidare ges chefer 
inom kommunen riktlinjer för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas och 
diskuteras med arbetsgrupperna, exempelvis via Anvisning – uppgiftsfördelning av ar-
betsmiljöarbetet.  

Som ett en del av det systematiska arbetet arbetar kommunen med omtankessamtal mel-
lan chef och anställd, löpande under året. All dokumentation sker i systemet Adato, där 
varje chef samt tillhörande personalspecialist har tillgång till personalens så kallade jour-
naler. Vidare får ansvarig chef notifikation från systemet kring anställdas sjukfrånvaro 
utifrån satta gränser, exempelvis om en anställd är sjuk mer än fyra gånger under en 
sexmånadersperiod.  

I kommunens mål- och resursplan 2019-202110 har samhällsbyggnadsnämnden bland 
annat följande mål:  

⮚ Förbättrad arbetsmiljö för att minska sjuktalen bland medarbetare. (Vi noterar att 
nämnden har beslutat om en sänkning till 7 procent för kostenheten och service-
enheten I MRP för år 2020.) 

 Socialnämnden har målet att  

⮚ Sänka sjukfrånvaron till max 8 procent per år avdelning.  

Vid tillfället för granskningen11 finns statistik framtagen av kommunens förvaltningar från 
januari 2019 till och med oktober 2019. Avseende korttidssjukfrånvaro har samhällsbygg-
nadsförvaltningen minskat, medan socialförvaltningen har ökat från år 2018. Avseende 
långtidssjukfrånvaro har det även här minskat för samhällsbyggnadsförvaltningen och 
ökat för socialförvaltningen. 

 

10 Mål- och resursplan 2019-2021. Vänersborgs kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2018-

11-21.  
11 Januari 2020.  
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Vid intervjuer framkommer att kommunen arbetar löpande med ett fokus på det förebyg-
gande arbetet kring arbetsrelaterade sjukskrivningar. Kommunen har ett antal riktlinjer 
och anvisningar avseende förebyggande arbete; Riktlinjer arbetsmiljö12, Anvisningar tidiga 
signaler13 och Anvisning hantering av arbetsskador, tillbud och risker i arbetsmiljö14. Flera 
av de intervjuade anger att det är viktigt prata om och arbeta med det förebyggande arbe-
tet i alla sammanhang. Som exempelvis ges OSA-formuläret med tillhörande handlings-
planer. OSA (organisatorisk och social arbetsmiljö) innefattar frågeställningar som rör den 
organisatoriska arbetsmiljön med ett omfattande material och stor kunskapsbank. Resul-
tat från OSA-formulär återkopplas enligt uppgift vid arbetsplatsträffar (APT).  

Som ett led i kommunens arbete med hållbar arbetsmiljö genomförs personalronder, en 
gång per år, med personalspecialister och vardera chefen för verksamheterna. I intervju-
erna framgår att informationen från personalronderna, som ovan nämnt, bland annat lig-
ger som grund till analys av sjukfrånvaron. Personalronderna redovisas i hälsobokslutet15, 
och ett antal grundfrågor fastställs kommungemensamt. Övriga frågor tas fram av respek-
tive förvaltning.  

Områden som berördes år 2018 var bland annat: organisation, semesteruttag, sjukfrån-
varo, den nya sjukprocessen, förebyggande sjukfrånvaro och rehabilitering redovisning av 
rehabiliteringsärenden, arbetsskador/tillbud, inlämning av årsplanen för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM) samt aktuella ämnen16. Förbättringsområden som framkom i de 
senaste personalronderna i förvaltningarna var bland annat; att de behöver arbeta med 
systematiken i arbetsmiljöarbetet och att årshjulet följs samt att riskobservationen, tillbud 
och arbetsskador anmäls i KIA. Ett exempel på insats mot identifierad riskgrupp inom 
socialförvaltningen, är förlängt APT med 30 minuter med fokus på hälsa. Arbetsgruppen 
tillsammans med tillhörande chef har ansvaret för att utnyttja tiden och tiden har i ett ex-
empel nyttjats för en gemensam promenad. Frågan om insatser till identifierade riskgrup-
per diskuteras enligt uppgift även vid ledningsgruppsmöten och på så kallade HR-möten, 
där kommunens personalspecialister träffas veckovis. 

I intervjuerna anges att vissa chefer har många medarbetare (fler än 30), vilket gör att 
chefen kan ha svårt att hinna med någon närmare löpande dialog med alla anställda. 
Detta anges kunna påverka medarbetarens känsla av att bli sedd.  

 

12 Riktlinje för arbetsmiljö inom Vänersborgs kommun. Sammanträdesprotokoll §14 Personal- och 

förhandlingsutskottet. 2018-03-28.  
13 Anvisning för tidiga signaler om ohälsa. Vänersborgs kommun. Anvisning 2017-05-29.  
14 Anvisning – hantering av arbetsskador, tillbud och risker i arbetsmiljön. Vänersborgs kommun. 

Anvisning 2017-05-30.  
15 Personalekonomisk redovisning – hälsobokslut 2018. Vänersborgs kommun. April 2019.  
16 Personalekonomisk redovisning – hälsobokslut 2018. Vänersborgs kommun. April 2019. 
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Olika verksamheter har olika verktyg för att följa upp rådande arbetsmiljö och hälsa på 
arbetsplatsen, till exempel checklistor och trafikljus för psykisk ohälsa av stress på ar-
betsplatsen. Särskilda insatser kan riktas mot identifierade riskgrupper, som ofta upptäcks 
via de årliga personalronderna.  

Varje vecka går socialförvaltningens personalspecialist igenom aktuella rehabiliteringsä-
renden och söker vid behov upp ansvarig chef för uppdateringar eller behov påminnelse 
om behov av åtgärd, exempelvis ett uppföljningssamtal. Detta är något som i intervjuerna 
anges vara positivt då det blir ett extra stöd för cheferna. Uppföljning sker i Adato, som 
även erbjuder systemstöd för chefer kring uppföljning i form av notiser om ärenden går för 
länge utan uppdatering. Denna typ av uppföljning med hjälp av personalspecialist sker 
enligt uppgift inte lika frekvent inom kommunstyrelsens förvaltning och samhällsbygg-
nadsförvaltningen. 

Under år 2018 och 2019 har kommunen vidtagit åtgärder för att förebygga uppkomsten av 
arbetsrelaterade sjukskrivningar i form av ny rutin kring sjukanmälan, med framtagen an-
visning17. Nu skall sjukskrivning i första hand anmälas till närmaste chef istället för som 
tidigare, till administratör inom verksamheten. Detta skall leda till en förbättrad möjlighet 
till uppföljning för cheferna. Samtliga intervjuade anger att detta är en förbättring. 

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen har åtgärder vidtagits inom den fysiska arbetsmiljön 
genom ombyggnationer av mottagningskök till tillagningskök, samt uppdaterat arbetsmil-
jön. En renovering av kök innebär att arbetsmiljön inte bara blir estetiskt bättre och mo-
dernare, utan även att den fysiska arbetsmiljön förbättras och anpassas mer utifrån per-
sonalens behov, exempelvis större kylrum som underlättar de anställdas arbete. Vid 
dessa arbetsplatser har även ”rotering” införts; anställd arbetar vid en position i köket i en 
vecka och roterar sedan. Detta leder till förbättrad arbetsmiljö, variation i arbetsuppgifter 
och minskad risk för förslitningsskador.  

Inom socialförvaltningen har under år 2019 en mer centraliserad schemaläggning införts, 
för att skapa en mer jämlik schemaläggning. Vidare har projekt genomförts med 11-
timmars dygnsvila mellan arbetspass inom två enheter vid socialförvaltningen för att 
främja ökad hälsa.  

Vid intervjuer framkommer att det är svårt att analysera den psykosociala arbetsmiljön, 
vilket behöver ske i relation mellan anställd och chef. Det tar tid innan detta uppnås och 
förståelse skapas för varje anställd och deras individuella situation. Eventuella problem 
behöver inte alltid vara kopplade till arbetsplatsen utan kan härröra från den anställdes 
privata livssituation eller kostvanor. Detta är något som flera intervjuade anger att de dock 
försöker att kunna fånga upp och där det exempelvis finns möjlighet att erbjuda stödsam-
tal och hälsokontroller via Avonova. I intervjuerna redogörs vidare att personalspecia-
listerna utbildat chefer inom “svåra samtal”.  

Samtliga intervjuade anger att de anser att det bedrivs ett systematiskt arbete med före-
byggande och riktade åtgärder men att arbetet, utifrån rådande läge, behöver utvecklas 
ytterligare. En slimmad organisation och besparingsåtgärder anges ha haft en negativ 
inverkan på arbetet inom området. Samtidigt redogörs även för förbättringsåtgärder som 
genomförts, där utbildning i SAM och OSA samt svåra samtal för chefer och ökat fokus på 
friskfaktorer inom kommunen, som helhet anges som några exempel. Utgångspunkter för 
utvecklingen av det systematiska arbetet är bland annat nämndernas uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet inklusive OSA och de i kontrollmål 1 nämnda utredning-

 

17 Anvisning för sjukanmälan och läkarintyg. Vänersborgs kommun. Anvisning 2017-05-29. 
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arna. Behov av utvecklingsåtgärder som nämns i uppföljning och intervjuer är bland an-
nat: 

Organisationsnivå 

● Översikt av frågor till APT 

● Förbättrad samverkan över förvaltningsgränser 

● Vidare utveckling av SAM 

● Digitaliserad sjukanmälan 

● Tydlig målsättning och ett ökat fokus på att investeringar i det förebyggande arbe-
tet kan leda till besparingar i sjukkostnader 

Enhetsnivå 

● Stärkt arbete kring sammanhang, samhörighet och friskfaktorer 

● Stärkt arbete kring riktade förebyggande insatser  

Individnivå 

● Ett generellt utökat stöd till chefer från personalspecialist och från personalkon-
toret i komplexa ärenden 

● Vidare analys och riktade insatser till den grupp om ca 20 procent av medarbetar-
na som står för en stor del av sjukskrivningarna. 

2.3.1. Bedömning kontrollmål 3 

Kommunen vidtar systematiska åtgärder för att förebygga uppkomst av arbetsrelaterade 
sjukskrivningar och effekterna av detta samt eventuella riktade insatser för att minska 
arbetsrelaterade sjukskrivningar bland identifierade riskgrupper. Kontrollmålet bedöms 
som uppfyllt.  

Vi kan konstatera att det finns en tydlig struktur och systematik för arbetet inom nämnder-
na och att även samhällsbyggnadsnämnden från och med år 2020 satt mål för sjukskriv-
ningar. Vår åsikt är att det är viktigt att nämnderna sätter mål för prioriterade områden. 
Genomförda utredningar, personalronder och information på APT m.m. anser vi har gett 
nämnderna god information om vilka behov som finns. Utifrån dessa bedömer vi att det 
vidtas systematiska åtgärder och riktade insatser för att förebygga uppkomst av arbetsre-
laterade sjukskrivningar. Exempel på detta är en förändrad sjukprocess och sjukanmä-
lansprocess, omtankessamtal samt förändrade fysiska arbetsmiljöer.  

Vi anser att det finns en god kunskap om vilka åtgärder som behöver vidtas för att ut-
veckla arbetet ytterligare och det är därför viktigt att nämnderna säkerställer att det tas 
fram tydliga handlingsplaner för att det förebyggande arbetet ska utvecklas i önskad rikt-
ning. Vi ser positivt på utvecklingen av sjukfrånvaro inom samhällsbyggnadsförvaltningen 
under året. 

2.4. Kommunens rehabiliteringsinsatser 

Iakttagelser 

Kommunens rehabiliteringsinsatser utgår från arbetstagarens behov. Närmaste chef an-
svarar och arbetar med fallet, främst tillsammans med medarbetaren, personalspecialist 
och vid behov används företagshälsovården Avonova, som dock inte arbetar behand-
lande utan är ett stöd i arbetsmiljöarbetet och stödsamtal m.m. Dokumentation av rehabili-
teringsinsatser sker i Adato.  
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I intervjuerna anges att cheferna följer de anvisningar som finns i rutin för sjukanmälan18, 
där det framgår att ett kontaktsamtal ska tas med medarbetaren så snart sjukanmälan 
inkommit. Syftet är att visa omtanke. Efter 14 dagars sjukskrivning av medarbetare får 
närmsta chef notis från Adato, vilket innebär att ett rehabiliteringsärende skall påbörjas. 
En anvisning finns framtagen för att ge chefer stöd i processen19.  

Skyddsombud involveras enligt intervjuer så snabbt som möjligt men i intervjuerna fram-
går att det finns en svårighet att rekrytera medarbetare till skyddsombudsrollen, så dessa 
finns inte överallt i organisationen. I samarbete med Avonova har kommunen arbetat fram 
rutin för första-dags-intyg20. Första-dags-intyg kan krävas av chefen vid särskilda skäl, 
och under en tidsbegränsad period.  

Personalspecialister och chefer påminner alltid anställda att facket ska involveras på den 
anställdas initiativ men uttrycker också att det kan tillföra en större distansering mellan 
chef och medarbetare. Exempelvis vid omtankessamtal kan det vara enklare att föra ett 
samtal mellan chef och medarbetare i enrum, än vid närvaro av andra instanser.  

Genomförda insatser, exempelvis förändrad rutin vid sjukanmälan, anger de intervjuade 
har lett till en mer involverad chefsroll som innefattar en mer aktiv och större delaktighet i 
varje fall. Även personalspecialistens förändrade roll inom socialförvaltningen, från att ha 
varit mer ansvarig för rehabiliteringsinsatser till att idag också vara en mer stödjande roll 
för ansvariga chefer, anges ha underlättat och medfört en tydligare och bättre ansvarsför-
delning. Detta framför allt då många chefer enligt uppgift har minst 30 medarbetare i sina 
enheter. 

Andra insatser som enligt uppgift gett goda resultat är att i större utsträckning använda 
korttidsvikarier, med hjälp från administratörer samt att bevilja semester och kompledighet 
löpande under året för att på så vis hjälpa de anställda ladda batterierna. Att låta medar-
betaren prova något nytt under en period, såsom att arbeta i grupp om de tidigare arbetat 
ensam eller erbjuda en lägre tjänstgöringsgrad är ytterligare exempel. En annan form av 
förebyggande rehabiliteringsinsats, är att samhällsbyggnadsförvaltningen under en period 
år 2019 erbjöd yoga till sina medarbetare.  

I de stödmaterial som finns ingår anvisningar till olika steg i rehabiliteringsprocessen. I 
enlighet med 30 kap, 6 § Socialförsäkringsbalken skall ansvarig chef göra en ”plan för 
återgång till arbete”, för medarbetare som varit sjukfrånvarande mer än 30 dagar. Planen 
skall följas upp kontinuerligt och revideras vid behov.21  I intervjuerna anges att rutinen 
följs och ansvarig chef får enligt uppgift en signal från Adato när det är dags att ta fram 
planen. 

Vidare har kommunen en anvisning22 som avser uppföljning och avstämning av insatser. 
Anvisningen avser individuella insatser och dess uppföljning med tydlig ansvarsfördelning 
för ansvarig chef. I intervjuerna anges att uppföljning sker men att det också ses som ett 
förbättringsområde. Stödet från personalspecialist avseende att boka in och genomföra 
uppföljningsmöten med medarbetaren anges vara viktigt.  

 

18 Anvisning för sjukanmälan och sjukintyg. 
19 Anvisning för rehabiliteringsmöte med plan för återgång i arbete. Vänersborgs kommun. Anvis-

ning 2018-09-18.  
20 Förstadagsintyg. Vänersborgs kommun. Styrdokument personalområdet 2019-01-23.  
21 Anvisning för rehabiliteringsmöte med plan för återgång i arbete. Vänersborgs kommun. Anvis-

ning 2018-09-18.  
22 Anvisning för uppföljning/avstämning av insatser. Vänersborgs kommun. Anvisning 2018-09-18.  
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Som ovan konstaterats hade kommunen under år 2018 1 126 pågående rehabiliteringsä-
renden. Rehabiliteringsorsaker till de pågående ärenden uppgavs främst vara långtids-
frånvaro (58 %), och upprepad korttidsfrånvaro (39 %). Andel rehabiliteringsärenden som 
var åter i arbete var 81 procent. 

Vid intervjuer framkommer att det finns ett behov av utvärdering av erbjudna rehabilite-
ringsinsatser, samt att i större utsträckning använda företagshälsovården Avonova för 
detta, vilket inte sker idag. Det är därför svårt att för de intervjuade att ange i vilken grad 
de egna rehabiliteringsinsatserna faktiskt bidrar till medarbetarens återgång till arbete. I 
intervjuerna anges också att det finns en stor potential att utveckla arbetet med arbets-
platsinriktat rehabiliteringsstöd som Försäkringskassan kan bevilja, då det idag används 
mycket begränsat. Det arbetsplatsinriktade rehabiliteringsstödet tillsammans med behovs-
relaterade åtgärder har visat sig vara en framgångsfaktor för kommuner som har lyckats 
sänka sjukfrånvaron. 

2.4.1. Bedömning kontrollmål 4 

Effekter av kommunens rehabiliteringsinsatser leder till att fler kan återgå i arbete.  
Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt.   

Kommunen genomför rehabiliteringsinsatser och har tydliga rutiner för hur arbetet ska 
genomföras. Det finns både kollektiva och individuella insatser. 81 procent av rehabilite-
ringsärendena var vid årsskiftet 2018/2019 åter i arbete. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
visar en förbättring av sjukskrivningstalen under 2019 efter genomförda insatser. Social-
förvaltningen har inte uppnått en förbättring av sjukskrivningstalen, och når inte heller 
uppsatt mål om en sjukskrivning om 8 procent.  

Vi bedömer att det personalkontorets sida finns en ambition om att närmare utvärdera 
kommunens egna rehabiliteringsinsatser men detta har ännu inte skett. Vi anser att det är 
en viktig åtgärd för att kunna identifiera eventuella förbättringsåtgärder i sjukprocessen. Vi 
anser också att det är viktigt att nämnderna, i samarbete med medarbetaren, mer aktivt 
behöver skapa förutsättningar för att kunna nyttja det arbetsplatsinriktade rehabiliterings-
stöd som Försäkringskassan kan bevilja.  

2.5. Genomförda förändringar på arbetsplatserna 

Iakttagelser 

Närmsta chef till medarbetaren ansvarar och har mandat att fastställa och genomföra 
arbetsplatsförändringar för att underlätta återgång till arbete. Kommunen har en anvisning 
kring arbetsanpassning utifrån kommunens personalpolicy23 och framtagen delegations-
ordning för personal- och organisationsfrågor24. Personalspecialister kan användas av 
chefer för stöd och råd utifrån krav och regler avseende arbetsplatser. Detsamma gäller 
enligt uppgift nyttjandet av företagshälsovården. Vidare genomförs enligt uppgift en funk-
tionsutredning för att klargöra möjlig arbetsförmåga, inom ramen för arbetet med plan för 
återgång till arbetet. Utifrån planen kan anpassning av arbetsplats och arbetsuppgifter, vid 
behov ske. 

Kommunen arbetar både med individuella anpassningar samt gemensamma. Individuella 
insatser diskuteras inte med arbetsgruppen utan anpassas enligt intervjuerna efter med-

 

23 Anvisning – arbetsanpassning. Vänersborgs kommun. Anvisning 2010-06-10.  
24 Delegeringsordning Personal- och organisationsfrågor. Vänersborgs kommun. Gäller fr.o.m. 

2019-01-30. Antagen av kommunstyrelsen 2017-12-20, § 247. 
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arbetarens behov i dialog med ansvarig chef. Gemensamma anpassningar kan dels vara 
anpassningar av arbetsmiljön, dels medarbetaraktiviteter.  

De intervjuade anger att anpassningar sker i så stor grad som möjligt så länge det inte 
påverkar verksamheten negativt. Exempel som lyfts vid intervjuer är förändrade arbets-
uppgifter, tekniska hjälpmedel och fordonsstöd, såsom cykel eller bil inom hemtjänsten.  

Enhetschefer som deltagit vid intervjuer anger att de får gott stöd från kommunens rehabi-
literingspersonal. Vid enhetsmöten kan både genomförda insatser och behov av framtida 
insatser tas upp och diskuteras. Vid intervjuer uttrycker enhetschefer att alla genomförda 
insatser inte initialt tagits emot positivt av anställda, exempelvis införande av rotering 
inom samhällsbyggnadsförvaltningens kostenheter. Men de kan se att arbetsmiljön och 
sammanhållningen inom arbetslaget förbättrats efter implementering.  

Under år 2019 var arbetsmiljöverket på en inspektion på några av samhällsbyggnadsför-
valtningens enheter, Städenheten samt Lindgårdens kök. Vid en av inspektionerna upp-
täcktes brister25, och vid den andra bedömdes verksamheten uppfylla ställda krav26. 
2019-12-02 beslutade arbetsmiljöverket att “upptäckta brister bedöms som åtgärdade”27. 

I granskningen framgår att bidrag från Försäkringskassan för arbetsplatshjälpmedel i 
större utsträckning söks inom socialförvaltningen än i samhällsbyggnadsförvaltningen och 
ses därför som ett förbättringsområde, för att sänka de egna kostnaderna. Tjänsteperson 
från samhällsbyggnadsförvaltningen påtalar samtidigt att detta i sig inte har haft någon 
påverkan på i vilken grad fler kan återgå till arbete, då förvaltningen har nått goda resultat 
under året utan att söka bidraget från Försäkringskassan. 

2.5.1. Bedömning kontrollmål 5 

Kommunens genomförda förändringar på arbetsplatserna underlättar för fler att återgå i 
arbete. Kontrollmålet bedöms som uppfyllt.  

Kommunen har under verksamhetsåret 2019 genomfört förändringar på arbetsplatser 
som förenklar medarbetarnas arbetsuppgifter och förbättrar deras fysiska arbetsmiljö, 
såsom centraliserad schemaläggning, anpassning av den fysiska arbetsmiljön och föränd-
rade arbetsuppgifter vid behov. Som grund till att sänka nämndernas egna kostnader för 
anpassningar ser vi här en möjlighet för nämnderna att arbeta mer aktivt med stöd från 
Försäkringskassan. 

2.6. Interna och externa samverkansformer 

Iakttagelser 

Internt 

Internt inom kommunen finns flera olika samverkansformer. I intervjuerna framgår att 
kommunen har en utvecklad struktur för det lokala samverkansavtalet. Samverkan på de 
olika nivåer CSG, FSG, LSG samt på medarbetarnivå anges i grunden fungera väl. När 
det gäller förvaltningsövergripande samverkan generellt och samverkan kring frågor om 
sjukfrånvaro mer specifikt, anger flera intervjuade att de anser att de är områden som 
behöver förbättras.  

 

25 Inspektionsmeddelande. Arbetsmiljöverket. 2019/02783.  
26 Avslutsbrev. Arbetsmiljöverket. DNR 2019/81. 
27 Avslutsbrev. Arbetsmiljöverket. 2012-12-02. 2019/026783 
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Som grund till att kunna arbeta med omplaceringar över förvaltningsgränser har vi tagit 
del av en dokumenterad rutin vid omplacering, som reglerar gången i fall av att rehabilite-
ring tillbaka till den egna arbetsplatsen inte är möjlig.28 I intervjuerna anges att det finns 
en kommunintern anonymiserad lista avseende omplaceringar av kommunalt anställda. 
Listan skall gås igenom av chefer innan en tjänst annonseras externt.  

Arbetet med omplacering lyfts av flera intervjuade som ett förbättringsområde. Som ex-
empel anges att det idag saknas en struktur och utarbetad rutin för omplacering av an-
ställda inom kommunen, samt anvisning hur det kan gå till. Vidare anges att det finns ett 
behov av det, i och med att de inte alltid går att skapa nya arbetsuppgifter genom arbets-
anpassningar. Flera efterfrågar istället en större samverkan kring vilka behov som finns 
inom kommunen i form av arbetsuppgifter, för att kunna matcha medarbetare med ett 
behov av förändring.  

Vidare sker en samverkan med kommunens egen rehab-personal, vid bland annat fram-
tagning av tekniska hjälpmedel och arbetsplatsanpassning på individnivå. Enhetschefer 
uttrycker att det är ett gott samarbete och de får ett bra stöd från rehab-personal.  

Externt 

Kommunen har flera externa samverkansformer som används av hela kommunen samt 
delar av verksamheten.  

● Avonova: Avonova är kommunens företagshälsovård. De bistår med flertalet tjänster 

som har upphandlats, däribland tre-parts-samtal, stödsamtal och första-dags-intyg. 

Vidare har även Avonova en tjänst avseende karriärväxling, som inte har utnyttjats ti-

digare men enligt uppgift kan komma att börja användas under år 2020. Företagshäl-

sovården upplevs av de intervjuade fungera bra utifrån upphandlat avtal.  

Under år 2018 var följande fem tjänster mest nyttjade hos Avonova29:  

o Samtalsstöd 

o handledning grupp 

o stöd i arbetsmiljöarbetet 

o ergonomiskt stöd  

o lagstadgad undersökning nattarbete  

● Alefors-Stiftelsen: Samverkan sker med Alefors-stiftelsen kring drog- och alkoholpro-

blematik för anställda. Stiftelsen är en samverkande behandlingsverksamhet för flera 

företag med anställda med alkohol- och drogproblem. Verksamheten har ett behand-

lingshem i Alingsås samt en öppenvårdsmottagning i Göteborg. Stiftelsen kan verka 

som handledare och erbjuda stöttning till arbetsgivare för att ta uppfrågan och alkohol- 

och drogproblem, utredning, behandling och uppföljning. De kan också bistå med ut-

bildning och översyn av befintliga rutiner i syfte att förebygga framtida problem30. Vid 

 

28 Rutin vid omplacering 2018-09-18 med tillhörande blankett ”Företräde till tjänst” och blankett 
”Motivering till avslag om företräde till tjänst.” 
29 Personalekonomisk redovisning – hälsobokslut 2018. Vänersborgs kommun. April 2019. 
30 Aleforsstiftelsen. Information hämtat från www.aleforsstiftelsen.se  
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intervjuer framkommer att information kring stiftelsens och deras tjänster finns bland 

enhetschefer och ledningspersonal inom kommunen.  

● Försäkringskassan: I intervjuerna framkommer olika åsikter om hur väl samarbetet 

med Försäkringskassan fungerar och anger att det är en brist att det inte finns en tyd-

ligare samverkan. För år 2020 har kommunen startat upp ett nytt projekt tillsammans 

med försäkringskassan. Målsättningen är enligt intervjuer att utveckla en fast kontakt 

som verkar som samordnare mellan de två organisationerna och en arbetsgrupp med 

3-4 anställda vid försäkringskassan som skall hantera alla kommunens ärenden, för 

att effektivisera arbetet.  

● Västra Götalandsregionen/Vårdcentral: I intervju framgår att samverkan med region-

ens rehabiliteringskoordinator och lokala vårdcentraler är en grundförutsättning för en 

välfungerande sjuk- och rehabiliteringsprocess. Det framgår att det av olika anled-

ningar idag inte finns en välfungerande samverkan men att kommunen tillsammans 

med Försäkringskassan har försökt få till ett möte men utan framgång.  

● Samordningsförbundet: samverkan sker mellan kommunerna Vänersborg och Melle-

rud, tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalands-

regionen. Förbundet bildades 2006 och finansierar olika insatser som syftar till att per-

soner inom det geografiska området ska få, behålla eller förbättra sin förmåga att för-

värvsarbeta31. 

2.6.1. Bedömning kontrollmål 6 

Kommunen har tillräckliga interna och externa samverkansformer. Kontrollmålet be-
döms som delvis uppfyllt.  

Kommunen har interna och externa samverkansformer med flera olika parter. Vid inter-
vjuer framkommer dock ett behov av en större samverkan inom kommunen, med ett tydli-
gare fokus på sjukskrivningsfrågor och rehabilitering.  

Vår bedömning är att befintlig rutin för omplacering inte är tillräckligt känd och att det finns 
behov av att utveckla och implementera en tydligare struktur för att möjliggöra arbets-
prövning eller omplacering i annan förvaltning. 

Medarbetare uttrycker också vid intervjuer att samverkan med Försäkringskassan har 
förbättringspotential. Idag finns inte, för förvaltningarna, möjlighet till att ha en kontakt vid 
försäkringskassan, utan varje ärende har en egen handläggare och ett helhetsperspektiv 
över hela förvaltningens eller kommunens sjukskrivningar saknas. Vi ser därför positivt på 
att det tas initiativ till att stärka samverkan med Försäkringskassan.  

Även om det framgår att det tagits initiativ till samverkansmöte med vårdcentral anser vi 
att det är en brist att det redan inte finns en upparbetad samverkan, då kommunen sedan 
flera år haft utmaningar med sjukskrivningar och vårdcentralens personal och då framför 
allt rehabiliteringskoordinator utgör en viktig funktion i rehabiliteringsprocessen.  

 

31 Vänersborg/Mellerud. Västra Götalandsregionen. Hämtat från 

https://www.samverkanvg.se/samordningsforbund-i-vaster/vanersborgmellerud/  
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2.7. Kommunen arbetar med goda exempel 

Iakttagelser 

Vänersborgs kommun arbetar med goda exempel i form av medarbetarberättelser som 
delges till de anställda. Vidare kan medarbetarberättelser användas vid både APT och 
chefsdagar som diskussionsunderlag. Vid intervjuer uttrycks att de kan göra mer i frågan 
om goda exempel. Ansvaret för att ta fram och arbeta med goda exempel tillfaller enligt 
uppgift personalspecialisterna.  

Kommunen har också ett årligt pris inom Hållbart arbetsliv. Genom utmärkelsen sprids 
kunskap och inspiration vidare i organisationen, vilket kommunen skriver “utvecklar vårt 
sätt att arbete på sin hemsida”32.  

Omvärldsbevakning genomförs enligt uppgift av personalspecialister och vid intervjuer 
framkommer att Torsby kommun ofta används som ett gott exempel utifrån arbetet med 
sjukfrånvaro. Några framgångsfaktorer som lyfts i Torsby kommuns fall är ett strukturerat 
arbete med förebyggande sjukpenning och god samverkan med Försäkringskassan33. I 
intervjuerna anges att detta ses som prioriterat men som framgår ovan är det delar som 
ännu inte finns på plats. 

2.7.1. Bedömning kontrollmål 7 

Kommunen arbetar med goda exempel. Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt.  

Kommunen arbetar med goda exempel men medarbetare uttrycker att det behöver ske i 
större utsträckning och att det finns förbättringspotential inom området. Goda exempel 
används bland annat vid chefsdagar men vid intervjuer uttrycker flera enhetschefer och 
förvaltningspersonal att de inte upplever det som tillräckligt i form av omfattning eller kvali-
tet.  

Det goda exemplet Torsby kommuns framgångsfaktorer, exempelvis ett strukturerat ar-
bete med förebyggande sjukpenning och samverkan med Försäkringskassan, bedömer vi 
är väl kända i kommunen. Vi anser därför att det är en tydlig brist att nämnderna inte har 
utvecklat dessa delar i större utsträckning än vad vi bedömer är gjort idag, då dessa 
framgångsfaktorer varit kända i flera år. 

 

 

 

 

 

 

 

32 Vinnare av utmärkelsen hållbart arbetsliv. Vänersborgs kommun. Hämtat från 
https://www.vanersborg.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/kopia-1-av-jobba-pa-
kommunen/vara-medarbetare/utmarkelsen-hallbart-arbetsliv.html  
33 Ett gott exempel; Torsby kommuns arbete med sjukfrånvaro och rehabilitering. Hämtat från 
https://torsby.se/naringslivarbete/arbetsmarknad/jobbahostorsbykommun/sverigesfriskastepersonal
.4.4dccf2b515940748fbf5bde0.html 
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 Revisionell bedömning 
Utifrån granskningen är vår samlade revisionella bedömning att kommunstyrelsen, sam-
hällsbyggnadsnämnden och socialnämnden inte helt säkerställer ett ändamålsenligt ar-
bete för att minska sjukfrånvaro. 

3.1. Rekommendationer 

• Några av de styrande och stödjande dokumenten är upp emot 10 år gamla vilket 
innebär att verksamheter och regelverk har förändrats. Se över de äldre dokumen-
ten inom området! 

• I granskningen framgår att det finns en ambition om att närmare utvärdera kom-
munens egna rehabiliteringsinsatser. Vi anser att det är viktigt att nämnderna sä-
kerställer att detta sker som grund till att om möjligt kunna utveckla insatserna yt-
terligare.  

• Granskningen visar att stöd rörande rehabiliteringsinsatser som Försäkringskas-
san kan bevilja, bland annat stöd för arbetslivsinriktad rehabilitering, nyttjas i be-
gränsad utsträckning. Nämnderna bör därför säkerställa att det skapas bättre för-
utsättningar för att nyttja dessa stöd, dels för att det visar sig vara en framgångs-
faktor, dels då det kan bidra till lägre kostnader.  

• Utveckla den interna samverkan inom området rörande främst goda exempel och 
förutsättningar för arbetsträning och omplacering i annan förvaltning. Säkerställ 
även att samverkan med Försäkringskassan och vårdcentral utvecklas. 

• Vi bedömer som helhet att det finns en god kunskap om vilka åtgärder som behö-
ver vidtas för att utveckla arbetet ytterligare och det är därför viktigt att nämnderna 
säkerställer att det tas fram tydliga handlingsplaner för att det förebyggande arbe-
tet och rehabiliteringsåtgärder ska utvecklas i önskad riktning. 
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Johan Osbeck 

Uppdragsledare 

 Peter Aschberg 

Projektledare 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-
6740) (PwC) på uppdrag av Vänersborgs kommun enligt de villkor och under de förutsätt-
ningar som framgår av projektplan från den 20-02-20. PwC ansvarar inte utan särskilt 
åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna 
rapport. 

159



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2020-03-31 Dnr: SOC 2020/75

Handläggare
Elisabeth Moberg
elisabeth.moberg@vanersborg.se
0521-72 23 70

Mottagare
Socialnämnden

Socialnämnden

Tillsynsplan för 2020 enligt alkohollagen 
Förslag till beslut
Socialnämnden antar upprättad plan gällande tillsyn för 2020 enligt alkohollagen.

Sammanfattning av ärendet
Av alkohollagen framgår att kommunen ska upprätta en tillsynsplan som ska lämnas in 
till länsstyrelsen.
Tillsynsplanen är ett hjälpmedel för kommunen i en effektivare tillsyn av restauranger 
med serveringstillstånd. Planen innehåller uppgifter om prioriteringar, inriktning och 
omfattning av tillsyn samt samverkan med andra tillsynsorgan. 
Tillsynsplanen innehåller även information gällande tillsyn av detaljhandel och 
servering av folköl.

Beslutsunderlag
Tillsynsplan för 2020 enligt alkohollagen

Karin Hallberg
Förvaltningschef

Bilaga
Tillsynsplan för 2020 enligt alkohollagen.

Sändlista
Länsstyrelsen Västra Götaland

160



2020-03-30          Dnr SOC 2020/75       
1(3)                                       1 (3)

 

Socialnämnden

Tillsynsplan för 2020 enligt alkohollagen 

Bakgrund
Av alkohollagen (2010:1622) framgår att kommunen ska upprätta en tillsynsplan 
som ska lämnas in till länsstyrelsen. Tillsynsplanen är ett hjälpmedel för kommunen i 
en effektivare tillsyn av restauranger med serveringstillstånd och innehåller uppgifter 
om prioriteringar, inriktning och omfattning av tillsyn samt samverkan med andra 
tillsynsorgan.

Allmänt om tillsyn 
Alkohollagen är en skyddslagstiftning som syftar till att begränsa alkoholens skade-
verkningar. Bestämmelserna i alkohollagens 9 kapitel ger tillståndsmyndigheterna 
rätt att utöva kraftfull tillsyn över försäljningen av alkoholdrycker. 

Tillsynsmyndigheter
Kommunen och polismyndigheten ansvarar för den omedelbara tillsynen. Kontrollen 
av serveringsställen sker i såväl förebyggande som korrigerande syfte. Länsstyrelsen 
utövar regional tillsyn och biträder kommunerna med råd och stöd. Folkhälsomyn-
digheten meddelar allmänna råd och följer utvecklingen på nationell nivå.

Serveringstillstånd
Kommunens tillsyn kan delas in i yttre och inre tillsyn samt förebyggande tillsyn. 
Den yttre tillsynen innebär en kontroll av att restaurangernas alkoholservering sker i 
enlighet med gällande tillstånd och inte bryter mot lagstiftningen i övrigt. Normalt 
kontrolleras 

 Ordning och nykterhet
 Att servering inte sker till underårig och/eller märkbart påverkade personer
 Att serveringsansvarig person finns på plats
 Att försäljning sker i enlighet med gällande tillstånd, t.ex. dryckesslag, serve-

ring till allmänhet eller slutet sällskap, serveringslokaler, kök, matutbud och 
serveringstid samt, i förekommande fall, om meddelade villkor följs 

 Vidare kontrolleras att förvarings- och förtäringsförbuden efterlevs samt att 
bestämmelser om marknadsföring följs

Den yttre tillsynen görs enligt en särskild plan som upprättas i början av året. Planen 
ses över under året samt korrigeras och kompletteras utifrån aktuella arrangemang i 
kommunen. Till den planerade yttre tillsynen räknas även tillfälliga serveringstill-
stånd till allmänheten vid exempelvis återkommande festivaler såsom Aqua Blå.  
Tillsyn kvällstid genomförs i regel fredags- och lördagskvällar. Viss tillsyn genom-
förs också dagtid och vardagskvällar. Alkoholhandläggaren och/eller personal inom 
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socialförvaltningen besöker varje restaurang med stadigvarande serveringstillstånd 
minst en gång per år. Vid misstanke om missförhållanden ska tillsyn ske snarast möj-
ligt. Samordnad tillsyn avser ett fördjupat tillsynsarbete som berör flera myndigheter. 
Dessa kan bl.a. vara skatteverket, polismyndigheten, tullverket, räddningstjänsten, 
länsstyrelsen eller kommunens miljö- och byggnadsförvaltning. Varje myndighet 
deltar med stöd av den lagstiftning som gäller för deras respektive område. Samord-
nad tillsyn sker minst en gång per år.

Inre tillsyn innebär bl.a. kontroll av om förutsättningarna för serveringstillstånd fort-
farande föreligger, dvs. att kraven i 8 kap. 12 § alkohollagen gällande tillståndshava-
rens ekonomiska och personliga lämplighet är uppfyllda. Denna tillsyn sker framför 
allt med hjälp av kontroller hos skatteverket och polismyndigheten samt via kre-
ditupplysningstjänster. Viss kontroll görs också gällande tillståndshavarnas mark-
nadsföring via hemsidor och sociala medier på internet. 

Förebyggande tillsyn är både rådgivande och preventiv i sin karaktär. Genom att för-
medla kunskaper och verka för ett fungerande samarbete kan tillståndshavare och 
kommun tillsammans arbeta för att skapa goda restaurangmiljöer. Ett exempel på fö-
rebyggande tillsyn är utbildningen ”Ansvarsfull alkoholservering.” 

Tillsyn av folkölsförsäljning 
Samtliga försäljningsställen för folköl ska besökas minst en gång per år. Vid tillsyn 
gällande folkölsförsäljning kontrolleras följande:

 Att matutbudet är tillräckligt för försäljning av folköl. I butik ska det finnas 
ett brett varusortiment. Det är inte tillräckligt med kiosksortiment

 Att det finns ett egenkontrollprogram och att detta efterföljs

Uppföljning och utvärdering av tillsynsplanen 2019
Uppföljning och utvärdering av tillsynsplanen ska göras årligen. Folkhälsomyndighe-
ten och länsstyrelsen tar även del av kommunernas tillsyn inom alkoholområdet via 
den enkät som skickas till kommunerna varje år och som sedan redovisas i den årliga 
länsrapporten.
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Under 2019 genomfördes 41 tillsynsbesök på restauranger med stadigvarande serve-
ringstillstånd. I december månad 2019 fanns det 36 restauranger med stadigvarande 
serveringstillstånd i kommunen. Samtliga restauranger har besökts minst en gång un-
der året. Restauranger med mer utpräglad nöjesinriktning/nattklubb har besökts flera 
gånger under året. Under juni månad genomfördes samordnad tillsyn tillsammans 
med miljö- och byggnadsförvaltningen.

Gällande tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten har 8 tillsynsbesök genomförts 
under 2019. 

Inre tillsyn har gjorts löpande under året.
 
Folköl
I december 2019 fanns det 21 försäljningsställen för folköl i Vänersborg. Samtliga 
ställen har fått tillsynsbesök under året. Inga varningar eller förbud har meddelats 
med stöd av alkohollagen. Inga kontrollköp har genomförts under 2019.

SOCIALFÖRVALTNINGEN

Elisabeth Moberg
Alkoholhandläggare
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2020-03-30 Dnr: SOC 2019/134

Handläggare
Anne Elfving
anne.elfving@vanersborg.se
Tel: 0521-72 13 14

Mottagare
Socialnämnden

Kommunstyrelsen

Rapport utvärdering av utbildning för förtroendevalda 
2019
Förslag till beslut
Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande skickade en skrivelse daterad 2019-05-23 till samtliga 
nämnder med en information om att genomföra en grundläggande utbildning för 
förtroendevalda under hösten 2019. Utbildningen syftade dels till att öka kunskapen 
inom primär kommunal verksamhet, och dels till att visa uppskattning till våra politiker 
som väljer att vika stor del av sina liv för demokratin. 
Socialnämnden beslutade 2019-06-13 att fastställa en utbildningsplan för nämnden för 
hösten 2019, utifrån det grundläggande utbildningspaket som tagits fram av 
kommunstyrelsens presidium för alla förtroendevalda. Nämnden har under hösten 
genomfört utbildning enligt fastställd plan.  
Efter genomförd utbildning har en utvärdering gjorts i form av en webbenkät. Resultatet 
har därefter sammanställts i en rapport.

Karin Hallberg
Förvaltningschef

Bilagor
Rapport utvärdering av utbildning förtroendevalda 2019

Sändlista
-
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Bakgrund
I samband med den nya mandatperioden, med start januari 2019, beslutade 
kommunstyrelsens ordförande att en grundläggande utbildning för förtroendevalda i 
Vänersborgs kommun skulle genomföras. 

Syftet var att ge våra förtroendevalda en grundläggande utbildning som ett stöd i 
förtroendeuppdraget samt ge en trygg grund för modigt beslutsfattande. Utbildningen 
syftade dels till att öka kunskapen inom primär kommunal verksamhet, och dels till att 
visa uppskattning till våra politiker som väljer att vika stor del av sina liv för 
demokratin.

Utbildningens upplägg
Ett förslag om olika utbildningsupplägg presenterades och kommunstyrelsen 
ordförande valde att den grundläggande utbildningen skulle bestå av JP Infonets 
webbutbildning i ”Juridik för politiker” samt information från kommunens personal 
inom områdena arbetsmiljö, arvodesregler och kommunikation. Vidare fanns en 
frivillig del att genomföra under våren 2020 gällande kommunens styrsystem.

Kommunstyrelsens ordförande uppmuntrade samtliga nämndsordförande att 
genomföra grundutbildningen i samband med nämndssammanträden under hösten 
2019. Den webbaserade utbildningen har också varit möjlig att genomföra obegränsat 
antal tillfällen på egen hand vid valfritt tillfälle. 

Varje förtroendevald i alla nämnder har fått egen inloggning till JP:s webbutbildning. 
Utbildningen är indelad i tre moduler; 1. Kommunal kompetens och organisation, 2. 
Att vara förtroendevald och 3. Offentlighet och sekretess. Efter varje modul har det 
varit möjligt att göra en examination på egen hand och få ett kursintyg på genomförd 
utbildning.

I samband med att utbildningspaketet togs fram, skapades en portal/samlingssida på 
intranätet med information för förtroendevalda. Portalen innehåller information om 
utbildningar, arvoden och ersättningar, regler och rutiner, sammanträden och 
protokoll, IT-stöd och länk till fakta om Vänersborgs kommun.

Utvärderingen
För att ta reda på hur utbildningskonceptet har fallit ut och för att få information inför 
planering av framtida utbildningar, har en utvärdering gjorts i form av en webbenkät 
efter genomförda utbildningar.

Denna rapport är en sammanställning av den utvärdering som genomförts efter 
avslutad grundutbildning, utifrån upplägg och innehåll. 
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Resultat
Nedan redovisas det samlade resultatet för alla nämnder. Det föreligger inga större 
skillnader i resultatet mellan de olika nämnderna. Socialnämndens resultat redovisas 
inom parantes ( ).

Uppgifter om förtroendevald 
Av de förtroendevalda är det över en tredjedel, 37 (41) procent, som har varit 
kommunpolitiker i mindre än 4 år. Drygt 40 (45) procent varit kommunpolitiker i mer 
än 8 år och 20 (13) procent mellan 4-8 år.  

Genomförande av utbildningen
Utbildningen har i huvudsak genomförts under sammanträdestid. Ett antal personer 
har uppdrag i flera nämnder, vilket inneburit att man genomfört samma utbildning vid 
flera tillfällen i olika nämnder. På frågan som ställdes om man tycker det var ett bra 
upplägg att upprepa utbildningen i flera nämnder har 42 (47) procent som instämmer i 
detta, medan 20 (13) procent inte instämmer.

Webbutbildningen har i de flesta fall genomförts i samband med ordinarie 
sammanträde. Det har också varit möjlig att genomföra utbildningen på egen hand när 
som helst. Drygt 80 (96) procent har genomfört utbildningen på sammanträdestid och 
45 (32) procent på egen hand. Vidare ansåg cirka 88 (71) procent att det var bra att 
utbildningen genomfördes under sammanträdestid. När det gäller möjligheten att göra 
examination efter varje modul har 42 (42) procent gjort detta.

Konceptet att genomföra en utbildning för förtroendevalda i form av webbutbildning 
är nytt. Vad gäller själva upplägget av webbutbildningen instämmer cirka 84 (90) 
procent att det fungerade bra med utskick av inloggningsuppgifter från JP Infonet till 
sin kommunala e-post. Utbildningen var uppdelad i olika moduler, vilket 90 procent 
instämde i var bra. Det är 87 (90) procent som tycker att det fungerar bra att lära sig 
genom digital utbildning.

Den helhetsbedömning som ges till webbutbildningen är att drygt 70 (76) procent 
anser att webbutbildningen var mycket bra eller bra. 

Tjänstepersonernas presentationer
När det gäller tjänstepersonernas utbildningsmoment inom arbetsmiljö, arvodesregler 
samt kommunikation, instämmer mellan 85-90 (83-97) procent att man fått viktiga och 
användningsbar information för sitt politiska uppdraget. 

Portalen för förtroendevalda
På frågan om man varit inne i portalen för förtroendevalda på intranätet, uppger 60 
(68) procent att man besökt portalen. 

Av dessa upplevde 86 (84) procent att portalen är bra, och 82 (84) procent hittade vad 
de sökte efter. Det som söks efter mest är protokoll, sammanträdestider och 
handlingar. Det som upplevs saknas i portalen är åtkomst till diariet och fler lokalt 
styrande dokument. 
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Utbildningsbehov
På frågan om mina kunskaper har ökat efter genomförd utbildning instämmer 85 (90) 
procent i detta. Cirka 98 (97) procent instämmer i att det behövs utbildning för 
kommunens förtroendevalda och drygt 70 (84) procent instämmer i att de 
förtroendevalda i den egna nämnden har ökat sina kunskaper.

På frågan om det finns något område där man vill har fortsatt utbildning inom, fördelar 
sig svaren enligt följande: 

 nämndernas speciallagstiftning, 36 (48) procent 
 kommunens ekonomi och styrning, 32 (39) procent
 sammanträden och mötesteknik, 28 (35) procent 
 juridik, 27 (25) procent
 politiker/tjänstemannarollen, 26 (25) procent 

Vidare har demokrati lyfts som ytterligare ett område för utbildning.  

Utifrån aspekten hur länge den svarande varit förtroendevald och behovet av fortsatt 
utbildning svarar de mellan 0-4 år att de främst önskar mer utbildning inom 
kommunens ekonomi och styrning, sammanträden och mötesteknik, nämndens 
speciallagstiftning samt politiker/tjänstemannarollen. 

De som varit politiker mellan 4-8 år önskar framförallt mer utbildning inom 
nämndernas speciallagstiftning samt kommunens ekonomi och styrning. 

För de som varit politiker över 8 år svarar flest att de fått utbildningsbehovet 
tillgodosett, därefter nämndes speciallagstiftning, kommunens ekonomi och styrning, 
juridik samt politiker/tjänstemannarollen. 

Om fler utbildningar ska initieras föredras utbildningar av intern personal 70 (74) 
procent, webbutbildningar 67 (54) procent samt extern föredragshållare/konsult 30 
(22) procent. 

Slutsatser 
Syftet med den utbildning som genomförts var att ge våra förtroendevalda en 
grundläggande utbildning som ett stöd i förtroendeuppdraget och att öka kunskapen 
inom primär kommunal verksamhet. Sammanfattningsvis visar utvärderingen på att 
detta syfte har uppnåtts.

Konceptet att genomföra utbildning i ett webbaserat format har tagits emot och 
fungerat väl. Majoriteten har angett att det varit ett uppskattat sätt att lära sig mer om 
rollen och uppdraget som förtroendevald. De utbildningsdelar som har genomförts 
med egen personal har också varit uppskattade och bidragit till nytta i uppdraget som 
förtroendevald. Önskemål om ytterligare utbildning avser främst speciallagstiftning 
inom nämndområdet och därefter om kommunens styrsystem och ekonomi.

Avslutningsvis har det varit uppskattat att genomföra en generell utbildning för 
samtliga förtroendevalda. Både nya och erfarna förtroendevalda har svarat att de 
uppskattat detta. I stort sett samtliga har instämmer i att det behövs utbildning för 
förtroendevalda.
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2020-03-31 Dnr: SOC 2020/45

Handläggare
Zana Savic
zana.savic@vanersborg.se
0521-72 17 30

Mottagare
Socialnämnden

Socialnämnden

Anmälan av delegeringsbeslut 2020-03-01--2020-03-31 
Förslag till beslut
Redovisningen av beslut fattade med stöd av delegeringsordning för socialnämnden 
antagen 2017-12-14, § 134, läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Delegeringsbeslut fattade under perioden 2020-03-01--2020-03-31 anmäls.

Underlag
Socialutskottet
2020-03-03 § 136-172, 2020-03-17 § 173-201, 2020-03-31 § 202-230
även innehållande anmälan av ordförandebeslut, socialchefsbeslut samt domar och 
beslut.

Rapport delegeringsbeslut 
2020-03-01--2020-03-31

Karin Hallberg
Socialchef
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Utskriftsdatum: Utskriven av: Zana Savic2020-03-31

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

Socialnämnden

Sekretess: Visas ej

2020-04-20

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

324117 Delegeringsbeslut systemstöd digital signering Dan Nyberg §

2020-03-03 Socialnämnden Dan Nyberg

SOC 2020/72 Systemstöd digital signering 1.1.1

Tommy Carlgren

324287 Stadigvarande tillstånd för servering av 
alkoholdrycker till allmänheten på Restaurang 
Sunrise i Vänersborg

Dan Nyberg §

2020-03-05 Go Viet AB Dan Nyberg

SOC 2020/17 Stadigvarande serveringstillstånd för Sunrise 
Resturang

9.1.1

Elisabeth Moberg

324344 Stadigvarande tillstånd för servering av 
alkoholdrycker till allmänheten på restaurang 
Kalaskoket Onsjö i Vänersborg

Dan Nyberg §

2020-03-06 Dan Nyberg

SOC 2020/66 Serveringstillstånd enligt alkohollagen 
serveringsställe: Kalaskoket Onsjö

9.1.1

Elisabeth Moberg
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2020-03-31 Dnr: SOC 2020/44

Handläggare
Zana Savic
zana.savic@vanersborg.se
0521-72 17 30

Mottagare
Socialnämnden

Socialnämnden

Meddelanden/postlista 2020-03-01--2020-03-31
Förslag till beslut
Redovisning av meddelanden/postlista läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Meddelanden/postlista redovisas för perioden 2020-03-01--2020-03-31.

Karin Hallberg
Socialchef

Bilagor
Rapport meddelanden/postlista 2020-03-01--2020-03-31

Sändlista
-
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Utskriftsdatum: Utskriven av: Zana Savic2020-03-31

Dokument

Diarieenhet: Socialnämnden Sekretess:

Beskrivning av sökning:

Visas ej

Meddelanden/Postlista 2020-03-01--31

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp

2020.353 I Direktiv med anledning av coronavirus Karin Hallberg

2020-03-03 Kommunstyrelseförvaltningen, Vänersborgs 
kommun

      INFORMATION

2020.364 U Avtal Anna Cederlund

2020-03-05 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Fastighet och 
service, Lokalvård

SOC 2019/124 Upphandling av städinsatser AVTAL

2020.366 I Beslut från kommunstyrelsen 2020-02-26 § 28 
Fastställande av miljöaktivitetsplan 2020 

Zana Savic

2020-03-05 Kommunstyrelsen 

      INFORMATION

2020.367 I Beslut från kommunstyrelseförvaltningen 2020-
02-26
 Anvisningar budget 2021, ekonomisk plan 2022
-2023

Christer Sundsmyr

2020-03-05 Kommunstyrelsen 

SOC 2020/16 Mål- och resursplan 2021-2023 BESLUT

2020.378 I Omprövning av beslut av ändrade 
färdtjänstregler

Anne Elfving

2020-03-09 Funktionsrätt Vänersborg

SOC 2019/256 Riktlinjer färdtjänst och riksfärdtjänst SKRIVELSE

2020.402 I Barnahus Fyrbodal Verksamhetsberättelse 2019 Maria Andersson

2020-03-17 Barnahus Fyrbodal 

      SKRIVELSE

2020.406 I Åtgärder med anledning av coronaviruset- 
skrivelse från Vårdföretagarna 

Dan Nyberg

2020-03-18 Vårdföretagarna 

SOC 2020/83 Åtgärder med anledning av coronaviruset- 
skrivelse från Vårdföretagarna 

SKRIVELSE

2020.436 I Beslut barn- och utbildningsnämnden (BUN) 
2020-03-16   

Behov av tillägg i delegeringsordning med 
anledning av
ny förordning om utbildning i vissa skolformer i
skolväsendet vid spridning av smitta

Zana Savic

2020-03-19 Barn- och utbildningsnämnden

      BESLUT

Sidan  1 av 2
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp

2020.438 I Beslut KF 2020-03-18 Revidering av 
arbetsordning samt av reglemente med 
föreskrifter om styrelsens och nämndernas 
arbetsfomer 

Zana Savic

2020-03-20 Kommunfullmäktige 

      BESLUT

2020.452 I  Stärka föreningslivet och näringslivet under 
Corona - pandemiperiod

Karin Hallberg

2020-03-24

SOC 2020/79 Direktiv med anledning av det nya coronaviruset, 
covid-19

SKRIVELSE

2020.457 I Komplettering till ansökan Årsmötesprotokoll och 
Verksamhetsberättelse

Maria Andersson

2020-03-26 Norra Älvsborgs förening för frivilliga 
samhällsarbetare (NÄFFS)

SOC 2019/195 Föreningsbidrag / sociala föreningar för år 2020 ANSÖKAN

2020.506 I Reviderad tidsplan för arbetet av mål- och 
resursplan 2021-2023

Karin Hallberg

2020-03-30 Kommunstyrelsen 

SOC 2020/16 Mål- och resursplan 2021-2023 BESLUT
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