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1 Uppdrag 

I respektive verksamhetsplan beskrivs separata uppdrag som politiken ger 

till respektive verksamhetsområde. Dessa uppdrag är ett komplement till de 

övergripande målen. Uppdragen löper på under den period som beslutas, 

men vanligtvis hör de ihop med planperioden. 

1.1 Medborgare 

Uppdrag Status 
Start-/ Slutda-
tum 

Äldreomsorgsplan 
 Pågående 2019-02-13 

 
2020-12-31 

Beskrivning 
Andelen äldre i befolkningen ökar vilket ställer höga krav på välfärden. Det är 
kommunens ansvar att ha en långsiktig planering kring hur dessa krav ska han-
teras ur ett kommunalt perspektiv. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram 
en långsiktig äldreomsorgsplan, inklusive lokalförsörjningsplan, utifrån de demo-
grafiska behoven. I uppdraget ingår att se över behovet av omsorgsplatser i 
särskilt boende och för personer med funktionsvariation i kommunens olika delar 
samt önskemål om trygghetsboenden. I uppdraget ingår att utreda huruvida 
någon del av verksamheten ska läggas på privata utförare. 

Kommentar 

Uppdrag att ta fram såväl en kortsiktig som en långsiktig äldreomsorgsplan in-
klusive lokalförsörjningsplan för särskilt boende och personer med funktionsvari-
ation i kommunens olika delar samt önskemål om trygghetsboende. 

Det kortsiktiga uppdraget gällande utökning av särskilda boendeplatser inom 
äldreomsorgen är färdigutrett och beslutet att omvandla sju korttidsplatser till 
permanenta särskilda boendeplatser är fattat. För den långsiktiga äldreomsorgs-
planens genomförande har en planering påbörjats. Under våren 2020 ska en 
enkät gå ut till medborgare och medarbetare där man ska få ranka vad som 
upplevs som prioriterat när resurserna inte längre räcker till. Planen kommer 
sedan att ta form under hösten 2020. 

Förenklad biståndsbedömning för ser-
vicetjänster 

 Avslutad 2019-02-13 
 
2019-12-31 

Beskrivning 
Att vi får leva längre innebär att allt fler behöver enklare hjälp i hemmet för att 
kunna klara vardagen. Sedan 1 juli 2018 finns möjlighet för kommunerna att 
införa förenklad biståndsbedömning för servicetjänster. Kommundirektören får i 
uppdrag att ta fram förslag på hur alla kommunmedborgare över 75 år kan er-
bjudas upp till åtta timmars serviceinsatser i månaden med förenklad bistånds-
bedömning. 

Kommentar 

Social omsorg har uppdraget att införa förenklad biståndsbedömning i form av 
upp till 8 timmars serviceinsatser i månaden från 75 år.  Uppdraget är genomfört 
och nya riktlinjer är framtagna. 

1.2 Utveckling 

1.3 Medarbetare 

1.4 Ekonomi 
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1 Internkontrollarbete 

En kommun är till största delen en offentlig verksamhet vilket innebär att 

kommunen har ett helhetsansvar gentemot medarbetare och invånare. Intern 

kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säker-

ställa att det som ska göras blir gjort på det sätt som det är tänkt. 

Den interna kontrollen ska ses som ett hjälpmedel och vara en integrerad del 

i verksamhetens grundläggande processer. Den interna kontrollen är också 

ett av de verktyg som ska användas för att nå de uppsatta målen. 

Arbetet med den interna kontrollen i Mörbylånga kommun bygger på föl-

jande fem beståndsdelar. 

 God kontrollmiljö som skapas av aktörerna och deras samverkan i 

organisationen. 

 Riskanalyser, för att identifiera och analysera olika risker. 

 Kontrollaktiviteter, d.v.s de konkreta åtgärder som vidtas för att 

motverka, minimera eller helst eliminera de risker som finns. 

 Information och kommunikation mellan aktörer och olika organisa-

toriska nivåer. 

 Tillsyn som syftar till att kontinuerligt utvärdera kontrollsystemet för 

att säkerställa att detta fungerar på avsett sätt. 

Utifrån genomförd riskanalys bedöms händelser/situationer som kan få kon-

sekvenser för verksamheten och sannolikheten för att skadan inträffar. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god 

intern kontroll samtidigt som varje enskild nämnd har det yttersta ansvaret 

för att den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. 

2 Uppföljning av internkontroll 

Enligt kommunens riktlinjer för intern kontroll ska nämnden följa upp den 

interna kontrollen löpande under året. I samband med upprättande av 

nämnds årsrapport för det gångna året biläggs rapporten om internkontroll. 

2.1 Huvudprocesser 

Huvudprocesserna har som mål att leverera något direkt till medborgarna. 

Huvudprocesserna omfattar även den verksamhet som utförs av externa an-

ordnare det vill säga de som utför verksamhet på uppdrag av kommunen 

men som formellt inte hör till kommunens organisation. 
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2.1.1 Bemanningsprocess 

2.1.1.1 Risk för att bemannings- och schemaprocess i äldreomsorg och 

omsorg om personer med funktionsvariation inte åtföljs 

 Riskvärde 
12 
 
Sannolikhet 
4. Sannolik 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att ny schema- och bemanningsprocess som tagits fram till 2019 inte fullt ut 
följs. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Medarbetare, enhetschefer. 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Schema- och bemanningspro-
cess 
 
Vad ska kontrolleras? 
Åtföjande av schema- och beman-
ningsprocess 
 

Resultat av kontroll 
 

Schemaprocessen är väl känd hos 
de chefer som gått in i Heltidsresan 
under året. Det är dock en utma-
ning att verkställa olika delar i pro-
cessen. Till exempel att överan-
ställa så pass mycket att man kan 
täcka det egna behovet av vikarier 
men samtidigt inte stå med flera 
resurspass som inte blir bokade. En 
annan utmaning är att få medarbe-
tarna att ta det fulla ansvaret för 
schemaläggningen. 

Varje månad följer man upp hur 
mycket tid som läggs ut i schemat 
som är utöver budget men som inte 
resulterar i resurspass. Resultatet 
är olika på enheterna men det är 
ytterligare en utmaning att på en-
heterna få ut medarbetarnas tjänst-
göringstid inom budgetram och 
utefter verksamheternas behov. 
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2.1.1.2 Risk för ökade sjukskrivningar och högre personalomsättning inom 

äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsvariation på grund av 

förändringsarbete 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att sjukskrivningar och personalomsättning ökar i samband med stora föränd-
ringar. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Medarbetare, enhetschefer 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Sjuktal och personalomsättning 
 
Vad ska kontrolleras? 
Sjukfrånvaro och personalomsätt-
ning 
 

Resultat av kontroll 
 

Sjukskrivningarna är marginellt 
högre 2019 jämfört med 2018. Men 
i jämförelse med tidigare år är det 
Bostad med särskild service som 
har ökat i sjukskrivningstal och dom 
har inte startat Heltidsresan ännu. 
Det gör att dom ökade sjuktalen 
inte går att koppla till Heltidsresan. 

  

2.1.2 Boendeprocess 

2.1.2.1 Belagda platser på särskilt boende, åtföljande av boendeprocess 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att boendeprocessen vid in-och utflyttning på särskilt boende tar mer än två 
veckor vilket medför tomma boendeplatser och gör att enheterna får minskad 
budget. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Särskilda boenden äldreomsorg. 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Boendeprocess 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att boendeprocess åtföljs och plat-
ser är belagda på särskilt boende. 
 

Resultat av kontroll 
 

Det har varit en god beläggning 
hela året. 

  

2.1.3 Ekonomiska konsekvenser 

2.1.3.1 Risk för ökade placeringskostnader utanför kommunen, IFO 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att placeringskostnaden på IFO blir hög om antal sökande och beviljade insat-
ser ökar. Främst om behoven är mer omfattande än som kan bemötas på 
hemmaplan. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
IFO 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Placeringskostnader 
 
Vad ska kontrolleras? 
Placerade dygn och dess kostnader 
kontra budget 
 

Resultat av kontroll 
 

Kostnaden är lägre än förväntat. 

  

2.2 Ledningsprocesser 

Ledningsprocesser leder och styr så att kommunfullmäktiges vision, grund-

läggande värdering och övergripande mål uppfylls. De utgår från kommun-

styrelsens uppgift att samordna och ha uppsikt över kommunens samlade 

verksamhet. Kommundirektören är ansvarig processägare för ledningspro-

cesserna. 
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2.2.1 Organisera, leda och fördela verksamheten 

2.2.1.1 Risk för att arbetsuppgifter inte blir utförda eller görs på ett felaktigt 

sätt 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Om arbetsuppgifter är otydligt utformade eller inte är kommunicerade till med-
arbetare kan det leda till att medarbetare arbetar med fel saker eller inte vet 
hur de ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Det finns även en risk för att 
arbetsuppgifter inte blir utförda eller görs på ett felaktigt sätt. Detta kan bero på 
den aktuella arbetssituationen, att rutiner saknas eller inte följs av andra an-
ledningar. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Medarbetare och chefer 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Dokumentation av arbetsuppgif-
ter 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att väsentliga arbetsuppgifter är 
dokumenterade och att instruktion-
er finns upprättade. 
 

Resultat av kontroll 
 

På grund av att projektet Dokumen-
tera för resultat inte har prioriterats 
under 2019 har inte denna punkt 
utförts. Flera verksamheter har 
påbörjat arbete med Dokumentera 
för resultat under sista månaderna 
2019 och kommer fortsätta under 
2020 vilket gör att det blir genom-
gång av rutiner. 

  

2.3 Stödprocesser 

Våra stödprocesser bidrar till huvudprocessernas mål genom att ge profess-

ionellt stöd och styrning till organisationen. 
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2.3.1 Ekonomirutiner 

2.3.1.1 Risk för brister i hantering av attest och firmatecknare 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att attest sker strid mot reglementet för verifikationer avseende jävs- och in-
tegritetsreglerna. Att utbetalningar attesteras av fel person på grund av att 
attestförteckningarna inte är uppdaterade och kommunicerade med systemför-
valtarna för ekonomisystem och verksamhetssystem. Att kontrakt/avtal skrivs 
på av andra än firmatecknare för Mörbylånga kommun. Detta kan leda till för-
troendeskada och ekonomisk skada för kommunen i form av skadestånd/vite 
från kunder, leverantörer eller andra myndigheter. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Verksamheter, kunder, leverantörer och andra myndigheter 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Beslutsattest 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att beslutsattest skett av rätt person 
 

Resultat av kontroll 
 

Stickprov har gjorts på årets verifi-
kationer. Enstaka avvikelser note-
rades där jävs- och integritetsreg-
lerna inte följts men flertalet kontrol-
lerade stickprov var rätt. Där avvi-
kelse noterats har beslutsattestan-
ten kontaktats och utbildning har 
skett. 

  

 Kontroll av registrerad attest 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att attestförteckningar är korrekt 
uppdaterade i utbetalande system. 
 

Resultat av kontroll 
 

Svårigheter att kontrollera detta i 
och med övergången till Proceedo. 
Översyn av grupper och behörig-
heter har påbörjats under hösten 
och fortsätter under 2020. 
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2.3.1.2 Risk för brister i hantering av leverantörsfakturor 

 Riskvärde 
12 
 
Sannolikhet 
4. Sannolik 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att kostnader inte redovisas enligt kommunbas 13 och att kostnader för repre-
sentation, kurser och resor inte ha korrekt dokumentation avseende syfte och 
deltagande. Att leverantörsfakturor inte betalas i rätt tid. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Verksamheten, leverantörer. 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Kontering 
 
Vad ska kontrolleras? 
Kontering mot kommunbas 13 
 

Resultat av kontroll 
 

Stickprov har gjorts på årets verifi-
kationer. Enstaka avvikelser note-
rades där felaktigt konto använts 
men flertalet kontrollerade stickprov 
var rätt. Där avvikelse noterats har 
beslutsattestanten kontaktats och 
utbildning har skett. 

  

 Representation, kurser och resor 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att syfte och deltagande är angivet 
på underlaget till fakturorna 
 

Resultat av kontroll 
 

Stickprov har gjorts på årets verifi-
kationer. Enstaka avvikelser note-
rades där syfte och deltagare sak-
nades på fakturorna men flertalet 
kontrollerade stickprov var rätt. Där 
avvikelse noterats har beslutsattes-
tanten kontaktats och utbildning har 
skett. Störst problem är det med 
Eurocardfakturorna. 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Förfallna fakturor 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att det inte finns några förfallna 
leverantörsfakturor vid månadsbryt. 
 

Resultat av kontroll 
 

Kontroll av förfallna fakturor har inte 
gjorts varje månad utan endast 
sporadiskt under 2019. Vid må-
nadsskiftet augusti/september 
fanns sju obetalda fakturor som 
samtliga var tvistiga och anteckning 
fanns. Under 2020 ska kontroll av 
detta göras varje månad. 

  

2.3.1.3 Risk för brister i redovisningen 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att redovisningen inte blir korrekt. 
 
 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Bokföringsorder 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att rättelse och omföringar av bok-
föringsorder har tillräckliga underlag 
och kan härledas till ursprunget. 
 

Resultat av kontroll 
 

Stickprov har gjorts på årets verifi-
kationer. Där bokföringsorderna 
avser en rättelse framgår verifikat-
ionsnummer och vad som rättats. 
Ett flertal avvikelser noterades då 
underlag till bokföringsorderna sak-
nades. För att underlätta att un-
derlag läggs till bokföringsorderna 
kommer ekonomiavdelningen införa 
elektroniska bokföringsordrar med 
elektroniska underlag. 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Avstämning av balanskonton 
 
Vad ska kontrolleras? 
Tillse att balanskonto stäms av 
regelbundet och mot korrekta un-
derlag. 
 

Resultat av kontroll 
 

Under året görs avstämning av 
löpande konton varje månad. På 
grund av tidsbrist och svårigheter 
att stämma av leverantörsreskontra 
i Proceedo görs denna avstämning 
endast vid delårs- och årsbokslut. 
Under 2020 ska även denna kon-
troll göras varje månad. 

  

2.3.1.4 Risk för brister i hanteringen av kundfakturering 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att fakturering inte sker i rätt tid eller inte alls och att debiterade avgifter inte 
följer beslutade taxor och avtal. Detta kan leda till ökad administration när rät-
telse måste ställas ut och förtroendet för kommunen kan skada. Det kan också 
innebära förlorade intäkter. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Verksamheten 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Fakturering i rätt tid 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att fakturering sker i rätt tid. 
 

Resultat av kontroll 
 

Kontroll av detta sker i samband 
med controllers uppföljning. Doku-
mentation har inte gjorts. Under 
våren har särskilt bygglovsavgiften 
kontrollerats och en bättre och 
snabbare rutin har införts. 

  



Socialnämnd, Internkontrollrapport 2019 12(24) 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Korrekt debiterade avgifter 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att debiterade avgifter stämmer 
överens med tagna taxor och avtal. 
 

Resultat av kontroll 
 

Granskning har inte gjorts under 
året. 

  

 Rutiner för ströfakturering 
 
Vad ska kontrolleras? 
Uppföljning mot budget för att fånga 
upp avvikande intäkter, dvs intäkter 
som kan ha missats att fakturera. 
 

Resultat av kontroll 
 

Kontroll av detta sker i samband 
med controllers uppföljning. Doku-
mentation har inte gjorts. Om avvi-
kelser upptäcks tillses att fakture-
ring sker. 

  

2.3.1.5 Risk för brister i hanteringen av mervärdesskatt 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att kommunens hantering och redovisning av mervärdesskatt är felaktig. 
Momslagstiftningen är komplicerad vilket ökar risken för fe. 
 
 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Korrekt momsredovisning 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att momsredovisning sker på rätt 
sätt 
 

Resultat av kontroll 
 

Ett företag har anlitats som har 
kontrollerat redovisningen av mom-
sen. Rättelse av momsredovisning 
för år 2016, 2017 och 2018 har 
lämnats in till Skatteverket. 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Öka kunskapsnivån 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att kunskapsnivån på ekonomiav-
delningen och i övriga organisat-
ionen om momsredovisning ökar. 
 

Resultat av kontroll 
 

Två medarbetare har varit på 
momsutbildning och dessa har 
sedan delat med sig till övriga. Där-
utöver har utbildning tillsammans 
med kontrollföretaget skett i sam-
band med att de upptäckt fel och 
brister. 

  

 Korrekt momsredovisning 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att ingående moms redovisas rätt 
på leverantörsfakturor 
 

Resultat av kontroll 
 

Stickprov har gjorts på årets verifi-
kationer. Enstaka avvikelser note-
rades där momsen redovisats fel 
men flertalet kontrollerade stickprov 
var rätt. Där avvikelse noterats har 
beslutsattestanten kontaktats och 
utbildning har skett. Störst problem 
är det med Eurocardfakturorna. 

  

2.3.2 Kanslirutiner 

2.3.2.1 Risk för otydliga beslutsunderlag och otillräckligt beredda ärenden 

som kommer in för sent. 

 Riskvärde 
12 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
4. Allvarlig 
 
Vad kan gå fel? 
Att de beslutsunderlag som förmedlas till politikerna inte är tillräckligt tydliga, 
inte tillräckligt beredda eller att tiden för förberedelse inför sammanträde blir för 
kort, vilket skulle kunna leda till att felaktiga beslut fattas eller att beslut fattas 
på felaktiga grunder. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Beslutsfattarna, de som besluten berör. 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Kontroll av ärendeberedningsru-
tiner, inkomna ärenden i tid 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att befintliga rutiner följs. 
 

Resultat av kontroll 
 

I dagsläget finns inget enkelt verk-
tyg för uppföljning. Det kommer vi 
att ha framåt med hjälp av ny rutin 
och Ciceron. Det uppskattade re-
sultat som vi får fram i dagsläget 
visar att det är ganska stora variat-
ioner över tid och i resp nämnd. 

 Ny rutin i uppgraderat system 
 
Slutdatum 
2020-12-31 
 
Beskrivning av aktivitet 
Uppföljning kommer att ske med 
hjälp av ny rutin och ny modul i 
Ciceron Assistent där slutdatum gör 
att handläggaren får påminnelse 
om sista dag och systemet måste 
öppnas för ärenden som kommer in 
för sent. En administrativ handbok 
kommer att finnas på intranätet 
med information och hjälp till hand-
läggare 
 

Kommentar 
 

 Kontroll av ärendeberedningsru-
tiner, återremitterade ärenden 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att befintliga rutiner följs. 
 

Resultat av kontroll 
 

I dagsläget finns inget enkelt verk-
tyg för uppföljning. Det kommer vi 
att ha framåt med hjälp av ny rutin 
och Ciceron. Det uppskattade re-
sultat som vi får fram i dagsläget 
visar att det är ganska stora variat-
ioner över tid och i resp nämnd. 

 Uppföljning av återremitterade 
ärenden 
 
Slutdatum 
2020-12-31 
 
Beskrivning av aktivitet 
Ny rutin för utdrag ur dokument- 
och ärendehanteringssystemet 
Ciceron och ur Stratsys införs 2020. 
 

Kommentar 
 

2.3.2.2 Risk för att diarieföring och gallring inte sker enligt gällande lag-

stiftning 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Lagstiftningen är komplex och gråzoner finns. Osäkerhet kan finnas avseende 
informationshanteringsplaner och lagstiftningens krav på registrering av all-
männa handlingar. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Allmänheten 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Rutin för diarieföring och gallring 
 
Vad ska kontrolleras? 
Om rutinen för diarieföring och gall-
ring följs och om diarieföring sker i 
tid. 
 

Resultat av kontroll 
 

Diarieföring och gallring ur vårt 
analoga slutarkiv fungerar enligt 
gällande rutiner och lagstiftning. 
Arbete med informationshante-
ringsplaner inom verksamheterna 
pågår. Utifrån resp informations-
hanteringsplan får verksamheterna 
fram en gallringsplan som gäller 
eget närarkiv. Ett arbete är påbörjat 
med översyn av diarieföring och 
gallring för att upptäcka ev brister 
samt för att undersöka möjligheten 
att gallra automatiskt ur vårt doku-
ment- och ärendehanteringssystem 
Ciceron. 

 Nya rutiner för diarieföring och 
gallring 
 
Slutdatum 
2020-12-31 
 
Beskrivning av aktivitet 
Arbete med informationshante-
ringsplaner inom verksamheterna 
är påbörjat. Utifrån resp informat-
ionshanteringsplan får verksamhet-
erna fram en gallringsplan som 
gäller eget närarkiv. Ett arbete är 
påbörjat med översyn av diariefö-
ring och gallring för att upptäcka ev 
brister samt för att undersöka möj-
ligheten att gallra automatiskt ur 
vårt dokument- och ärendehante-
ringssystem Ciceron. Information 
kommer att finnas i den administra-
tiva handboken på intranätet. 
 

Kommentar 
 

2.3.2.3 Risk för att delegeringsbeslut inte rapporteras 

 Riskvärde 
12 
 
Sannolikhet 
4. Sannolik 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att delegeringsbeslut inte återrapporteras enligt antagen delegeringsordning 
 
 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Rutin för återrapportering av 
delegeringsbeslut 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att rutinen för återrapportering följs 
 

Resultat av kontroll 
 

Ny rutin för återrapportering av 
delegeringsbeslut håller på att im-
plementeras. Dokumentcontrol-
ler/registrator kontrollerar att rutinen 
rapporteras in i Ciceron. Uppfölj-
ning via stickprovskontroller genom 
sökning på delegeringsbeslut i Ci-
ceron. 

 Ny rutin och uppgraderat system 
 
Slutdatum 
2020-12-31 
 
Beskrivning av aktivitet 
Ny rutin för återrapportering av 
delegeringsbeslut håller på att im-
plementeras. Dokumentcontrol-
ler/registrator kontrollerar att rutinen 
rapporteras in i Ciceron. Uppfölj-
ning via stickprovskontroller genom 
sökning på delegeringsbeslut i Ci-
ceron. 
 

Kommentar 
 

2.3.2.4 Risk för att politiskt fattade beslut inte verkställs 

 Riskvärde 
12 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
4. Allvarlig 
 
Vad kan gå fel? 
Att beslut inte verkställs 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Politiken 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Uppföljning av verkställighet 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att politiskt fattade beslut har verk-
ställts 
 

Resultat av kontroll 
 

Ny rutin för handläggare och admi-
nistratörer att registrera beslut i 
Ciceron och att registrera uppdrag i 
Stratsys håller på att implemente-
ras. Uppföljning av ny rutin genom 
utdrag ur Ciceron och Stratsys. 

 Ny rutin och nytt system 
 
Slutdatum 
2020-12-31 
 
Beskrivning av aktivitet 
Ny rutin för handläggare och admi-
nistratörer att registrera beslut i 
Ciceron och att registrera uppdrag i 
Stratsys håller på att implemente-
ras. Uppföljning av ny rutin genom 
utdrag ur Ciceron och Stratsys. 
 

Kommentar 
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2.3.3 HR/Lön 

2.3.3.1 Risk för att kommunen inte kan säkerställa personalförsörjningen 

med rätt kompetens 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Risk att kommunen inte kan rekrytera personal eller behålla personal med rätt 
kompetens. Många yrkesgrupper är starkt eftertraktade på arbetsmarknaden 
och konkurrensen från andra organisationer är hög. Kommunen måste vara en 
attraktiv arbetsgivare samt se till att kommunens verksamheter är i ständig 
förändring med nya lagstadgade krav. Kommunen måste kontrollera att kom-
petensutveckling av personalen sker i den utsträckning som behövs för att 
klara yrkesrollen som annars kan leda till ökade avvikelser, lägre effektivitet 
och övriga kvalitetsbrister. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Medarbetare 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Planering för ersättning av kritisk 
kompetens 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att det finns en plan för ersättning 
av kritisk kompetens 
 

Resultat av kontroll 
 

Ingen plan för att hantera ersättning 
av kritisk kompetens är framtagen 
på övergripande nivå och har därför 
inte kunnat kontrolleras. Planer tas 
dock fram för överlämning av upp-
gifter och kompetensöverföring vid 
individers pensionsavgångar. 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Kontroll av antalet behöriga sö-
kande till tjänster 
 
Vad ska kontrolleras? 
Antalet behöriga sökande till tjäns-
ter 
 

Resultat av kontroll 
 

Av de 10 externa rekryteringar som 
kontrollerats har 9 haft behöriga 
sökanden. En rekrytering ska 
omannonseras då den endast hade 
2 sökande och ingen var behörig. 
Det rörde sig om en distriktsskö-
tersketjänst. 

  

2.3.3.2 Risk för att kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet inte upp-

fylls 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att arbetsgivaren inte följer arbetsmiljölagen. Arbetsmiljön gäller både fysiska 
och psykosociala förhållanden. En god arbetsmiljö ger engagerade medarbe-
tare som bidrar till verksamhetens kvalitet, resultat och mål, detta riskeras om 
kraven inte uppfylls. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Medarbetare 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Uppföljning av processen 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att rutiner och processen för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 
följs. 
 

Resultat av kontroll 
 

4 stickkontroller har genomförts. 
Två chefer som tillträdde som chef 
under 2018 samt två chefer som 
har haft en längre anställning i 
kommunen som chef. Stickprovs-
kontrollen visar att alla 4 har ge-
nomfört BAM-utbildningen. 
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2.3.3.3 Risk för brister i hanteringen av lön 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Personalkostnader utgör den andelsmässigt största delen av kommunens 
kostnader. I de fall processerna inte följs eller blivit föråldrade kan detta gene-
rera fel vid löneutbetalningar eller få stor påverkan  för den anställde eller ar-
betsgivaren. Det finns risk att frånvaro såsom sjukfrånvaro, semester och för-
äldraledighet inte rapporteras som det ska. Det finns också risk att redovis-
ningen av lönen blir fel. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
De anställda och verksamheternas ekonomi 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Uppföljning av rapporterade av-
vikelser 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att medarbetares rapporterade 
avvikelser attesteras av chef innan 
lönen bearbetas. 
 

Resultat av kontroll 
 

Varje månad sedan mätningen 
startat (läs mitten 2019) har löne-
chef skickat påminnelse till flertalet 
chefer som inte attesterat enligt 
gällande rutiner. Detta har fått till 
följd att X antal medarbetare fått 
felaktiga löner varje månad, som 
löneavdelningen fått lägga tid på att 
rätta efterföljande månader. Ej god-
tagbart resultat. 

  

 Minimalt med fel och varningar 
 
Vad ska kontrolleras? 
Kontroll av uppstådda fel och var-
ningar i Visma lön. 
 

Resultat av kontroll 
 

Kontroller görs av löneavdelningen i 
Visma lön flera gånger per månad, 
då ev. fel rättas. Särskilt fokus att 
inga fel ska finnas vid verkställande 
av lön. 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Korrekta anställningsbeslut 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att anställningsbeslut är korrekt 
registrerade för att redovisning och 
utbetalning av lön ska bli korrekt. 
 

Resultat av kontroll 
 

Detta moment görs varje dag, vid 
varje nytt anställningsavtal då rap-
porterat anställningsavtal från Win-
Las manuellt registreras i Visma lön 
av löneavdelningen. I och med 
manuell överflytt av information från 
ett system till ett annat sker kontrol-
len för varje anställning. 

  

 Uppföljning av kontering 
 
Vad ska kontrolleras? 
Kontroll av kända konteringar för 
rättning rättas innan de skickas till 
ekonomisystemet. 
 

Resultat av kontroll 
 

Kontroll utförs flera gånger per må-
nad, med särskilt fokus innan verk-
ställan av lön. Ny rutin sedan ca ett 
år tillbaka att uppstådda fel rättas 
av lönechef i Visma lön och läses 
tillbaka till ekonomisystemet, efter 
underlag om fel från ekonomiavdel-
ningen. På så vis har vi samma 
data i Visma lön och i Visma eko-
nomi. 

  

 Lönefil från lönesystem till eko-
nomisystem 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att samtliga lönefiler skickats till 
ekonomisystemet 
 

Resultat av kontroll 
 

Detta moment följs alltid upp vid 
verkställande av lön, med godtag-
bart resultat under 2019. 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Ekonomifil från lönesystemet till 
ekonomisystemet 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att samtliga ekonomifiler skickats 
till ekonomisystemet 
 

Resultat av kontroll 
 

Detta moment följs alltid upp vid 
verkställande av lön, med godtag-
bart resultat under 2019. 

  

 Placeringsschema från TimeCare 
planering till Visma lön 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att samtliga placeringsscheman 
inkommer till Visma lön i rätt tid. 
 

Resultat av kontroll 
 

Kontrolleras löpande av löneadmi-
nistratör och lönehandläggare, 
samt påtalas vid chef- och medar-
betarutbildningar om det egna an-
svaret kring schemakontroll. 

  

2.3.4 Leverera IT-stöd 

2.3.4.1 Risk för felaktiga behörigheter i system 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Felaktiga behörigheter i IT-system riskerar att leda till sekretessbrott och andra 
överträdelser av befogenheter. 
 
 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Kontroll av personal som slu-
tat/bytt anställning 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att behörigheter är korrekta 
 

Resultat av kontroll 
 

Rutin avseende behörighetsstyr-
ning finns införd i kommunen, där 
samtliga verksamheter beställer 
behörigheter vi rekrytering av nya 
medarbetare. Gäller för de större 
IT-systemen (större = många an-
vändare). Beställning sker via be-
ställningsblankett till E-postbrevlåda 
som kontrolleras och verkställs av 
systemförvaltare. Godtagbart resul-
tat avseende nyrekryteringar. Dock 
mycket bristfälligt avseende be-
ställning av avregistrering av behö-
righeter. Stora svårigheter att få 
ansvariga att återkoppla när admi-
nistratör/chef slutar för att säker-
ställa informationssäkerheten kring 
denna punkt. 

  

2.3.5 Tillhandahålla varor och tjänster 

2.3.5.1 Risk för att inköp inte sker enligt avtal 

 Riskvärde 
12 
 
Sannolikhet 
4. Sannolik 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att inköp inte sker enligt de avtal som kommunen tecknat. Samtliga avtal finns 
inte samlade i systemstöd och vilka avtal som tecknats kanske inte är känt av 
de som gör inköp. Det finns också risk för att tecknade avtal inte sägs upp i tid, 
omförhandlas eller förlängs då de återfinns på olika ställen och inte är samlade 
i systemstöd. 
 
 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Uppföljning av avtalstrohet 
 
Vad ska kontrolleras? 
Avtalstroheten tillsammans med 
upphandlingsenheten i Kalmar. 
 

Resultat av kontroll 
 

Granskning har inte gjorts. 

  

2.3.5.2 Risk för att direktupphandling inte sker 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att direktupphandling inte görs enligt gällande lagkrav. Lagens krav är inte 
kända hos alla som gör inköp. Det finns också risk att de direktupphandlingar 
som görs inte redovisas till upphandlingsenheten. 
 
 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Uppföljning av rutinen för direkt-
upphandling 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att rutinen för direktupphandling 
följs 
 

Resultat av kontroll 
 

Granskning har inte gjorts. 

  

3 Slutsatser 

Den interna kontrollen är tillräcklig då resultaten varit godtagbara under året 

och åtgärder ej har behövts genomföras. 

De brister som främst noterats vid uppföljningen av lednings- och stödpro-

cesserna i Mörbylånga kommuns interna kontroll 2019 har varit inom pro-

cesserna kontroll av ärendeberedningsrutiner, diarieföring och gallring en-

ligt gällande lagstiftning, rapportering av delegeringsbeslut, uppföljning av 

verkställighet av politiska beslut, uppföljning av rapporterade avvikelser 

inom hantering av lön samt kontroll av felaktiga behörigheter i system. 

Där brister har upptäckts i samband med kontrollmomenten har åtgärder 

tagits fram för att korrigera och åtgärda bristerna för att undvika fel i framti-

den. Uppföljning att tillräckliga åtgärder vidtagits sker löpande eller med 
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aktiviteter i kommande riskanalyser och interna kontrollplaner. Det finns 

vissa kontrollmoment som inte har kontrollerats under 2019 på grund av nya 

system eller där rutinen för kontroll inte har hunnit bli klar under året. Utö-

ver de brister som upptäckts har kontrollmomenten som genomförts haft 

godkända resultat. 

4 Åtgärdsplan 

Nya rutiner har tagits fram löpande under pilotprojektet Heltidsresan och de 

har ändrats efter hand för att anpassas efter verksamheternas behov. 

De andra riskerna har inte behövt åtgärdas på något sätt. 

  

Risker inom kanslirutiner 

Uppföljning av kontrollmoment kommer framåt att ske med hjälp av ny 

rutin och ny modul i dokument- och ärendehanteringssystemet Ciceron. En 

administrativ handbok håller på att tas fram som kommer att finnas på intra-

nätet med information och hjälp till chefer och handläggare för att underlätta 

arbetet och öka kunskapen kring ärendehantering. 



 

 

 

 

 

 

 

Årsrapport 2019 
Socialnämnd 

 

  



Socialnämnd, Årsrapport 2019  

Innehållsförteckning 

1 Femårsöversikt ..................................................................1 

2 God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse ................2 

2.1 Medborgare ..................................................................... 2 

2.2 Utveckling ........................................................................ 6 

2.3 Medarbetare .................................................................... 7 

2.4 Ekonomi .......................................................................... 8 

3 Väsentliga händelser ....................................................... 11 

4 Strategiska framtidsfrågor ............................................... 12 

5 Kvalitet i verksamheten ................................................... 14 

5.1 Intern kontroll i verksamheten ........................................ 15 

6 Personalekonomisk redovisning ...................................... 16 

7 Driftsredovisning .............................................................. 17 

8 Investeringsredovisning ................................................... 19 

 

 

  



Socialnämnd, Årsrapport 2019 1(19) 

1 Femårsöversikt 

Femårsöversikt 2019 2018 2017 2016 2015 

Driftsresultat 319 161 316 581 308 877 261 825 271 702 

Förbrukning av ram % 100 % 101 % 104 % 91 % 100 % 

Antal tillsvidareanställda 31/12 549 536        

Personalkostnader i % av totala kostnader 73 % 72 % 72 % 70 % 67 % 

Sjukfrånvaro i % 7 %         

Personalomsättning % 13 %         

Måluppfyllelse i % 50 % 31 % 11 % 56 % 57 % 

Andel >80 år som har hemtjänst - 30 % 34 % 31 % 23 % 

Andel >80 år som har särskilt boende - 1 % 11 % 11 % 11 % 

Ekonomiskt bistånd, netto tkr - 15 048 15 000 14 916 14 669 

Personer med boende enligt LSS (antal) - 52 51 49 47 

Daglig verksamhet LSS (antal) - 65 65 61 59 
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2 God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse 

Under perspektivet medborgare är måluppfyllelsen helt uppnådd på två mål ett mål 

som är delvis uppfyllt. 

Under perspektivet utveckling är målet delvis uppfyllt. 

Under perspektivet medarbetare är ett mål uppfyllt och två delvis uppfyllda. 

Under perspektivet ekonomi uppfylldes nämndens mål då resultatet visar på ett 

överskott på 300 tkr. 

De indikatorer som inte är uppfyllda är införandet av mobil dokumentation. Orsa-

ken är att det fattades ett beslut om att implementera Life Care först år 2020. Mobil 

dokumentation på boende är avhängigt Life Care, därav blev det inte infört. Indika-

torn att genomföra minst två delaktighetsslingor är inte heller utförd. Orsaken är 

medarbetares frånvaro under året. Indikatorn att alla brukare ska ha erbjudits delak-

tighetssamtal under året är inte uppfylld då det finns en utmaning i hur samtalet ska 

genomföras i vissa verksamheter. Det finns en rad indikatorer gällande uppföljning 

kring bemanningsprocessen som inte är uppfyllda. Det handlar om att verksamhet-

erna behöver bemanna upp och att resursturerna ska matcha frånvaron. Detta skulle 

kunna resultera i mindre beställda timmar till bemanningsenheten, färre över-

tidstimmar och färre timvikarier. Det har inte heller gått att följa upp kostnaden för 

introduktionspassen i Heltidsresan då det inte går att få ut i ekonomisystemet. Indi-

katorn för andel biståndstagare med ekonomiskt bistånd som kommer ut i självför-

sörjning ska öka är inte uppfylld. 

I övrigt är indikatorerna delvis eller helt uppfyllda vilket leder till slutsatsen att 

verksamheterna har en god måluppfyllelse. 

2.1 Medborgare 

Övergripande mål: 

2.1.1 Invånare i Mörbylånga kommun upplever kommunen som en bra 

plats att bo och verka i. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

Invånare i Mörbylånga kommun upplever kommunen som en bra 

plats att bo och verka i. 
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Nämndmål Måluppfyllelse 

Analys 

Inom Omsorg om personer med funktionsvariation (OFV) och äldreomsorgsverksamhet-

erna är grunden ett personcentrerat förhållningssätt. Det innebär att varje möte ska ske 

utifrån brukarens förutsättningar och implementeras i verksamheterna genom kontinuer-

liga möten och medarbetarsamtal. 

Inom hemtjänsten har en brukarundersökning genomförts där resultaten visar att enhet-

erna gör ett bra arbete och att kundnöjdheten är hög hos brukarna. Ett utvecklingsområde 

är introduktion för nyanställda där en arbetsgrupp har bildats på enhetschefsnivå för att 

ta fram en ny handlingsplan inför sommaren 2020. 

Ett samarbete har påbörjats med geriatriken, hälsocentralerna och Borgholms kommun 

kring Nära vård och de mest sköra äldre genom Hemsjukhus Öland. Syftet med samver-

kan är att trygga brukare, personal och anhöriga i att vårdas i hemmet med stora vård och 

omsorgsbehov. 

Äldreomsorgen har fortsatt fina resultat i den nationella undersökningen "vad tycker 

äldre om äldreomsorgen". Till exempel tycker 100% av brukarna att dom får ett bra be-

mötande från personalen i hemtjänsten. För särskilt boende är siffran 95,75%. 

Sjuksköterske- och rehabverksamheterna (HSL) har hela året arbetat förebyggande med 

Senior alert. Man har också gjort en satsning på arbetet med det palliativa registret samt 

påbörjat arbetet  med att upprätta tydliga gemensamma rutiner. 

Individ- och familjeomsorgen har arbetat för att medborgare i kommunen ska få sin fråga 

om bistånd prövad i rätt tid. Riktlinjer för förväntad handläggningstid har tagits fram. Vi-

dare har individ- och familjeomsorg arbetat med att få ut medborgare i kommunen som 

har svårt att komma in på ordinarie bostadsmarknad till ett förstahandskontrakt. 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Upplevelse av att få bra 

bemötande från persona-

len i särskilt boende. 

94 % 95,75 

% 

  

Upplevelse av att få bra 

bemötande från persona-

len i hemtjänst 

97 % 100 %   

Senior Alert, antal ge-

nomförda ordinärt bo-

ende (% av aktuella för 

mätning) 

100 % 100 %   

Beslut som fattas inom 

individ- och familje-

omsorgen ska vara tagna 

inom rätt tid. 

80 % 91,6 %   

Övergripande mål: 

2.1.2 Medborgare har god insyn och är delaktiga i kommunens verksam-

het. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

Medborgare har god insyn och är delaktiga i kommunens verksam-

het. 
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Nämndmål Måluppfyllelse 

Analys 

Inom omsorg om funktionsvariation- och äldreomsorgsverksamheterna har det pågått ett 

kontinuerligt arbete med genomförandeplanerna och med fokus på delaktigheten. Det 

finns förbättringspotential i hur man på enheterna beskriver att brukaren varit delaktig i 

upprättandet av planen. På en del enheter finns det dessutom en utmaning i hur brukaren 

faktiskt kan vara delaktig. I omsorgen om demenssjuka är levnadsberättelsen ett viktigt 

material som man arbetat med under året 

Inom omsorg om funktionsvariation har man under året haft enskilda- och gemensamma 

delaktighetssamtal. På vissa enheter har man fått arbeta med hur man ska utforma mötet 

så att alla kan vara delaktiga och hitta former för kommunikation. 

I sjuksköterske- och rehabiliteringsenheterna har man arbetat med delaktighet i doku-

mentationen. En uppskattning har gjorts att patientens delaktighet skrivs i dokumentat-

ionen men enhetscheferna har svårt att kontrollera det och ser fram emot Life Care 2020. 

I stödboendet har de rutiner och processer som finns följts. Samtliga ungdomar har en 

aktuell genomförandeplan. 

Inom individ- och familjeomsorgen har man arbetat med att besluten ska vara rätt utifrån 

behov, riktlinjer och rättspraxis. Målen är uppfyllda gällande handläggning äldreomsorg. 

För omsorg om funktionsvariation arbetar men med en tydligare registrering av att utred-

ning inleds. 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Det framgår av doku-

mentationen hur indivi-

den varit delaktig i ge-

nomförandeplanerna. 

100 % 81,11 % Det finns ett utvecklingsarbete att 

göra i att beskriva hur brukaren 

varit delaktig. 

 

Brukarinflytande med 

gemensamma möten 

75 % 66,67 % Dom flesta enheter har haft bru-

karmöten men en del har inte 

lyckats under året. Finns en utma-

ning i att veta om alla brukare 

upplever sig delaktiga. 

 

Hemsjukvårdplan/reha-

biliteringsplan; patien-

tens delaktighet doku-

menterad 

75 % 75 %   

Genomförandeplaner 

finns och är uppdaterade 

100 % 100 %   

Husmöten genomförs 

månadsvis 

100 % 100 %   

Beslut som fattas inom 

individ- och familje-

omsorgen ska vara rätt 

utifrån behov, riktlinjer 

och rättspraxis 

75 % 68 % 1 av individ- och familjeomsorgs 

6 underliggande indikatorer är 

uppfyllda, 3 delvis uppfyllda och 

2 ej uppfyllda. 

 

Övergripande mål: 

2.1.3 Medborgare uppfattar Mörbylånga kommun som en trygg kommun. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

Medborgare uppfattar Mörbylånga kommun som en trygg kommun.  
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Nämndmål Måluppfyllelse 

Analys 

Äldreomsorgen har arbetat aktivt med att brukarna ska känna sig trygga. Det har delvis 

handlat om att personal ska kunna legitimerar sig, bära namnskylt, att det ska vara en 

god kontinuitet över dagen och man har pratat om vikten av att sitta ner och möta den 

enskilde i början av en insats. I hemtjänsten har det varit en trygghetsfaktor att persona-

len registrerar sig i verksamhetssystemet Phoniro vid ankomst och lämnande av bosta-

den. Systemet visar vem som varit vart och under vilken tid. Mobiltelefon som arbetsred-

skap har medfört en trygghet genom att hemtjänstpersonalen alltid kan läsa om den en-

skilde, dess situation och insatser direkt hos brukaren. 

Omsorg om funktionsvariation har utökat sina verksamheter under året dels med fler bo-

endeplatser och dels utökning inom daglig verksamhet som lett till ett ökat samarbetet 

med bland annat äldreomsorgens särskilda boende. 

Trygg hemgång har kontinuerligt haft nya uppdrag och utvärderingar har inkommit, alla 

med ett positivt utfall. 

Individ och familjeomsorgen har arbetat för en aktivt uppsökande verksamhet där ambit-

ionen varit att nå ut med information om vilken stöd och hjälp som finns att tillgå i kom-

munen. Under 2019 fokuserades den uppsökande verksamheten till att öka informationen 

om kommunens budget- och skuldrådgivning till identifierade riskgrupper i syfte att fö-

rebygga framtida skuldsättning. Vidare arbetade man med att öka informationen om möj-

lighet till oregistrerade samtal av rådgivande och vägledande karaktär hos familjeteamet 

i syfte att förebygga utvecklandet av fördjupad problematik hos barn och unga. 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Upplevelse av att känna 

sig trygg på sitt sär-

skilda boende. 

91 % 95,75 %   

Upplevelse av att känna 

förtroende för persona-

len i särskilt boende. 

85 % 91,75 %   

Upplevelse av att känna 

sig trygg i sitt ordinära 

boende med hemtjänst. 

89 % 91,33 %   

Upplevelse av att känna 

förtroende för persona-

len i hemtjänsten. 

94 % 95,67 %   
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2.2 Utveckling 

Övergripande mål: 

2.2.1 Mörbylånga kommun har låg arbetslöshet. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

Mörbylånga kommun har låg arbetslöshet.  

Analys 

Inköpsteam är implementerat i alla hemtjänstgrupperna. En effekt är att fler beställningar 

och varor blir rätt utifrån den enskildes önskemål. Vidare ökar kontinuiteten då det är 

samma personer som lämnar varorna. 

De särskilda boendena inom äldreomsorg och omsorg om funktionsvariation har inte 

kunnat implementera mobil dokumentation då införandet har skjutits upp till 2020. 

Två slingor i Delaktighetsmodellen har tyvärr inte genomförts av den anledningen att det 

bara är ett par medarbetare som är utbildade och dessa har haft viss frånvaro. 

Samtliga brukare i alla omsorg om funktionsvariation-verksamheter ska erbjudas ett del-

aktighetssamtal två gånger per år. Några enheter har inte genomfört dessa då det upplevts 

som svårt att hitta en metod för alla brukare att kunna vara delaktiga. På korttidsenheten 

har man haft en struktur med att erbjuda delaktighetssamtal innan man följer upp genom-

förandeplanen för att barnet själv ska få tycka till, sedan är oftast vårdnadshavaren med 

på genomförandeplanen tillsammans med barnet. 

Inom rehab- och sjuksköterskeverksamhet har planen för  implementering av HSL-mo-

dulen i Life Care ändrats och är nu lagd till 2020. Arbetet med att genomföra vårdplane-

ringar via IT-stöd har pågått under året. 

Stödboende har arbetat löpande med materialet hitta rätt där kopplingen i materialet 

gjorts på ett givande sätt genom ungdomarnas sommarjobb. 

Efter kartläggning av behov prioriterar Individ och familjeomsorgen att införa ”Signs of 

safety” inom familjeteamet, barn- och familj samt omsorg om funktionsvariation under 

året. BAS prioriteras att införas inom biståndshandläggning äldreomsorg. 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Införa mobil doku-

mentation på särskilt bo-

ende. 

1 0 Införandet av mobil dokumentat-

ion på särskilt boende har blivit 

uppskjutet till 2020 

 

Utveckla inköpsteam i 

Gårdby, Mörbylånga 

och Skogsbys hem-

tjänstområden. 

3 9   

Minst två slingor i del-

aktighetsmodellen inklu-

sive uppföljning under 

året 

2 0 Inga slingor i delaktighetsmo-

dellen har genomförts under året. 

Delvis beror det på att en av dom 

tre utbildade medarbetarna har 

slutat och en har haft frånvaro un-

der året. 

 

Införa mobil doku-

mentation (andel medar-

betare som använder det 

i sitt dagliga arbete) 

50 % 25 % Två sjuksköterskor samt tre med-

arbetare inom rehabilitering arbe-

tar med att använda laptop i verk-

samheten och följs upp i gemen-

sam dokumentationsgrupp. För att 

kunna göra implementeringen fullt 

ut i verksamheterna inväntas nya 

Lifecare HSL vilket inväntas svar 

från leverantör om tidsplan för. 

 

Samtliga arbetar med 

materialet Hitta Rätt 

100 % 100 %   
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Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Antal vårdplaneringar 

som sker med IT-stöd 

ökar. 

50 % 68 %   

Användandet av evi-

densbaserade arbetsme-

toder ökar. 

50 % 51 %   

Brukare ska erbjudas ett 

delaktighetssamtal per 

termin 

100 % 78,78 

% 

Det har varit svårt att på en del en-

heter få alla brukare delaktiga el-

ler veta om de har känt sig delakt-

iga. 

 

Införa mobil doku-

mentation på boenden 

1 0,29 Införandet av mobildokumentation 

har skjutits upp till 2020. 
 

Övergripande mål: 

2.2.2 Företagsklimatet är bra. 

Övergripande mål: 

2.2.3 Medborgarna uppfattar att tillgängligheten till natur, fritidsintressen, 

kultur- och idrottsevenemang är hög. 

Övergripande mål: 

2.2.4 Kommunen erbjuder bra boendealternativ som uppfattas attraktiva. 

2.3 Medarbetare 

Övergripande mål: 

2.3.1 Medarbetare i Mörbylånga kommun ser fram emot att gå till sitt ar-

bete. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

Medarbetare i Mörbylånga kommun ser fram emot att gå till sitt ar-

bete. 
 

Analys 

På flera enheter mäter man arbetsglädjen på varje arbetsplatsträff. Många chefer delar ut 

en anonym enkät i början på mötet som sedan samlas in. Detta genomförande ger en va-

rierad och nyanserad bild av arbetsglädjen i gruppen. 

Resultatet från HME-enkäten är lite lägre än målet. Kan delvis vara ett resultat av pro-

jektet Heltidsresan som pågått under året. 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Jag ser fram emot att gå 

till arbetet 

73 67 Lite lägre än målet. Kan bero på 

projektet Heltidsresan som påver-

kat pilotgrupperna. 
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Övergripande mål: 

2.3.2 Delaktigheten i arbetet är hög och vi jobbar med förbättringsarbete. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

Delaktigheten i arbetet är hög och vi jobbar med förbättringsar-

bete. 
 

Analys 

Upplevelsen är att arbetsplatsernas mål följs upp och utvärderas. 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Min arbetsplats mål följs 

upp och utvärderas på 

ett bra sätt. 

58 70   

HME-enkät totalt 72 79   

Min arbetsplats mål följs 

upp och utvärderas på 

ett bra sätt. 

70 60 Behov av att förtydliga målproces-

sen ute i verksamheterna. 
 

HME enkät totalt 78 70   

Övergripande mål: 

2.3.3 Sjukfrånvaron sjunker i hela organisationen. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

Sjukfrånvaron sjunker i hela organisationen.  

Analys 

En marginell skillnad i andel sjukskrivningar från föregående år. Bostad med särskild 

service har en liten ökning i sjukskrivningar sedan tidigare år. 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Sjukfrånvaro % 7,4 % 7,55 % En marginell ökning från föregå-

ende år. 
 

2.4 Ekonomi 

Övergripande mål: 

2.4.1 Kommunens ekonomiska resultat ska över budgetperioden år 2018-

2020 genomsnittligt uppgå till minst 1,5 % av skatteintäkterna. I slutet av 

perioden ska resultatet nå 2 %. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

Kommunens ekonomiska resultat ska över budgetperioden år 2018-

2020 genomsnittligt uppgå till minst 1,5 % av skatteintäkterna. I 

slutet av perioden ska resultatet nå 2 %. 
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Nämndmål Måluppfyllelse 

Analys 

90% av verksamheternas kostnader är personalkostnader vilket gör det viktigt att sche-

malägga effektivt för att nå en budget i balans. I slutet av tertial tre ser man i vissa en-

heter ett resultat av att man har bemannat upp. Det visar sig i färre beställda timmar till 

bemanningsenheten. På flera enheter ser man dock att det finns ytterligare ett behov av 

att överanställa så att man i verksamheten kan täcka upp för den egna planerade frånva-

ron och sedan skapa resursturer. Helgtjänsterna har precis blivit klara och det finns en 

förhoppning om att det ska ge positiva resultat i färre beställda timmar till bemannings-

enheten och mindre fyllnad- och övertid. 

Det har inte gått att få fram en kostnad för introduktionspassen i Heltidsresan. 

Under året har omsorg om funktionsvariation utökat sin verksamhet pga. nya brukare så-

väl inom bostad med särskild service som inom daglig verksamhet. Kostnaden beräknas 

till ca 1,4 mkr 

  

Sjuksköterskeverksamheten har minskat sina kostnader för övertid, inkontinensskydd 

och förbrukningsmaterial. 

Inför 2019 lades ett sparbeting på 1.5% på hela verksamheten och statsbidraget, Fler 

händer i vården, på 3.2 mkr drogs in. Sammantaget har Social omsorg klarat sparbetinget 

och ökade kostnader under 2019 och visar på ett resultat på plus 300 tkr. 

  

 

 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Introduktionskostnad 

Heltidsresan 

50 000  Kostnaderna för introduktion hel-

tidsresan har ej särredovisats och 

går ej att få fram. 

 

Kostnad för ej bokade 

resurspass i pilotgrupper 

Heltidsresan 

0 220 68

0 

Det finns en utmaning i att matcha 

resurspassen med behovet. 
 

Kostnad för fyllnad-, 

övertid, timvikarier och 

poolvikarier i pilotgrup-

per. 

1 276 4

42 

2 059 9

58 

Behov av fler resurspass som kan 

minska kostnaden för timvikarier, 

övertid osv. 

 

Beställda timmar i Time 

Care Pool för semester 

och vakans 

300 1 844 Det finns ett behov av att verk-

samheterna bemannar upp ytterli-

gare. 

 

Brukartid i snitt (Laps 

Care) 

71 % 60,08 

% 

Brukartiden behöver ligga högre 

för en budget i balans. 
 

Belagda dygn särskilt 

boende 

98 % 99,35 

% 
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Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Andel biståndstagare 

med ekonomiskt bistånd 

som kommer ut i själv-

försörjning ska öka 

20 9,8 Försörjningsstöd 

Totalt avslutades 38 ärenden un-

der tertial 1 2019, ger i snitt 9,5 

ärenden/månad. Målet ej uppfyllt 

under tertial 1. 

Totalt avslutades 46 ärenden un-

der tertial 2 2019, ger i snitt 11,5 

ärenden/månad. Målet ej uppfyllt 

under tertial 2. 

Totalt avslutades 35 ärenden un-

der tertial 3 2019, ger i snitt 8,5 

ärenden/månad. Målet ej uppfyllt 

under tertial 3. 

Målvärde 20 avser att i snitt 20 

hushåll ska avslutas/månad, ger i 

snitt 60 ärenden/tertial. 

På totalen för 2019 var målsätt-

ningen att 180 ärenden skulle av-

slutas, faktiska utfallet blev 119. 

Målet inte uppfyllt på helåret. 

 

Brukartid boendestöd 60 % 53,7 % Behöver ha en högre procent 

brukartid. 
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3 Väsentliga händelser 

Året har präglats av de stora förändringar som framförallt Heltidsresan inneburit. 

Projektet och arbetet med årets sparbeting har medfört stora förändringar i verk-

samheterna och fokus har legat på schemaoptimering och att bemanna rätt utifrån 

budgeterade förutsättningar. Det har inneburit stora förändringar i verksamheterna 

där man bland annat har gjort schemaförändringar och försökt effektivisera nyttjan-

det av personalresurserna utifrån verksamheternas behov. Arbetet har berört många 

medarbetare och ställt stora krav på enhetschefernas ledarskap. För att rusta che-

ferna har alla fått löpande utbildning i förändringsledning. Nya system så som 

Multi Access och TimeCare Pool har implementerats och resulterat i förändrade ar-

betssätt i verksamheterna. 

Ytterligare nya system är Qlick och Stratsys som införts för att underlätta för che-

ferna i framtagandet av statistik, målarbete och analys. Implementeringsarbetet 

med systemen är påbörjat men för avsedd effekt krävs en långsiktig plan och ytter-

ligare utbildning. 

Social omsorg har också påbörjat arbetet med att digitalisera SOSFS 2011:9. Det 

handlar om att riskanalysera och kvalitetssäkra våra rutiner gentemot brukarna. En 

avgörande faktor är verksamhetsområdets arbete med att kartlägga och förtydliga 

processer och rutiner tillhörande handläggning, ekonomi och verkställighet. Ett ar-

bete med att föra över kvalitetsledningssystemet till VisAlfa är påbörjats. 

Verksamhetssystemet Procapita kommer att bytas ut mot den nya versionen 

Lifecare. Planerings- och förberedelsearbete pågår för närvarande. Detta är ett om-

fattande och kostnadskrävande arbete inom de flesta av våra verksamheter och 

sammanvävs med införande av Individens behov i centrum (IBIC). 

Inköpsteam är fullt ut implementerat och har gett effekt i tidsåtgång och kvalitet. 

Även digital tillsyn i form av kamera- eller ringtillsyn har tillkommit under året 

och finns nu som ett alternativ för brukarna att välja. 

Inom omsorg om funktionsvariation har nya brukare tillkommit och så väl den dag-

liga verksamheten som bostad med särskild service har utökats under året. HVB-

boendet Älvan har avvecklats under året på grund av minskat behov. Stödboendet 

har påbörjat en utveckling kring att vidga målgruppen som kan bli föremål för in-

satsen. Detta är ett viktigt steg i att utveckla och öka våra möjligheter med hem-

maplanslösningar. 

För att den kommunala vård och omsorgen ska vara fortsatt effektiv och med hög 

kvalitet och kunna möta den demografiska utvecklingen och medborgarnas behov 

krävs en omställning i hela vårdkedjan. Ett arbete och samarbete med Nära vård 

som främst riktar sig mot de mest sköra äldre har påbörjats med Hälsocentralerna 

Öland, geriatriken Kalmar sjukhus och Linnéuniversitetet. 

Svårigheterna med att rekrytera personal med rätt kompetens för sommarvikariat 

har försvårats under flera år. Äldreomsorg och omsorg om personer med funktions-

variation har under året behövt arbeta med att se över sommarrekrytering samt in-

troduktion av vikarier för att rusta dem i uppdraget. 

  



Socialnämnd, Årsrapport 2019 12(19) 

4 Strategiska framtidsfrågor 

Införandet av barnkonventionens lag innebär nya krav på att i alla beslut ta in bar-

nens perspektiv. Det kommer att påverka alla verksamheter som i sitt dagliga ar-

bete ska belysa barns rättigheter och perspektiv. Det är nu ett krav att analysera 

konsekvenserna för barn innan varje beslut fattas som berör barn. 

Under 2020 har social omsorg ett särskilt uppdrag att utveckla demensvården och 

arbeta för att minska upplevelsen av ensamhet hos dom äldre. Detta är ett viktigt 

led i det preventiva arbetet med att minska ohälsan hos äldre. Under 2020 är en fö-

reläsning om demens inbokad för alla medarbetare inom äldreomsorgen. Kommu-

nens demensvård ska ”stjärnmärkas” och en Silviasyster och en Silviasjuksyster 

ska utbildas. Ett arbete med att kolla över träffpunkternas arbetstider kommer ske 

och det finns en plan att öppna upp verksamheterna även på helgen. Initiativ har ta-

gits till ett utökat samarbete med aktörer i civilsamhället och förhoppningen är att 

samarbetet ska utvecklas kring fler av verksamheterna inom social omsorg. 

Under 2020 kommer hemtjänsten fortsätta arbetet med att förbättra kontinuiteten. 

Journalsystemet Procapita ska bytas ut till LifeCare och det kommer kräva nya mo-

biler i hemtjänsten och att man byter ut det befintliga appen där dokumentationen 

sker idag. Det är ett omfattande arbete som kräver en god planering och förbere-

delse. 

Att byta ut journalsystemet Procapita till LifeCare öppnar också upp för mobil 

dokumentation även på boendena. Samtidigt som journalsystemen byts ut i verk-

samheterna implementeras också ett nytt arbetssätt i samtliga verksamheter. Det 

kallas Individens behov i centrum (ibic) och kommer resultera i ett nytt format på 

beställningen från handläggarna, nya rubriker att dokumentera under och ett nytt 

sätt att skriva genomförandeplaner på där målen får ett större fokus. 

Ibic kräver också ett nytt sätt att handlägga. Från att vara insatsstyrt ska besluten 

bli mer behovsinriktade. Ett implementeringsarbete är påbörjat på myndighetsav-

delningen och även här ska journalsystemet bytas ut till förmån för LifeCare. 

Nära vård drivs nu på nationell, regional och lokal nivå som är ett nytt sätt att ar-

beta kring hälsa, vård och omsorg där det kommer att krävas en omfattande om-

ställning när vården förskjuts från slutenvård till ordinärt boende och hemsjukvård. 

Nära vård förväntas öka våra kostnader och behovet av kompetensutveckling inom 

alla våra verksamheter. 

Genom kartläggning har behov av att utveckla missbruksvården tydliggjorts. Idag 

saknas en sammanhållen vårdkedja utifrån individens behov. Kartläggningen vi-

sade även på behov av utökat samarbete mellan alla inblandade aktörer. Ett arbete 

kring detta är påbörjat i samverkan med Borgholms kommun. 

Utifrån den demografiska utvecklingen står verksamheterna inför ökade behov och 

allt färre yrkesverksamma. Antalet äldre ökar och antalet i yrkesverksam ålder 

minskar vilket innebär stora utmaningar för vår verksamhet. För att kunna möta 

detta behövs att intensifierat arbete kring att behålla den personalstyrka vi har och 

öka attraktiviteten hos oss som arbetsgivare så att fler söker arbete inom social om-

sorg. Där är arbetet med att erbjuda alla som vill heltidstjänsten en viktig del. Att 

utveckla digitala hjälpmedel kommer vara en viktig strategisk fråga framåt. Det blir 

viktigt att satsa på kompetenshöjande insatser för medarbetare för att nå dessa mål. 

Det omfattande arbetet med Heltidsresan färgar verksamhetsområdets fokus. En 

stor andel av områdets tillsvidareanställda är deltidsarbetande, cirka 300 personer. 

Inom ramen för Heltidsresan erhåller alla en heltidsanställning men har möjlighet 

att arbeta deltid. Att arbeta för att fler heltidsarbetare är en avgörande faktor för att 

nå Heltidsresans mål och framtida personalutmaningar. Vidare är utmaningen att 

hantera de resurser vi har och får med högre sysselsättningsgrader för att vara ef-

fektiva i både personal- och ekonomiperspektiv. 
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Social omsorg kommer under året satsa på att kartlägga processer och rutiner som 

rör verksamhetsområdet men också brukarna. Kvalitetsledningssystemet ska läggas 

in i VisAlfa och SOSFS 2011:9 ska digitaliseras och föras in i Stratsys. Här sker 

riskanalyser och en kvalitetssäkring då egenkontroller planeras under året. 

Social omsorg har i uppdrag att ta fram en äldreomsorgsplan med visioner för tio år 

framåt samt planera för ett nytt särskilt boende. Det innebär ett arbete med att öka 

dialogen med såväl medarbetare som medborgare i framtagandet av planen under 

2020. Planen kommer att bli en viktig del i det strategiska arbetet kring äldre-

omsorgens utveckling de kommande 10 åren. 
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5 Kvalitet i verksamheten 

Resultat för äldreomsorgen i socialstyrelsens mätning "Så tycker äldre om äldre-

omsorgen". Som visas nedan ligger resultatet för Mörbylångas äldreomsorg bättre 

till än riket och Kalmar län. Detta kan ses som ett resultat av att medarbetarna är 

säkra i sin yrkesroll. 

Får bra bemötande från personalen 
 

Riket 97 

Kalmar län 98 

Mörbylånga 100 

 

Känner sig trygg hemma med hemtjänst 
 

Riket 86 

Kalmar län 90 

Mörbylånga 91 

 

Känner för-troende för personalen 
 

Riket 90 

Kalmar län 92 

Mörbylånga 96 

Resultatet från "Kommunens kvalitet i korthet 2019" visas nedan. Årets resultat är 

på många punkter bättre än tidigare år och det tyder bland annat på att utvecklings-

arbetet på individ- och familjeomsorgen har givit positivt utslag. Kontinuiteten i 

hemtjänsten och väntetiden till särskilt boende har försämrats sedan tidigare år. 
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5.1 Intern kontroll i verksamheten 

Den interna kontrollen är tillräcklig då resultaten varit godtagbara under året och 

åtgärder ej har behövts genomföras. 

De brister som främst noterats vid uppföljningen av lednings- och stödprocesserna 

i Mörbylånga kommuns interna kontroll 2019 har varit inom processerna kontroll 

av ärendeberedningsrutiner, diarieföring och gallring enligt gällande lagstiftning, 

rapportering av delegeringsbeslut, uppföljning av verkställighet av politiska beslut, 

uppföljning av rapporterade avvikelser inom hantering av lön samt kontroll av fel-

aktiga behörigheter i system. 

Där brister har upptäckts i samband med kontrollmomenten har åtgärder tagits fram 

för att korrigera och åtgärda bristerna för att undvika fel i framtiden. Uppföljning 

att tillräckliga åtgärder vidtagits sker löpande eller med aktiviteter i kommande ris-

kanalyser och interna kontrollplaner. Det finns vissa kontrollmoment som inte har 

kontrollerats under 2019 på grund av nya system eller där rutinen för kontroll inte 

har hunnit bli klar under året. Utöver de brister som upptäckts har kontrollmomen-

ten som genomförts haft godkända resultat. 
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6 Personalekonomisk redovisning 

Personalnyckeltal 2019-12-31 2018-12-31 

Antal tillsvidareanställda 549 536 

Antal tillsvidareanställda - Män 90 79 

Antal tillsvidareanställda - Kvinnor 459 457 

   

Personalomsättning tillsvidareanställda 13 %  

Genomsnittlig sysselsättningsgrad tillsvidareanställda 93 %  

Rapporterade arbetsskador och tillbud under året 118 166 

Sjukfrånvaro (alla anställda) 7,4 %  

Sjukfrånvaro - Män 4,7 %  

Sjukfrånvaro - Kvinnor 8,1 %  

Antalet tillsvidareanställda har ökat något sedan tidigare år. Den demografiska ut-

vecklingen tyder på att verksamheterna kommer att behöva allt fler tillsvidarean-

ställda. Inom äldreomsorg och omsorg om funktionsvariation arbetar man med att 

öka grundbemanningen för att medarbetarna ska täcka upp för planerad frånvaro i 

den egna verksamheten.  

Det finns en personalomsättning inom alla verksamheter.  

Den genomsnittliga sysselsättningen kommer att öka under 2020 i och med Hel-

tidsresan och alla medarbetare kommer att få en heltidsanställning i grunden.  
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7 Driftsredovisning 

Resultaträkning 2019 2019   

tkr Budget Utfall Skillnad 

Intäkter -38 779 -53 265 14 486 

Personalkostnader 271 532 273 232 -1 700 

Lokalkostnader 28 803 29 183 -380 

Övriga kostnader 57 868 70 011 -12 143 

Summa 319 424 319 161 263 
 

Verksamhetens nettoresultat hamnar i nivå med tilldelad budgetram. Det finns 

dock avvikelser vad det gäller intäkter och övriga kostnader. Avvikelsen av intäk-

terna beror i huvudsak på tre aspekter, tilldelning av riktade statsbidrag, bättre be-

läggningsgrad på kommunens äldreboenden än budgeterat vilket ökar intäkterna 

för hyror, omvårdnadsavgifter samt måltider, utfördelningen av bilenhetens kostna-

der har legat budgeterade på kostnadssidan men har i redovisningen delats upp 

mellan försäljning internt och interna kostnader, varför det uppstår en avvikelse på 

både intäkts- och kostnadssidan. 

Personalkostnader och lokalhyror hamnar i nivå med budget, även om det förekom-

mer avvikelser mellan verksamheterna. 

Övriga kostnader avviker i huvudsak ifrån budget då bemanningsenhetens intäkts-

budget är lagd här, och då både faktiska utdebiteringen till verksamheterna av pool-

kostnader och bemanningsenhetens intäkt hamnar på samma konto som intäkten 

blir utfallet på totalen lika med noll. 

Kostnader för arbets- och skyddskläder, förbrukningsinventarier och IT-material 

överskrider tillsammans jämfört med budget med ca 1 mnkr. Kostnader för larm 

och bevakning på Lindero har tillkommit med ca 0,4 mnkr och kostnader för kon-

sulter, juridiska konsulter och övriga konsulter ca 0,5 mnkr som inte var budgete-

rat. 

Driftsredovisning 2019 2019 
Utfall Skillnad tkr Budget 

Verksamhet Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Netto 

Socialnämnden 0 675 675 0 622 622 53 

Social omsorg central  
administration -296 18 058 17 762 -3 136 19 761 16 625 1 137 

Äldreomsorg -16 962 170 366 153 404 -25 735 183 836 158 101 -4 697 

Omsorg om funktionsvariation -7 211 93 908 86 697 -7 233 95 404 88 171 -1 474 

Hälso- och sjukvård -551 31 290 30 739 -835 33 148 32 313 -1 574 

Individ- och familjeomsorg -3 664 33 738 30 073 -8 316 30 066 21 751 8 323 

Integration barn och ungdom -10 095 10 169 74 -8 011 9 590 1 579 -1 505 

Summa -38 779 358 203 319 424 -53 265 372 426 319 161 263 

 

Social omsorg central administration 

Central administration redovisar 1,1 mnkr bättre än budget vilket i huvudsak beror 

på avstämning av gamla stimulansmedel, medan bemanningsenheten överskrider 

sin budget med ca 0,3 mnkr delvis på grund av utökning av planerare men även 

p.g.a. heltidsresan då alla turen för introduktion belastar poolen och fördelas ej ut. 

Äldreomsorg  

Särskilt boende hamnar ca 0,5 mnkr bättre än budget vilket beror på tilldelning av 

stimulansmedel, bortsett från detta hamnar resultatet i enlighet med prognos. Verk-

samheterna har arbetat hårt under året med att anpassa personalkostnaderna till 

budget. 

Hemtjänsten överskrider sin budget med ca 5,2 mnkr. Verksamheterna har under 
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året arbetat intensivt med att optimera verksamheten utifrån schema och planering. 

Nattpatrullen hamnar 1,6 mnkr över tilldelad budgetram. Arbetet med heltidsresan 

har inneburit stora utmaningar i förändrat syn- och arbetssätt. 

Dagverksamheten klarar budget, vissa enheter täcker upp för andra. 

Omsorg om funktionsvariation  

Verksamheten exklusive privat assistans överskrider sin budget med 3,8 mnkr. I 

denna summa ingår ersättning till Kalmar kommun för ej fakturerat daglig verk-

samhet med -1,5 mnkr, men också återsökning av så kallad dold moms med +1,1 

mnkr som ej varit budgeterat. 

Omsorg om funktionsvariation boende går back mot budget med 3,1 mnkr. Avvi-

kelsen beror i huvudsak på högre personalkostnader, som till viss del beror på hel-

tidsresan. Det är också tillkommit brukare under året som varit mer resurskrävande 

än vad som budgeterats för. Personlig assistans drar över sin budget med 0,6 mnkr 

och daglig verksamhet med 0,1 mnkr. 

Privat assistans har en positiv budgetavvikelse med 2,3 mnkr vilket beror på att det 

att det varit färre ärenden än vad som budgeterats för. 

Hälso- och sjukvård  

Verksamhetens driftsresultat blev 1,6 mnkr sämre än budget där rehabilitering och 

tekniska hjälpmedel står för 1,0 mnkr. Avvikelsen avser ökade kostnader för inköp 

av hjälpmedel. Sjuksköterskeverksamheten budgetavvikelse uppgår till 0,6 mnkr 

vilket beror på högre personalkostnader för att klara sommarbemanningen 

Individ- och Familjeomsorg 

Verksamheten hamnar 8,3 mnkr bättre än budget. En stor del av den positiva avvi-

kelsen beror på högre etableringsersättningar än budgeterat. Såväl försörjningsstöd 

som familjehemsplaceringar har haft lägre kostnader än beräknat. Verksamheten 

har även tillförts stimulansmedel. 

Integration barn och ungdom 

Verksamheten överskrider sin budget med 1,6 mnkr. Det är HVB boendet Älvan 

och integration barn och ungdom står för underskottet vilket beror på lägre ersätt-

ning från Migrationsverket än budgeterat och höga lokalhyror. Integration stödbo-

ende gick bättre än beräknat med högre intäkter och lägre personalkostnader än 

budget. Även familjehemsplaceringar har lägre kostnader än budgeterat. 
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8 Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning 2019 2019   
Total  

buget Totalt utfall 

tkr Budget Utfall Skillnad projektet projektet 

Inventarier socialnämnden 3 000 1 517 1 483 3 000 1 517 

Varav medicinskåp 660 600 60     

Varav liftar 378 344 34     

Varav lokalanpassningar stödboende 0 234 -234     

Summa 3 000 1 517 1 483 3 000 1 517 
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Socialnämndens årsrapport 2019  

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen inom socialnämnden har tagit fram ett förslag till årsrapport 

för 2019. Rapporten belyser väsentliga händelser samt strategiska 

framtidsfrågor för nämndens verksamheter. Nämndens mål för 2019 följs 

upp och utvärderas. Det ekonomiska resultatet redovisas och analyseras.     

Beslutsunderlag 

Årsrapport 2019 Socialnämnden 

Internkontrollrapport 2019 Socialnämnden 

Uppdragsredovisning 2019-12-31 Socialnämnden 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-07     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Nämnden har brutit ner kommunfullmäktiges övergripande mål och tagit 

fram indikatorer för att mäta måluppfyllelsen. Samtliga av nämndens mål 

bedöms vara helt eller delvis uppnådda. Fyra mål av åtta är uppnådda och 

måluppfyllelsen uppgick då till 50 %. 

Det ekonomiska resultatet för 2019 visar att socialnämnden redovisar ett 

resultat i nivå med budget. Socialnämnden redovisar en nettokostnad på 319 

424 tkr jämfört med en budgetram på 319 161 tkr detta ger ett budget-

överskott på ca 263 tkr. Det finns dock avvikelser vad det gäller intäkter och 

övriga kostnader. Avvikelsen av intäkterna beror i huvudsak på tre aspekter, 

tilldelning av riktade statsbidrag, bättre beläggningsgrad på kommunens 

äldreboenden än budgeterat samt redovisningen av verksamhetsområdets 

interna kostnadsfördelningar. 

I samband med årsrapporten redovisas även uppföljning av den interna 

kontrollen samt uppdragsredovisningen för 2019. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Inga alternativa förslag till beslut finns. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler för kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Inget av perspektiven i kommunstyrelsens reglemente §2 påverkas av 

beslutet. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Årsrapport 2019 för Socialnämnden godkänns. 

Internkontrollrapport 2019 för Socialnämnden godkänns. 

Uppdragsredovisning 2019-12-31 för Socialnämnden godkänns.     

Ann-Katrin Ståhl 

Socialchef 

Anette Johansson 

Controller 

Fattat beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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Beslutsattestanter Mörbylånga kommun 2020 2020-XX-XX

Ansvar Benämning Beslutsattestant ordinarie Beslutsattestant ersättare Beloppsgräns (tkr)

Central administration

5000 Social omsorg   Anne-Katarine Ståhl Pernilla Ekholm Slottner 5000

5010 Social omsorg utveckling  Josefin Bengtsson Pernilla Ekholm Slottner 500

5020 Bemanningsenheten    Torborg Karlsson Anne-Katarine Ståhl 500

5030 Familjecentral    Anne-Katarine Ståhl Pernilla Ekholm Slottner 500

Hemsjukvård Och Rehabilitering

5300 Social omsorg hemsjukvård  Pernilla Ekholm Slottner Anne-Katarine Ståhl 500

5310 HSV SSK Inkontinens  Marion Nilsson Ingegerd Sjöstrand 500

5320 HSV Rehabilitering tekniska hjälpmedel Ingegerd Sjöstrand Marion Nilsson 500

53201 HSV Avancerade hjälpmedel  Ingegerd Sjöstrand Marion Nilsson 50

53202 HSV Bashjälpmedel   Ingegerd Sjöstrand Marion Nilsson 50

IFO Centralt

5400 Centralt IFO   Pernilla Ekholm Slottner Anne-Katarine Ståhl 500

IFO

5410 IFO    Malin Furberg Jonas Eriksson 500

IFO Förebyggande team

5420 IFO Familjeteamet   Jonas Eriksson Malin Furberg 500

Fastställd av

Socialnämnden

Sida 1 av 5



Ansvar Benämning Beslutsattestant ordinarie Beslutsattestant ersättare Beloppsgräns (tkr)

Integration Centralt

5500 Centralt Integration BOU  Malin Furberg Jonas Eriksson 500

Integration

5510 Integration BOU   Malin Furberg Jonas Eriksson 500

5520 Integration BOU stödboende  Jonas Eriksson Malin Furberg 500

Äldreomsorg centralt

5610 Centralt hemtjänst   Pernilla Ekholm Slottner Anne-Katarine Ståhl 500

Äldreomsorg hemtjänst

5611 Hemtjänst Degerhamn   Annica Rylander Lillemor Eklund, Joakim Östh 500

5612 Hemtjänst Mörbylånga utegrupp  Lillemor Eklund Joakim Östh, Annica Rylander 500

5613 Hemtjänst Mörbylånga   Lillemor Eklund Joakim Östh, Annica Rylander 500

5614 Hemtjänst Gårdby   Lillemor Eklund Joakim Östh, Annica Rylander 500

5615 Hemtjänst Färjestaden Norr  Annica Rylander Lillemor Eklund, Joakim Östh 500

5616 Hemtjänst Färjestaden City  Joakim Östh Lillemor Eklund, Annica Rylander 500

5617 Hemtjänst Färjestaden Söder  Joakim Östh Lillemor Eklund, Annica Rylander 500

5618 Hemtjänst Färjestaden Väster  Joakim Östh Lillemor Eklund, Annica Rylander 500

5620 Inköpsteam    Joakim Östh Lillemor Eklund, Annica Rylander 500

5622 Trygg hemgång   Torborg Karlsson Anne-Katarine Ståhl 500

5624 Nattpatrullen    Jennie La Fleur Rose-Marie Gottfridsson 500

5625 Fixartjänst    Joakim Östh Lillemor Eklund, Annica Rylander 500

Äldreomsorg Särskilt boende/korttid

5640 Centralt Säbo/korttid   Pernilla Ekholm Slottner Anne-Katarine Ståhl 500

56410 Korttid Rönningegården   Rose-Marie Gottfridsson Maria Palm 500

56411 Korttid Rönningegården dem  Rose-Marie Gottfridsson Maria Palm 500

56412 Korttid Rönningegården omv  Rose-Marie Gottfridsson Maria Palm 500

5622 Trygg hemgång   Torborg Karlsson Anne-Katarine Ståhl 500

56420 SÄBO Rönningegården   Maria Palm Jennie La Fleur 500

56421 SÄBO Rönningegården dem  Maria Palm Jennie La Fleur 500

56422 SÄBO Rönningegården omv  Jennie La Fleur Rose-Marie Gottfridsson 500

56423 SÄBO Rönningegården natt  Jennie La Fleur Rose-Marie Gottfridsson 500

56430 SÄBO Villa Viktoria  Mattias Vall Hanny Ryberg 500

56431 SÄBO Villa Viktoria dem Mattias Vall Hanny Ryberg 500

56433 SÄBO Villa Viktoria natt Mattias Vall Hanny Ryberg 500
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Ansvar Benämning Beslutsattestant ordinarie Beslutsattestant ersättare Beloppsgräns (tkr)

56440 SÄBO Äppelvägen   Jenny Westerholm Sofia Andersson 500

56441 SÄBO Äppelvägen dem  Sofia Andersson Jenny Westerlund 500

56442 SÄBO Äppelvägen omv  Jenny Westerholm Sofia Andersson 500

56443 SÄBO Äppelvägen natt  Jenny Westerholm Sofia Andersson 500

56450 SÄBO Lindero   Hanny Ryberg Mattias Vall 500

56452 SÄBO Lindero omv  Hanny Ryberg Mattias Vall 500

56453 SÄBO Lindero natt  Hanny Ryberg Mattias Vall 500

Äldreomsorg dagverksamhet

5660 Centralt Dagvht äldre  Pernilla Ekholm Slottner Anne-Katarine Ståhl 500

5661 Dagvht Syrenen Vallmo  Annica Rylander Lillemor Eklund, Joakim Östh 500

5662 Dagvht Äppelvägen f boende Jenny Westerlund Sofia Andersson 500

5663 Dagvht Lindero öppen  Hann Ryberg Mattias Vall 500

5664 Dagvht Ladan bistånd  Mattias Vall Hanny Ryberg 500

5665 Dagvht Lyckan f boende Maria Palm Jennie La Fleur 500

5666 Social Omsorg anhörigstöd  Anne-Katarine Ståhl Pernilla Ekholm Slottner 500

OFV Centralt

5700 Centralt OFV   Pernilla Ekholm Slottner Anne-Katarine Ståhl 3000

5701 Centralt Socialpsykiatri   Pernilla Ekholm Slottner Anne-Katarine Ståhl 3000

OFV Boende

5710 OFV Boende   Pernilla Ekholm Slottner Anne-Katarine Ståhl 3000

5711 OFV Boende Ekströmsgatan  Dennis Johansson Per Lindgren 500

5712 OFV Boende Fabriksgatan  Sandra Olsson Martin Wahlström, Åsa Solberg 500

5713 OFV Boende Sjöbergsgata och äng Per Lindgren Dennis Johansson 500

57131 OFV Boende Sjöbergsgata  Per Lindgren Dennis Johansson 50

57132 OFV Boende Sjöbergs äng Per Lindgren Dennis Johansson 50

5714 OFV Boende Vasa  Martin Wahlström Åsa Solberg, Sandra Olsson 500

5715 OFV Boende Gästgivaren  Sandra Olsson Martin Wahlström, Åsa Solberg 500

5716 OFV Boende Hedvigsborg  Sandra Olsson Martin Wahlström, Åsa Solberg 500

5717 OFV Boende Marmor  Åsa Solberg Martin Wahlström, Sandra Olsson 500

5718 OFV Boende Kullen  Åsa Solberg Martin Wahlström, Sandra Olsson 500

5719 OFV Boende Sundet  Dennis Johansson Per Lindgren 500
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Ansvar Benämning Beslutsattestant ordinarie Beslutsattestant ersättare Beloppsgräns (tkr)

OFV Korttid

5720 OFV Övrig korttid Labyrinten/Ludde Martin Wahlström Åsa Solberg, Sandra Olsson 500

OFV Dglig verksamhet

5740 OFV Daglig verksamhet  Pernilla Ekholm Slottner Anne-Katarine Ståhl 3000

5741 OFV Daglig vht Smörblomman Per Lindgren Dennis Johansson 500

5742 OFV Daglig vht Hörnan Per Lindgren Dennis Johansson 500

5743 OFV Daglig vht Släggan Per Lindgren Dennis Johansson 500

5744 OFV Daglig vht Extern praktik Per Lindgren Dennis Johansson 500

5745 OFV Daglig vht Hab.ersättning Per Lindgren Dennis Johansson 500

5746 OFV Daglig vht Kuggen Per Lindgren Dennis Johansson 500

5747 OFV Daglig vht Kalmar Malin Furberg Jonas Eriksson 500

5782 X Aktivitetshuset   Per Lindgren Dennis Johansson 500

OFV Personlig assistans

5760 OFV Personlig assistans  Pernilla Ekholm Slottner Anne-Katarine Ståhl 3000

57601 OFV Personlig assistans br 1 Åsa Solberg Martin Wahlström, Sandra Olsson 500

57602 OFV Personlig assistans br 2 Åsa Solberg Martin Wahlström, Sandra Olsson 500

57603 OFV Personlig assistans br 3 Sandra Olsson Martin Wahlström, Åsa Solberg 500

57604 SFB Personlig assistans br 4 Sandra Olsson Martin Wahlström, Åsa Solberg 500

5761 Personlig assistans avlösare  Martin Wahlström Åsa Solberg, Sandra Olsson 500

5762 OFV Övriga ledsagning  Martin Wahlström Åsa Solberg, Sandra Olsson 500

5050 Assistansersättning privat   Anne-Katarine Ståhl Pernilla Ekholm Slottner 50

50501 Personlig assistans br 1 Anne-Katarine Ståhl Pernilla Ekholm Slottner 50

50502 Personlig assistans br 2 Anne-Katarine Ståhl Pernilla Ekholm Slottner 50

50503 Personlig assistans br 3 Anne-Katarine Ståhl Pernilla Ekholm Slottner 50

50504 Personlig assistans br 4 Anne-Katarine Ståhl Pernilla Ekholm Slottner 50

50505 Personlig assistans br 5 Anne-Katarine Ståhl Pernilla Ekholm Slottner 50

50506 Personlig assistans br 6 Anne-Katarine Ståhl Pernilla Ekholm Slottner 50

50507 Personlig assistans br 7 Anne-Katarine Ståhl Pernilla Ekholm Slottner 50

50508 Personlig assistans br 8 Anne-Katarine Ståhl Pernilla Ekholm Slottner 50

50509 Personlig assistans br 9 Anne-Katarine Ståhl Pernilla Ekholm Slottner 50

50599 Assistansersättning FK   Josefin Bengtsson Pernilla Ekholm Slottner 50
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Ansvar Benämning Beslutsattestant ordinarie Beslutsattestant ersättare Beloppsgräns (tkr)

OFV Övrig verksamhet

5763 OFV Övriga kontaktpersoner  Martin Wahlström Åsa Solberg, Sandra Olsson 500

5748 OFV Fritidsgruppen   Åsa Solberg Martin Wahlström, Sandra Olsson 500

OFV Insatser till personer med funktionsnedsättning

5781 Boendestöd ordinärt boende  Dennis Johansson Per Lindgren 500

5783 Öppen vht SOL Träffpunkten Dennis Johansson Per Lindgren 500

Bokföringsorder 

Ansvar Benämning

Samtliga Samtliga

Ansvar Benämning

Samtliga Samtliga

Beslutsattestant

Åsa Bejvall, Sara Malmgren, Anette Flink, Matti Idensjö, Mika Ideström, Therese Engman, Anette Johansson, Jens 

Rosenqvist, Anna Alexander, Jessica Jeidling, Marie Johansson, Gunilla Broberg, får attestera bokföringsorder, 

ekonomifil och lönefil med rättelser av fel som kan uppstå vid inrapportering av uppgifter i och från systemet 

Personec P och andra uppenbara konteringsfel som avser löne- och pensionsadministration.  Jens Rosenqvist, Anna 

Alexander, Jessica Jeidling, Marie Johansson, Gunilla Broberg, får även attestera och korrigera löneposter som ligger 

till grund för lönefil och ekonomifil.

Då annan tjänsteman under löpande verksamhetsår ersätter en av de nuvarande beslutsattestanterna eller ersättare på samma befattning, följer attesträtten 

med till den nya tjänstemannen utan särskilt beslut. Tillfälligt delegerade attesträtter vid kortare frånvaro beslutas av berörd förvaltningschef. Kostnader som 

överskrider beslutad beloppsgräns ska eskalera till överordnad nivå.

Nedanstående personer får attestera bokföringsorder med rättelser och omföringar, samt rätta andra uppenbara konteringsfel inom nedan angivna ansvar.

Beslutsattestant

Åsa Bejvall, Sara Malmgren, Matti Idensjö, Anette Flink, Therese Engman, Mika Ideström, Anette Johansson, får 

attestera bokföringsorder med rättelser av fel eller andra omföringar som kan uppstå vid inrapportering från de olika 

delsystemen till Visma Redovisning och Reskontror och andra uppenbara konteringsfel oavsett belopp. Samma 

personalgrupp får också kontera och attestera de inbetalningar som kommer till kommunen samt hantera 

bokföringsmässiga avskrivningar för de fordringar som efter kravhanteringsprocess inte bedöms som möjliga att 

erhålla betalning för samt attestera dagbokföringsposter som debiterats eller krediterats kommunens bankkonto.
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Sammanfattning 

Ledningssystem 

Ledningssystemet finns på kommunens intranät hemsida. 

Värdegrund 

Verksamheten ska arbeta för att våra medborgare får ett bra bemötande och 

att våra verksamheter genomsyras av vår värdegrund. Vi arbetar för ”Person 

centrerad vård”. Detta görs genom ett gott bemötande och en god service. 

Viktigt är samverkan med den enskilde, närstående, olika professioner och 

huvudmän samt förebyggande arbete och hälso- och sjukvård av god 

kvalitet.  

Riskförebyggande arbete, Senior alert 

Ett av målen i Mörbylånga kommun är att vi ska arbeta förebyggande. Vi har 

erbjudit alla personer i särskilt boende riskbedömningar för fall, trycksår, 

undernäring, munhälsa och när risker identifieras erbjuder vi åtgärder. 

Arbetssättet sker genom ett nationellt kvalitetsregister Senior alert. Även 

patienter i hemsjukvården och som har hemtjänst blir erbjudna 

riskbedömningar. 

BPSD 

Patienter med nedsatt kognitiv förmåga fortsätter vi satsa på BPSD 

registreringar i SÄBO. Mörbylånga är en av de som har högst antal 

registreringar i länet.  

Risk och händelseanalyser 

MAS gör händelseanalyser på alla avvikelser som bedöms alvarliga. Ingen 

av dessa ledde till Lex Maria anmälan. Vi har gjort 2 stycken förebyggande 

patientsäkerhetsanalys 2019. 

Övergripande mål och strategier 

Mörbylånga kommun ska särskilt arbeta för  

• Utgå från en helhetssyn på människan för att tillgodose individens behov 

och erbjuda en stimulerande livsmiljö. 

• Utveckla verksamheten utifrån individens delaktighet, inflytande och 

behov. 

• Verka för ett samhälle som erbjuder medborgarna god hälsa och hög 

livskvalitet. 

Människan i fokus 

Vi ansvarar för att tillsammans utveckla Mörbylånga kommun på ett kreativt 

och jämlikt sätt. Det innebär att:  

• Vi ger ett gott bemötande och en god service.  

• Vi är öppna och tydliga och ser vår roll i större sammanhang. 

• Vi ansvarar för att hela verksamheten fungerar och når uppsatta mål. 
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• Vi presterar mer när vi tillsammans tar tillvara våra erfarenheter och 

kompetenser. 

Ansvar-Tillsammans-Utveckling-Kreativitet 

Mål 

Att vi förbättrar samverkan och prioriterar förebyggande arbete. 

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 

Vårdgivarens ansvar 

I PSL står att en vårdgivare är "statlig myndighet, landsting och kommun i 

fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, landstinget eller 

kommunen har ansvar för". Detta innebär att när det står Vårdgivare i 

författningar och lagar menar man de högst ansvariga politikerna, nämnder 

eller utskott. Vårdgivaren kan sedan ge tjänstemän i uppdrag att utföra de 

uppgifter som ingår för att bedriva en god och säker vård. 

Verksamhetsområdeschefen har det yttersta ansvaret för att planera, leda, 

kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten samt vara 

verksamhetschef enligt HSL tillsammans med medicinskt ansvarig 

sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) 

inom särskilt boende, bostad med särskild service och daglig verksamhet, 

dagverksamhet, hemsjukvård, hemrehabilitering samt hembesök på uppdrag 

av landstinget. 

 

Verksamhetsområdeschef har ett samlat ledningsansvar så att 

verksamheterna bedriver en god vård, omsorg med hög kvalitet och 

patientsäkerhet. Verksamhetsområdeschef ansvarar för att planera, leda, 

kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Det innebär 

också att göra risk- och händelseanalyser, utöva egenkontroll och ta emot 

och utreda synpunkter och klagomål från brukare. Verksamhetschef ska 

varje år upprätta en övergripande verksamhetsplan samt en 

kvalitetsberättelse i samband med bokslutsarbetet. Verksamhetsområdeschef 

har ett arbetsmiljöansvar för sin personal. 

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för att förvaltningen har 

system som säkrar en hög patientsäkerhet och en god och säker vård. MAS 

ansvarar även för att det finns system för anmälningar av vårdskador och risk 

för vårdskador, hantering av avvikelser, säkra rutiner för 

läkemedelshantering, att dokumentationen sker enligt patientdatalagen och 

att delegering av arbetsuppgifter är förenliga med säkerhet för patienterna. 

MAS deltar i kvalitetsuppföljningar och ansvarar där för uppföljning av 

hälso- och sjukvårdsinsatserna. MAS ansvarar för att en 

patientsäkerhetsberättelse upprättas varje år.  

Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ansvarar för att 

säkerställa patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och 

säkerhet i vården samt kontinuerligt samråda med MAS. Verksamhetschefen 

ansvarar för att skapa rutiner och processer för att möjliggöra delaktighet i 

ett aktivt kvalitetsarbete och har ansvar för uppföljning av resultat, analys av 
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resultat och för att vidta förbättringsåtgärder som krävs. Vidare åligger det 

verksamhetschefen att löpande bedöma om det finns risk för att händelser 

kan inträffa som kan medföra brist i verksamhetens kvalitet, utöva 

egenkontroll samt ta emot synpunkter och avvikelser. 

 

Verksamhetschef för medicintekniska produkter ansvarar för att 

förvaltningen har system som säkrar patientsäkerhet inom 

hjälpmedelsverksamheten. Verksamhetschefen ansvarar för att det finns 

rutiner så att endast säkra och ändamålsenliga medicintekniska produkter 

används i verksamheten samt att det finns rutiner för att tillämpliga lagar för 

medicintekniska produkter tillgodoses. 

 

Enhetschefer ansvarar för att bryta ned målen till verksamhetsmål och att 

kvalitetsarbetet förankras hos medarbetare. Enhetschef ansvarar för att skapa 

strukturer och processer för att möjliggöra delaktighet i ett aktivt 

kvalitetsarbete och har ansvar för uppföljning av resultat, analys av resultat 

och för att vidta de förbättringsåtgärder som krävs. Enhetschef ska även 

löpande bedöma om det finns risk för att händelser kan inträffa som kan 

medföra brist i verksamhetens kvalitet, utöva egenkontroll samt ta emot och 

utreda synpunkter och avvikelser. Enhetschefen har ett arbetsmiljöansvar för 

sin personal. 

 

Medarbetare har ansvar för att känna till och arbeta i enlighet med riktlinjer 

och rutiner utifrån ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

Medarbetare ska medverka i risk- och avvikelsehantering, delta i arbetet med 

uppföljning av mål och resultat samt visa engagemang utifrån beslutade mål 

i verksamhetsplanen samt de värdighetsgarantier och kvalitetsdeklarationer 

som är antagna. Samtliga medarbetare har skyldighet att rapportera 

avvikelser och tillbud. 

Struktur för uppföljning/utvärdering. 

Vi följer upp verksamheten genom vårt internkontrollarbete, kvalitetshjul 

och genom uppföljningar av beslutade nyckeltal.  

För 2019 används resultaten i kvalitetsregistren vid olika mätningar, 

exempelvis öppna jämförelser, Senior Alert, Palliativa registret, BPSD.   

Kvalitetshjulet: Redovisning till vård- och omsorgsutskottet av klagomål, 

synpunkter och avvikelser sker två gånger per år. Redovisning nationella 

kvalitetsregister görs i februari och öppna jämförelser i mars.   

MAS har uppföljningsmöten två gånger per år för socialnämnd, enhetschefer 

och sjuksköterskor angående avvikelser. 

Socialnämnd informerades om patientsäkerhetsberättelsen. 

Patientsäkerhetsberättelsen finns i kommunens Intranät. 

Mörbylånga kommuns verksamhetsområdeschef är representant i 

länsgemensam ledning i samverkan med regionen. 

En länsgemensam ledningsgrupp, bestående av social- och omsorgschefer, 

samt skolchefer, regionen ledningsstab samt regionen förvaltningschefer 

inom hälso- och sjukvård, primärvård och psykiatri leder arbetet. 
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Under varje område exempelvis (Äldre) finns det arbetsgrupper som arbetar 

med specifika frågor. Till exempel demensgruppen som finns under område 

äldre. 

Länsgemensam ledning i samverkan bestämmer vilka gemensamma projekt 

vi skall genomföra.  

Lokala träffar mellan primärvårdens verksamhetschef, läkare, medicinskt 

ansvarig läkare och den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterskor 

enhetschef SSK, enhetschef rehab samt MAS fyra gånger per år. 2019 har vi 

även haft möten mellan Socialchef, MAS, enhetschef SSK, enhetschef rehab 

och Chef för hälsocentralen. Maj 2019 arrangerades gemensam 

utbildningsdag tillsammans med HC. Där diskuterades ”Nära vård” arbetet. 

Ledningssystem 

Kommunens ledningssystem enligt kvalitetsföreskriften SOSFS 2011:9 
Ledningssystemet finns på kommunens intranät sedan juli 2013. 

Ledningssystemet uppdateras regelbundet när nya rutiner antas. Under 2019 

har samtliga MAS dokument uppdateras i ledningssystemet. 

Återrapportering Äldregruppen 

Det finns flera undergrupper till äldregruppen. Ex Informationsöverföring, 

Demens, Palliativ vård. I alla grupper har det varit ett intensivt arbete under 

2019. Det producerats ett flertal länsövergripande dokument, rutiner och 

överenskommelser. Allt detta finns redovisat på Kommunförbundets 

hemsida. Länk: https://kfkl.se/vara-verksamheter/halsa-och-social-valfard/ 

 

Samordnad individuell plan (SIP) 

Sedan 1 januari 2010 finns i socialtjänstlagen och i hälso- och 

sjukvårdslagen en bestämmelse om att kommun och landsting vid behov ska 

upprätta en samordnad individuell plan. Den enskilde ska då kunna begära 

en samordnare som kallar till ett gemensamt möte för en ”Samordnad 

individuell plan”. Planen klargör vem som gör vad och vem som har ansvar 

för olika insatser. Under 2019 har SIP ersätt all slags samordnad planering 

runt patienten. 

https://kfkl.se/vara-verksamheter/halsa-och-social-valfard/
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Utskrivningslagen 

Under 2019 fortsätter vi att anpassa det gemensamma arbetet när det gäller 

utskrivning från sjukhuset. Arbeten har skett på lokal till länsövergripande 

nivåer. Det har tagits fram gemensamma rutiner och överenskommelser. Vi 

har haft frekventa möten på lokalnivå för att förbättra samverkan mellan 

kommun och Hälsocentral. En lokal rutin har arbetats fram och 

implementeras. Mörbylånga har klarat målen med att antalet 

utskrivningsklara dagar ska ligga under 0,8 i snitt varje månad förutom Juni. 

Vi har betaldagar i juni som beror på att det inte fanns tillräckligt med 

korttidsplatser.  Från och med mars 2019 så gäller samma regler för 

psykiatrin när det gäller utskrivningsklara dagar. 

Preventivt arbete, Senior alert. 

Förebyggande arbete görs för personer i särskilt boende och 

hemsjukvård/hemtjänst för fall, undernäring och tryckskador samt munhälsa 

genom riskbedömning, åtgärder och uppföljning med Senior alert.  

Resultat 

 

 

Analys 

Högst upp har vi en sammanfattning av hela kommunen sedan kommer de 

enskilda enheterna under. 

På 213 patienter gjordes det riskbedömning i Senior Alert under 2019. Av 

dessa var det 90 % som hade någon form av risk. 98 % av de med risk fick 

en åtgärdsplan.  

Totalt under 2019 var det 272 patienter som fanns på SÄBO/korttid. Det 

innebär att vi riskbedömer 65 % av alla som varit boende på SÄBO eller 

korttid. Orsaken till att procenten är låg är att två enheter inte har registrerat 

bedömningar förrän sent på hösten. 

I kollumen ”Utfall” visar att 70 st patienter har risk för undernäring och 55 st 

har risk för dålig munhälsa. Det är dessa två risker som dominerar i 

statistiken. Vi ser även att det är två enheter som har flest patienter med 

denna risk. Men det är även dessa två enheter som gjord flest riskbedömning. 

På Rönningegården är det registrerat ett högt antal trycksår. Det beror på 

felaktig bedömning vid PPM mätning i november. Omsorgspersonalen som 

genomförde mätningen i november registrerade grad 1 sår på ett antal 

patienter som inte uppfyllde den kategorin vid efterkontroll.  
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Under 2019 blev det ingen nationell mätning i HALT. SKR ska utvärdera 

tidigare HALT mätningar för att bedöma om dessa mätningar ska fortsätt. 

Palliativ vård 

Resultat från palliativa registret.  

2016 är resultatet 73 % smärtskattning och 96 % munhälsobedömning.  

2017 är resultatet 79 % smärtskattning och 91 % munhälsobedömning 

2018 är resultatet 73 % smärtskattning och 93 % munhälsobedömning. 

2019 är resultatet 71 % Smärtskattning och 85 % munhälsobedömning 

Med smärtskattning menar man att den skall utföras med ett validerat 

instrument t.ex. VAS, Abbey pain scale. Alla patienter bedöms kliniskt av 

SSK eller omsorgspersonal.  

 

 

Antal registrerade dödsfall:  SÄBO   22 pat. 

   Korttid     7 pat. 

   Hemsjukvård 17 pat. 

 

Mörbylånga ligger på en övervägande hög nivå på de flesta parametrarna. 

Vid generell jämförelse med kommunerna i länet så ligger Mörbylånga bland 

de bästa.  

Det finns mindre skillnader från år till år. Skillnaderna kan även orsaks av att 

antalet avlidna varierar från år till år. Det är få individer därför blir det större 

skillnader i procent. 

Enhetschef för SSK har smärtskattning och munhälsa som förbättringsmål i 

verksamheten.  
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BPSD register. 

Under 2019 är det vår demens sjuksköterska tillsammans med BPSD ombud 

på enheterna som är drivande i arbetet. Det har även skapas ett demensteam 

tillsammans med HC.  

 

 

Antal registreringar i BPSD per månad och Kommun. 

 

Resultat SÄBO. 

Andel personer som har olämpliga läkemedel  

20 % 2019  Kalmar län 32 % 

22 % 2018  Kalmar län 33 % 

  

Andel personer som har en bemötandeplan. 

100 % 2019  Kalmar län 100 % 

97 % 2018  Kalmar län 94 % 

 

Andel personer som har fått en läkemedelsgenomgång av läkare. 

91 % 2019  Kalmar län 91 % 

90 % 2018  Kalmar län 93 % 

 

Andel personer med Alzheimers sjukdom har bromsmediciner. 
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82 % 2019  Kalmar län 67 % 

91 % 2018  Kalmar län 71 % 

 

På samtliga parametrar ligger Mörbylånga kommun bättre till än både länet 

och riksgenomsnittet  

BPSD registret är nu ett väl fungerande verktyg som fungerar bra i 

verksamheten. 

 

Patientsäkerhetsanalyser 

Under 2019 har det gjort 2 st analyser. Analyserna genomförs i grupper. Vid 

analysen går man igenom olika processer/ flöden där man i detalj analyserar 

risker för patienten. De processer som granskades var. Sår omläggning och 

ApoDos leverans av läkemedel. 

Vi kunde inte hitta några alvarliga risker men några moment var i 

gränslandet. De moment som visade på högre risk ska åtgärdas genom ett 

förändrat arbetssätt. Vi fann att den största risken för fel var PostNords 

direktleverans av ApoDos paketen till respektive enhet. Det som händer är 

att Postnord ställer paketen lite överallt och ibland kan vi inte hitta dem. Det 

finns krav på att paketen ska mottagnings attesteras men detta sker ej. Vi har 

skrivit ett flertal avvikelser till Apotektjänst. Vi har även pratat med 

brevbäraren. Tyvärr blev det ingen förbättring. Vi införde att läkemedel ska 

levereras till HC i stället för till boendet i hopp om bättring. 

Uppföljning genom egenkontroll 

MAS följer HSL- avvikelser via Procapita (kommunens journalsystem). Från 

2016 registreras alla avvikelser i Procapita.  

Avvikelse mellan landstinget och kommunen sker sedan 2014 genom 

landstingets avvikelsesystem LISA. 

Tillsyn av verksamheter. 

MAS/MAR har gjort besök på två SÄBO enheter. Syftet var att granska hur 

man följer rutiner för Skydd o Begränsningsåtgärder. Enheterna fick bra 

resultat vi kunde inte finna att man använde tvångsåtgärder. Det finns en bra 

kunskap hos enhetschef och personal om att inga skydds o 

begränsningsåtgärder får användas mot patientens vilja. Vi kommer fortsätta 

att göra tillsyner av enheter under 2020. 

 

När det gället medicintekniska produkter har det gjorts besiktning av 

samtliga lyfthjälpmedel samt två gånger per år inspektion av lyftselar enligt 

lokal rutin. 
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Risk och händelseanalyser  
 

Det har inte skett någon större förändring av avvikelserna i verksamheterna. 

Här kommer en redovisning av 2019 års avvikelser som är registrerade i 

procapita. 

 

Typ av händelse Fall  614 

  Läkemedel 393 

 Medicintekniska produkter 3 

  Specifik omvårdnad 35 

                   Totalt 1045 

 

 

När det gäller fall delar vi upp det i typ av skada:    Fraktur 9 

                       Sårskada 64 

                   Ingen skada 486 

                  Annan skada 55 

 

Under 2018 var det 664 fall. 2019 var det 614 fall avvikelser De flesta är 

ingen skada. Det kan vara samma patient som ramlar flera gånger.  

Läkemedelsavvikelse 2018 var det 333. 2019 var det 393 stycken, 95 % av 

alla avvikelserna handlar om utebliven dos. Det kan vara av olika 

anledningar det vanligaste är stress, glömska, otydlig ordination från läkare. 

Ingen patient har blivit alvarligt sjuk av händelsen. 

 

Analys: När det gäller läkemedel är det svårt att räkna exakt på hur många 

utdelningar det sker i kommun. Om man tänker rent hypotetisk kan man säga 

att alla patienter blir utan mediciner en dag om året. 

Enligt rutin ska enhetschef få alla avvikelser. Enskilda avvikelser löser man 

med omedelbara åtgärder. Om man ser mönster av upprepade avvikelser ska 

enhetschef kalla till teamträff där olika professioner bedömer vilka åtgärder 

som är lämpliga. Det är vanligt att man tar upp avvikelser vid APT möten. 

Vi har haft flera avvikelser där det upptäckts att det fattas narkotika 

läkemedel hos brukare. Samtliga händelser utreds. De flesta handlar om att 

man räknar fel så att summan inte stämmer eller att man ger läkemedel utan 

att räknar ner antalet.  

Några utredningar har vi inte lyckats att hitta orsaken. Dessa händelser är 

polisanmälda. Det är många i personalen som har tillgång till patientens 

läkemedel och det är en brist att vi inte har spårbarhet på detta. Under 2020 

kommer vi köpa in läkemedelsskåp som öppnas digitalt. Vi tror att det kan 

lösa detta problem. 
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Avvikelser mellan Kommun och Regionen 

21 stycken är skickade till Regionen från kommunen. 

Kommunen har fått 4 stycken avvikelser från Regionen. 

Av de 21 Avvikelserna vi skickat till Regionen har vi fått svar på de flesta. 

Det har skett en stor förbättring från regionen sidan när det gäller att svara på 

avvikelser. 

De flesta avvikelserna handlar om utskrivning från sjukhuset. Det kan vara 

brist på kallelse till vårdplanering eller brist på informationsöverföring. Att 

man inte meddelat om ordinationsförändringar i läkemedelslistan. Att man 

inte följer de överenskomna rutiner. 

Vi har fått 4 st avvikelser från Region. 2 st är inga avvikelser utan handlar 

om missuppfattning om vad man tror kommunen ansvarar för. En handlar 

om HC lokala brandlam där kommunen bostads bolag är ansvarig. En 

avvikelse handlar om provinlämning till HC Labb. 

 

Patientnämnden 

Patientnämnden har fått en större uppgift sedan klagomålsförordningen 

började gälla 2018-01-01. Tidigare har privatpersoner kunnat skicka 

klagomål till IVO men sedan 2018-01-01 så är det vårdgivaren som är 

skyldig att utreda. Vi i kommunen hänvisar till patientnämnden om patienter 

och anhöriga frågar vart man kan vända sig när det gäller klagomål. 

Patientnämnden redovisar sina klagomål varje år och det är väldigt få som är 

riktade till kommunerna. Vi tror det beror på att det känns mer naturligt att 

skicka klagomål direkt till respektive enhet och att man nöjer sig med detta. 

2019 var det två ärenden patientnämnden fått in. Inga av ärendet har skickat 

vidare till oss i kommunen. 

Hälso- och sjukvårdens rapporteringsskyldighet. 

Samtliga anställda i verksamheten har en skyldighet att rapporter om man 

upptäcker avvikelser i vården. Det finns ett bra rapporteringsklimat i 

verksamheten och det är en naturlig del i arbetet att skriva avvikelser. 

Avvikelser syftar till att upptäcka fel och brister för att kunna förbättra 

verksamheten. Den primära uppgiften är inte att identifiera personer som 

gjort fel. Vi har förtydligat rutinen av avvikelse flöde. Det behövs mer 

stöttning till enhetschefer för att kunna använda avvikelserna till förbättrings 

åtgärder. 
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Mätning av Basalhygien 

Mörbylånga deltar i de nationella mätningarna som initieras från SKL 

(PPM). Mätningarna sker under en två veckors period V 12-13. 

Mätningarna som gjordes 2019 visade att vi generellt låg på bra mätvärden. 

Det fanns vissa skillnader från enhet till enhet. Två av parametrar med sämre 

värden återkom hos de flesta enheterna. Detta var att sprita händerna innan 

patient besök och användandet av engångsförkläde. Resultaten har 

återkopplas till enhetschef med krav på åtgärdsplaner. MAS har varit ute på 

flertal APT och pratat särskilt om basalhygien. 

Sammanställning och analys 

Läkartätheten har tyvärr inte blivit mycket bättre på Färjestadens HC. När 

det inte finns tid för läkarbesök eller hembesök av läkare så blir det fler 

besök på sjukhuset. Möten med chef för Hälsocentralen har genomförts med 

syfta på att hitta lösningar. Vi hoppas på en förbättring under 2020. 

 

Det är många avvikelser i läkemedelshanteringen men med tanke på hur 

många utdelningstillfällen vi har dagligen så är det kanske inte så stor 

problem. Läkemedelshantering är ett område som vi ständigt arbetar med att 

förbättra. Det behövs satsningar på utbildning av baspersonal. I september 

varje år har vi avtal med Apoteket AB som är ute i verksamheterna och gör 

en kvalitets granskning av läkemedelshanteringen. Vi får en utförlig rapport 

om de fel och brister hon upptäcker. MAS, enhetschef och SSK går sedan 

igenom rapporten och gör upp en handlingsplan för de brister som upptäckts. 

2019 var det LSS gruppboende som granskades. Exempel på brister kan vara 
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dålig dokumentation av vem som ansvara för vad, hur vi förvarar läkemedel, 

ordning och reda i patienternas läkemedelsskåp. Samtliga brister är åtgärda 

eller är under åtgärd. 

Samverkan med patienter och närstående. 

Mörbylånga kommun vill stärka samverkan med den enskilde genom att 

utlova värdighetsgarantier. Värdighetsgarantier 1-3 gäller från den 1 

september 2013 och gäller i särskilt boende och hemtjänst. 

Värdighetsgaranti 1 

Mörbylånga kommun garanterar äldre med individuellt beviljade insatser ett 

erbjudande om samtal varje år. Syftet med samtalet är att - utifrån den 

enskildes perspektiv – skapa förutsättningar för ett värdigt åldrande. 

Samtalet ska handla om hur, när och på vilket sätt insatserna genomförs samt 

den enskildes upplevelse av välbefinnande. Samtalet följs upp enligt 

överenskommelse som bestäms under samtalet. 

Värdighetsgaranti 2 

Mörbylånga kommun garanterar äldre med individuellt beslutade insatser ett 

samtal inom två veckor från det att den enskilde framfört klagomål eller 

efterfrågat samtal. Syftet med samtalet är att hitta en lösning på ett konkret 

problem som den enskilde upplever i samband med utförandet av insatser. 

Samtalet ska följas upp enligt överenskommelse som bestäms under 

samtalet. 

Värdighetsgaranti 3 

Mörbylånga kommun garanterar äldre som är beviljade särskilt boende att vi 

erbjuder förebyggande riskbedömning för fallskador, trycksår, undernäring 

och munhälsa årligen så att vi kan göra någonting åt dessa risker innan något 

hinner hända.  

Värdighetsgaranti 4 

Mörbylånga kommun garanterar att all personal som kommer till ditt hem 

ska legitimera sig. 

Värdighetsgaranti 5  

Mörbylånga kommun garanterar att du inom tio dagar från påbörjad insats 

ska få träffa din kontaktperson som har det huvudsakliga ansvaret för det 

stöd och den hjälp som du är beviljad.  

Värdighetsgaranti 6  

Mörbylånga kommun garanterar att den som inte själv förmår planera eller 

tillaga mat och har svårt att ta sig till en matservering samt har beslut på 

insatsen, kan få hjälp med att tillaga enklare måltid.  

LOV  

Lagen om valfrihet har Mörbylånga kommun beslutat införa sedan 

september 2013. Under 2019 har vi inte haft någon privat utförare av 

hemtjänst. 
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Övergripande mål och strategier för kommande år 

Omvårdnadspersonalens kompetens 

Vi arbetar för att öka omvårdnadspersonalens kompetens med 

grundläggande kunskaper i vård och omsorg motsvarande undersköterska 

efter behov i verksamheten. Vi ser med en viss oror att det blir svårare och 

svårare för varje år att hitta personal med rätt utbildning. Vi behöver arbeta 

mer med egna utbildningar och en bättre introduktion vid nyanställning.  

En ny delegeringsrutin har införts med större krav på att säkerställa 

kunskapen på den som får en delegering. Detta sker genom webb baserade 

kunskaps prov. MAS gruppen i länet har sammanställt ett dokument som 

skall vara ett stöd för chefer när det gäller vilken kompetens som krävs när 

det gäller hälso- och sjukvård. (Introduktion vård och omsorgspersonal). 

Riskbedömningar Senior Alert 

Vi har förbättrat riskbedömningar inom hemtjänsten under 2019. Men det är 

fortfarande fler brukare i hemtjänsten som tackar nej till detta. Det finns 

även patienter som har mindre insatser från hemsjukvården där det känns 

överflödigt att gör riskbedömningar.  

Utbildning utförd av folktandvården har hållits för sjuksköterskor, 

munombud och omvårdnadspersonal i munhälsa. Sjuksköterskan registrera 

munhälsobedömningen (ROAG) i Senior alert.  

Det är många brukare som har urininkontinens i kommunens verksamheter. 

Vi har genomfört utbildning för personalen om att kvalitetssäkra lämpliga 

skydd vid inkontinens. Utredningen för inkontinens är möjlig att registrera i 

Senior alert. Vi har påbörjat detta under 2019. 

Läkarsamverkan  

Läkarsamverkan: Vi har under 2019 arbetat för att förbättra samverkan 

mellan primärvården och kommunens hälso- och sjukvård. I maj 2019 har vi 

genomfört gemensam utbildningsdag med hälsocentralen. Vi arbetade även i 

grupper för att hitta förbättringsförslag när det gäller samarbete. Förslagen 

kommer vi arbete med under 2020. 

Från och med 2020 har Hälsocentralen i Mörbylånga fått en egen chef. 

Därför blir det två chefer att samverka med under 2020. 

Bärbar dokumentation och video vårdplanering 

Dokumentationen behöver utvecklas för hälso- och sjukvården. Det är viktigt 

att sjuksköterskan speciellt under kväll och natt har tillgång till aktuell 

dokumentation om patienten för att göra kloka bedömningar. Det är en stor 

utmaning att få igång detta på ett säkert sätt. Under 2019 har vi lärt oss att 

vårt nuvarande journal system är inte anpassat till mobil dokumentation. Vi 

tror att detta kommer bli betydligt bättre när vi få det nya journalsystemet 

Life Care. Därför avvaktar vi med att bred införa mobil dokumentation till 

dess. 

När det gäller video vårdplanering så fungerar det bättre och bättre. De flesta 

utskrivningsplaneringar sker numera via video. Vi samarbetar mer med HC 

och går igenom Cosmic Link patienterna tillsammans flera gånger i veckan. 

https://intra.morbylanga.se/SaArbetarVi/ledningssystem-soc/rutiner-samverkan/Documents/Introduktion%20Vård%20och%20omsorgspersonal%20Kalmar%20läns%20kommuner%201.0.pdf
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2019 starta vi tillsyn via video. Vi har ännu inte fått in någon ansökan om 

detta. 

Hösten 2019 startade vi en utbildning i SBAR (situation, bakgrund, aktuellt, 

rekommendation) för omsorgspersonal inom hemtjänsten. SBAR är en 

modell för hur man på säkert sätt rapportera information om tex en patient 

som blivit försämrad.  

Omsorgs personal får även en utbildning om hur man ska bedöma tillståndet 

på en patient. Omsorgspersonalen använder sedan en App i telefonen där de 

kan få stöd för SBAR och vilka symtom som är viktiga att notera vid olika 

tillstånd. Satsningen har varit lyckad och under 2020 kommer vi införa detta 

i hela hemtjänsten. 

KVÅ (klassificering av vårdåtgärder) 

2019 började vi enligt krav i författning att registrera KVÅ i Procapita. KVÅ 

är nationella koder för olika vårdåtgärder. Exempelvis: Sårvård har koden 

QH008. Dessa koder rapporteras sedan in till Socialstyrelsen varje månad.  

På detta sätt kan Socialstyrelsen för första gången kartlägga vilka typer av 

insatser som bedrivs i hemsjukvården. MAS sammanställer dessa koder varje 

månad och skickar dem till Socialstyrelsen samt att enhetschefer för 

sjuksköterskor och rehab får en kopia. Med hjälp av koderna kan vi själva se 

vilka insatser som är vanliga. 

Vanligast är läkemedelsbehandling, utdelning av dosett eller enstaka doser. 

Åtgärden sker i snitt 300 gånger per månad.  

Utprovning av hjälpmedel sker i snitt 115 gånger i månaden. 

Vi upptäckte att provtagning på patient är en vanlig åtgärd ca 130 gånger per 

månad. 

Totalt är det över 2000 vårdåtgärder som genomförs varje månad i 

kommunen.  

Socialstyrelsen kommer troligen 2020 att lämna ut statistik på KVÅ och då 

kan vi jämföra oss med andra kommuner. 
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Patientsäkerhetsberättelse 2019  

Beskrivning av ärendet 

Patientsäkerhetsberättelsen för vård och omsorgsverksamheten beskriver 

2019 års resultat, jämförelser gentemot andra samt övergripande mål och 

strategier för kommande år.   

Beslutsunderlag 

Patientsäkerhetsberättelse 2019, daterad den 21 januari 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 28 januari 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Patientsäkerhetsberättelsen inleder med att beskriva att alla inom SÄBO, 

hemtjänst samt hemsjukvården erbjudits riskbedömningar som en del i det 

riskförebyggande arbetet – Senior alert.  

Det ingår analyser och statistik och jämförelse mot andra kommuner i länet. 

Avvikelser finns med och rapporten beskriver processen gällande  

HSL-avvikelser. 

Rapporten innehåller en beskrivning utav uppdragen samt hur de ska 

genomföras. Hur man arbetar med rutiner och egenkontroller, strukturen för 

uppföljning och utvärdering.  

Rapporten avslutas med övergripande mål och strategier för kommande år. 

  

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Förvaltningen ser inga alternativa förslag till beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Nämnden har tagit del av Patientsäkerhetsberättelsen för 2019 och lägger 

den till handlingarna.  
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Ann-Katrin Ståhl 

Socialchef 

Louise Kullman 

Handläggare 

Fattat beslut expedieras till: 

Social omsorg 

MAS- Anders Törnblom 

 



 



 

 

Mörbylånga kommun 
Webbplats 

www.morbylanga.se 
E-post 

kommun@morbylanga.se 
Organisationsnr 

212000-0704 

Postadress 

386 80 Mörbylånga 
 

Besöksadress 

Trollhättevägen 4 
 

Telefon 

0485-470 00 vx 
 

 
Bankgiro 

991-1876 

 

 
 
Social omsorg 
Ann-Katrin Ståhl 
Ann-katrin.stahl@morbylanga.se 

YTTRANDE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-02-03 
Dnr 

SN 2020/000013 

Ert datum Er referens 

 

 

 

Samråd -  Detaljplan för del av Färjestaden 1:232 m fl. 
Sjöbergs hage. Mörbylånga kommun 

Sammanfattning 

Social omsorg anser att det är en viktig detaljplan på ett centralt område i 

Färjestaden. Social omsorg vill göra ett par tilläggsyttrande till detaljplanen, 

att innefatta även lokaler, L, samt ladd stolpar för elbilar på parkeringen.  

Beskrivning av ärendet 

Synpunkt från Social omsorg och socialchefen är att detaljplanen bör 

kompletteras med möjligheten till lokaler, L. Samt att parkeringsplatserna 

ska ha tillgång till ladd stolpar för elbilar.  

Förvaltningens synpunkter 

Det finns begränsade möjligheter i Färjestaden till lokaler för exempelvis 

hemtjänstens personal. Det finns därför ett behov att möjliggöra för lokaler, 

L, samt parkeringsplatser med ladd stolpar till elbilar i detaljplanen för del 

av Färjestaden 1:232 m fl. Sjöbergs hage.   

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Ann-Katrin Ståhl 

Socialchef 

 

 



Från: Ylva Hammarstedt 
Skickat: den 20 januari 2020 11:54 
Ämne: information om samråd: Detaljplan för del av Färjestaden 1:232 m fl. Sjöbergs 

hage. Mörbylånga kommun tom 2020-02-24 
Bifogade filer: information om samråd.pdf; sändlista.pdf; Fastighetsförteckning.pdf 
 
Hej  
 
Översänder härmed digital samrådsinbjudan 
 
På grund av tunga filer bifogar jag enbart information om samråd och de filer vi inte kan publicera på 
nätet.  
Resterande handlingar hittar du på aktuell länk 
 
Vill du ha filerna via e-post eller som papperskopia är du välkommen att höra av dig. 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Ylva Hammarstedt 
Arkitekt 
Tfn direkt: 0485-472 98 
E-post: ylva.hammarstedt@morbylanga.se  
 
Mörbylånga kommun 
386 80 Mörbylånga 
Tfn växel: 0485-470 00 
www.morbylanga.se  
 
 

https://www.morbylanga.se/bygga-bo-miljo/ovesiktsplaner-detaljplaner/Detaljplaner/Del-av-Farjestaden-1232-mfl-Sjobergs-hage/
mailto:ylva.hammarstedt@morbylanga.se
http://www.morbylanga.se/


Mörbylånga kommun
Informerar om SAMRÅD

detaljplan för del av 

Färjestaden 1:232 m fl 
Sjöbergs hage

Diarienummer 2018-30

Mörbylånga kommun | 386 80 Mörbylånga
Tel: 0485-470 00 | E-post: kommun@morbylanga.se | www.morbylanga.se

Hur kan jag vara med och 
påverka? 
Vi ser gärna att du tar del av förslaget och 
delar med dig av dina synpunkter.
Eventuella synpunkter på förslaget ska 
vara inlämnade senast den 24 februari 
2020 till: 
Mörbylånga kommun
Plan och Bygg
386 80 Mörbylånga 
eller till 
miljobygg@morbylanga.se.   
Synpunkterna ska lämnas skriftligen. För 
att kommunen ska kunna avgöra din rätt 
att överklaga kommunens beslut att anta 
detaljplanen behöver du ange ditt namn 
och din fastighetsbeteckning.
Mörbylånga kommun hanterar 
personuppgifter enligt dataskydds-
förordningen. På kommunens hemsida 
fi nns mer information hur vi behandlar 
dina personuppgifter: 
www.morbylanga.se/personuppgifter 

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar 
inom berörda fastigheter ombeds 
underrätta hyresgäster respektive 
bostadsrättsmedlemmar om 
detaljplaneförslaget. 

Samrådsmöte kommer att hållas i 
Smaragdskolans matsal den 6 februari 
med start klockan 18:00. 

Kontakperson:
Ylva Hammarstedt
ylva.hammarstedt@morbylanga.se
0485-472 98

Samrådstid:

20 januari - 2
4 februari

Samrådsmöte:

6 februari

Varför får jag detta brev?
Du har bedömts vara berörd av 
detaljplaneförslag för del av Färjestaden 
1:232 med fl era fastigheter och ingår 
därmed i samrådskretsen. Planområdet 
är beläget i Sjöbergs hage, ett större 
sammanhängande grönområde centralt 
i Färjestaden. Planområdet avgränsas 
av befi ntlig villabebyggelse utmed 
Näckrosgatan, Smörblomsgatan, 
Piongatan och av Kaprifolgatan. I öster 
avgränsas planområdet av den gång- och 
cykelväg som leder genom Sjöbergs hage 
och i norr av allaktivitetshuset Ladan. 
Villafastigheter utmed Kaprifolgatan och 
Smörblomsgatan ingår i planområdet.
Planområdet omfattar ca 1,8 hektar. 

Förslaget är nu ute på samråd med 
berörda sakägare, myndigheter och 
organisationer. Samrådets syfte är att 
förbättra kommunens kunskapsunderlag 
och ge grannar och myndigheter möjlighet 
till insyn och påverkan. 

Vad är en detaljplan?
En detaljplan innehåller bestämmelser 
om hur marken får användas och hur den 
får bebyggas. Detaljplanen är en juridiskt 
bindande handling och styrs av plan- och 
bygglagen (PBL). Allmänna intressen 
vägs mot enskilda för att nå en god 
helhetslösning och planen ligger sedan 
som grund för beslut om till exempel 
bygglov. 



Vad är syftet med   
planförslaget?

Syft et med detaljplanen är att försiktigt 
placera in byggnader för framförallt 
boende och vårdboende i fl erbostadshus 
på ett sätt som minimerar påverkan 
på ett av kommunens viktigaste 
rekreationsområde och på områdets höga 
naturvärden. Vidare är syft et att skapa 
en fl exibel detaljplan som också gör det 
möjligt att bygga skola och lokaler för 
samling och aktivitet.

Planförslaget är till viss del förenligt med 
översiktsplanen.

Vad innebär planförslaget?

Planförslaget innebär att befi ntlig skog 
och öppen mark med boulebana ersätts 
med en eller fl era stora byggnader. 
Planförslaget möjliggör för boende, 
vårdboende, skola och samlingslokaler 
och medger en förhållandevis stor 
byggrätt och höga byggnader. 
För att passa in en eller fl era stora 
byggnadsvolymer i ett område som 
domineras av småskalig villabebyggelse 
är det viktigt att utformningen och 
placeringen av tillkommande byggnader 
tillsammans med omgivande mark 
anpassas för att mildra skalförskjutningen.

Områden för allmän plats har anpassats 
för att uppnå en mildrande eff ekt och 
för att möjliggöra rationell skötsel 
av grönområdena. Fasadmaterial 
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.

Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

GATA Gata

NATUR Naturområde

P-PLATS Parkeringsplats

Kvartersmark

B Bostäder

BDSR Bostäder, Vårdboende, Skola, Samlingslokal

E Transformatorstation

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS
Mark

+0,0 Föreskriven höjd över nollplanet

Faunadepå Faunadepå ska bevaras

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

e1 0 Största byggnadsarea i m² per fastighet

e2 0% Största byggnadsarea i % av fastighetsarean

@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@ Marken får inte förses med byggnad

Marken får endast förses med komplementbyggnad

Utformning

f1 Fasadmaterial ska vara trä

f2 Komplementbyggnader ska förses med växttak

Mark

+0,0 Föreskriven höjd över nollplanet

n1
Parkeringen ska utformas med maximalt 40% hårdgjord yta,
minst 10 blommande träd och avgränsas med mur eller
häckplatering i söder och öster

n2
Ytor för fördröjning och rening av dagvatten ska anordnas

n3
Minst 15 blommande träd eller ädellövträd ska planteras

n4
Skyddsområde för värdefullt träd - Glasbjörk. Ingen
markberedning tillåts.

Utförande

b1
Källare får inte finnas

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år .

Huvudmannaskap
Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats.

)—+0,0 Högsta nockhöjd i meter över nollplanet

föreslås regleras till trä och växttak för 
komplementbyggnader för att ingreppet 
ska bli så skonsamt som möjligt. Plantering 
av större blommande träd eller ädellövträd 
föreslås för att kompensera förlusten av 
träd inom området, möjliggöra för ökad 
biologisk mångfald, för att minimera 
påverkan på det upplevda landskapet och 
för att bevara upplevelsen av frihet i det 
off entliga rummet. 

Planförslaget innebär att Smörblomsgatan 
förlängs något och att ökningen av trafi k 
på Smörblomsgatan ökar. Ökningen av 
trafi ken kommer enligt beräkningar inte 
leda till att gällande riktvärden för buller 
överskrids. Kollektivtrafi ken kan utnyttjas i 
och med närhet till busshållplats.

Mängden hårdgjord yta minimeras 
och ytor för rening och fördröjning av 
dagvatten säkras för att minska risken för 
översvämningar till följd av stora regn och 
för att möjliggöra för en öka tillrinning till 
alsumpskogen i öster.

Mer information och fullständiga 
handlingar fi nns tillgängliga på: 

• www.morbylanga.se/detaljplaner

• Kommunkontoret i Mörbylånga, 
Trollhättevägen 4

• Biblioteket i Färjestaden 
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Detaljplan för del av Färjestaden 1:232 m fl 
Sjöbergs hage 

Vad är en sändlista?

Kommunen har i uppgift att i varje detaljplan avgränsa en samrådskrets.  

I samrådskretsen ingår myndigheter, sakägare, berörda grannar och föreningar som 

bedöms påverkas av detaljplaneförslaget.  

Härmed intygas att rubricerade ärende har skickats på samråd enligt Plan- och 

bygglagen 5 kap 13 § till nedanstående adresser. 

Digital information om samråd till följande: 

 Länsstyrelsen i Kalmar län  kalmar@lansstyrelsen.se 

 Lantmäteriet registrator@lm.se 

 Kalmar Läns Museum liselotte.jumme@kalmarlansmuseum.se 

 Kalmarsundsregionens 
Renhållare 

stefan.gunnarsson@ksrr.se 

 E.on Elnät Sverige AB PBL@eon.se 

 TeliaSonera Skanova Access 
AB 

skanova-remisser-kalmar@skanova.se 

 Antidiskrimineringsbyrån 
sydost 

info@adbsydost.se 

mailto:kalmar@lansstyrelsen.se
mailto:registrator@lm.se
mailto:stefan.gunnarsson@ksrr.se
mailto:PBL@eon.se
mailto:skanova-remisser-kalmar@skanova.se
mailto:info@adbsydost.se
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 Mörbylånga kommun 

Kommunstyrelsen registrator@morbylanga.se 

Kultur- och tillväxtnämnden registrator@morbylanga.se 

Socialnämnden registrator@morbylanga.se 

Utbildningsnämnden registrator@morbylanga.se  

Tillgänglighetsrådet,  louise.kullman@morbylanga.se 

Räddningstjänst Öland,  jonas.martensson@oland.se 
 

 Föreningar 

Torslunda Hembygdsförening  svenaeus@telia.com 

Färjestadens Bågskytteklubb  fredrik.lidzen@gmail.com  

Solvändan SPF 613  ingridjospf@telia.com  

PRO Färjestaden  hasse.segerdahl@home.se  

Ölands veterantraktorklubb a.lindstrom@telia.com  
 

  

mailto:registrator@morbylanga.se
mailto:registrator@morbylanga.se
mailto:registrator@morbylanga.se
mailto:registrator@morbylanga.se
mailto:jonas.martensson@oland.se
mailto:svenaeus@telia.com
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Information om samråd till följande: 

 Lokala hyresgästföreningen 

 DHR Kalmar/Öland 

 Sakägare och berörda grannar är grönmarkerade i kartan. Planområdet 
avgränsas av den streckade röda linjen. 
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Samråd -  Detaljplan för del av Färjestaden 1:232 m fl. 
Sjöbergs hage. Mörbylånga kommun  

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden ingår i samrådskretsen för detaljplanen och ska därmed 

besvara remissen med ett yttrande som rör den egna verksamheten. Yttrande 

görs gällande tillägg i detaljplanen för lokaler, L, samt ladd stolpar till elbilar 

på parkeringen.    

Beslutsunderlag 

Yttrande, daterad den 3 februari 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 februari 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Förvaltningen anser att det är ett viktigt och centralt område i Färjestaden 

som berörs av detaljplanen. Som tilläggsyrkande vill social omsorg att 

planen även ska innefatta lokaler, L, samt möjlighet till ladd stolpar till 

elbilar på parkeringen.  

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Förvaltningen ser inga alternativa förslag. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i § 2 i 

kommunstyrelsens reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Yttrandet antas.     

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Ann-Katrin Ståhl 

Socialchef 

Fattat beslut expedieras till: 

Social omsorg 

Plan och byggverksamheten 
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Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och i övrig lagstiftning är 

bestämmelserna i detta reglemente tillämpliga för socialnämndens arbete. 

§ 1 Allmänt om socialnämndens uppgifter 

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och vad som i lag sägs om 

socialnämnd. Nämnden fullgör vidare de uppgifter som åligger kommunen 

enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, lag 

(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall och lag (1993:387) om stöd 

och service till vissa funktionshindrade jämte följdförfattningar. 

Socialnämnden har rätt att företräda kommunen i frågor som inbegrips i 

nämndens ansvarsområde. 

Socialnämnden ska sköta den dialog som utifrån nämndens uppdrag behövs 

med det övriga samhället och dess organisationer. 

Socialnämnden mandat är begränsat genom att kommunstyrelsen fått 

befogenhet att fatta vissa beslut som rör de andra nämndernas verksamhet i 

den omfattning som anges i kommunstyrelsens reglemente. 

§ 2 Socialnämndens uppdrag  

Socialnämnden ska ansvara för följande uppgifter. 

 Socialtjänst enligt definitionen i offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400) 26 kap. 1 § 2 och 4 st. 

 Kommunal hälso- och sjukvård. 

 Drift av socialtjänstens olika boendeformer, hemtjänst, hemsjukvård och 

daglig verksamhet. 

 Drift av kommunala HVB-hem. 

 Tillämpning av valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om 

valfrihetssystem. 

 Myndighetsutövning inom det sociala område inbegripet förebyggande 

insatser. 

 Familjerådgivning. 

 Budgetrådgivning och skuldsanering. 

 Familjecentral utom öppna förskolan. 

§ 3 Beredning av ärenden 

Ärenden som ska beslutas av socialnämnden ska vara tillräckligt beredda och 

hela socialnämnden ska ha tillgång till beslutsunderlaget senast fem 

arbetsdagar före sammanträdet. För att säkerställa att ärenden och handlingar 

kommer till ledamöternas kännedom i tillräckligt god tid så ska social-

nämnden inför varje år när beslut fattas om sammanträdesdatum även besluta 

om hur lång tid före ett sammanträde ärenden och handlingar ska lämnas in 

till kansliet. Huvudregeln är att inget ärende som lämnats in efter beslutat 

inlämningsdatum får tas upp på dagordningen. Ordföranden får i undantags-

fall besluta att ta med ett ärende som inte lämnats in i tid om ärendet är 

mycket brådskande. 
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§ 4 Delegering från kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige uppdrar till socialnämnden att besluta i följande 

grupper av ärenden. 

 Med bindande verkan för kommunen träffa överenskommelse om 

betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal i 

mål och ärenden där socialnämnden för kommunens talan. 

 Besluta om avskrivning av fordran som hänför sig till socialnämndens 

förvaltningsområde. 

 Om det finns särskilda skäl besluta om avvikelse från fastställd taxa. 

§ 5 Socialnämndens förhållande till den gemensamma 
förvaltningen 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att en effektiv och 

ändamålsenlig organisation upprätthålls i kommunen. Kommunstyrelsen har 

det yttersta ansvaret för att den enda sammanhållna förvaltningen 

(kommunstyrelseförvaltningen) i kommunen fungerar. Socialnämnden har 

full tillgång till den gemensamma förvaltningen och kommunstyrelsen ska ta 

hänsyn till socialnämndens behov och synpunkter när det gäller för-

valtningens organisation och omfattning. När det gäller hur och med vilken 

kvalitet förvaltningen ska utföra sina uppgifter så beslutar socialnämnden om 

detta för sina ansvarsområden. Kommundirektören är ansvarig för att 

socialnämndens beslut verkställs. 

§ 6 Budgetprocessen 

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens budgetprocess.   

Kommunstyrelsen ska i budgetarbetet föra dialog med ansvariga för 

kommunens olika verksamheter. 

En bredare budgetberedning ska ange övergripande inriktning på 

budgetarbetet, lämna synpunkter på budgetförslag under arbetet och innan 

kommunstyrelsen fastställer ett förslag till budget. Socialnämndens 

presidium ingår i den bredare budgetberedningen och för där social-

nämndens talan i budgetfrågor. 

§ 7 Uppföljning 

Kommunstyrelsen ska noga följa kommunens olika verksamheter och hur de 

uppfyller de olika mål och kvalitetskrav som fastställts samt den ekonomiska 

utvecklingen. 

Socialnämnden ska följa de anvisningar de får av kommunstyrelsen för hur 

uppföljningsarbetet ska ske och när olika uppgifter ska lämnas. 

Uppföljningsarbetet ska bland annat resultera i att rapporter för tertial 1 och 

tertial 2 tas fram av kommunstyrelsen och överlämnas till kommun-

fullmäktige i sådan tid att de kan behandlas vid kommunfullmäktiges 

sammanträden i juni respektive oktober. 
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§ 8 Kommunstyrelsens möjlighet att fatta beslut inom 
socialnämndens område 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap. 1 § första stycket ha 

uppsikt över övriga nämnders verksamhet. 

Uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen löpande följer övriga 

nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen har rätt att begära in allt det 

material som den anser sig behöva för att kunna ha uppsikt över nämnderna. 

Kommunstyrelsen kan lämna råd, anvisningar och förslag till åtgärder, som 

den anser behöver vidtas. Om socialnämnden inte följer de råd eller 

anvisningar som kommunstyrelsen ger så kan kommunstyrelsen i den 

utsträckning som framgår av kommunstyrelsens reglemente fatta bindande 

beslut som rör socialnämndens verksamhet. Om frågan gäller något som 

ligger utanför kommunstyrelsens mandat att fatta beslut som rör social-

nämndens verksamhet kan kommunstyrelsen initiera ett ärende till 

kommunfullmäktige som då får fatta beslut om direktiv till socialnämnden.  

§ 9 Socialnämndens sammansättning 

Socialnämnden består av 9 ledamöter och 5 ersättare. 

§ 10 Socialnämndens presidium 

Kommunfullmäktige utser bland socialnämndens ledamöter för varje 

mandatperiod ett presidium bestående av ordförande och vice ordförande.  

Presidiet ska ingå i samarbetsorgan med andra kommuner och organisationer 

i frågor som ingår i socialnämndens uppdrag.  

Presidiet har ett gemensamt ansvar för att ledamöter och ersättare i 

socialnämnden får tillräckligt med utbildning om lagstiftning, kommunala 

styrdokument och annat som behövs för att kunna utföra sitt uppdrag. 

Presidiet beslutar om vilka ledamöter och ersättare som ska delta i 

arrangemang enligt arvodesreglementet 2 § 5 punkt. Ordförandens eget 

deltagande beslutas av kommunstyrelsens ordförande. 

§ 11 Socialnämndens ordförande 

Ordföranden leder och planerar socialnämndens arbete. 

Ordföranden ska med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för social-

nämndens verksamhet och ta initiativ i dessa frågor. 

Omfattningen av arvodet för ordföranden och vice ordföranden regleras i 

kommunens arvodesreglemente. 

§ 12 Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt 

sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden tillfälligt en 

annan ledamot till att vara ordförande. Den till åldern äldste ledamoten 

tjänstgör som ordförande tills den tillfälliga ordföranden har utsetts. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 

fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att 

vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga 

uppgifter. 
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§ 13 Ersättarnas tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 

vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare kallas in för att tjänstgöra i 

ledamotens ställe.  

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 

tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 

kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av tur-

ordningen. En ersättare från samma parti som en frånvarande ledamot och 

som inställer sig under pågående sammanträde har dock alltid rätt att träda in 

i stället för en ersättare från ett annat parti. 

§ 14 Växeltjänstgöring 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av 

jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde 

på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra även om en ersättare har 

trätt in i ledamotens ställe. 

§ 15 Yttranderätt och protokollsanteckning 

En ersättare får delta i nämndens överläggningar även om ersättaren inte 

tjänstgör.  

Icke tjänstgörande ersättare har rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 

§ 16 Inkallande av ersättare 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, ska snarast anmäla detta till sekreteraren som kallar in 

ersättare. 

§ 17 Deltagande i beslut 

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut ska anmäla detta till 

ordföranden innan beslut fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet 

om det har fattats med acklamation. 

Om ärendet utgör myndighetsutövning finns en skyldighet att delta i 

beslutet. 

§ 18 Tidpunkt för sammanträden 

Socialnämnden sammanträder på dag och tid som socialnämnden be-

stämmer. Sammanträde kan, om socialnämnden så beslutar, vara offentligt. 

Sammanträdesplaner ska fastställas senast den 1 november året innan det år 

som planen avser. 

§ 19 Kallelse till sammanträde 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
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Kallelsen ska, tillsammans med föredragningslista och de handlingar som 

ordföranden bestämmer, lämnas till varje ledamot och ersättare senast fem 

arbetsdagar före sammanträdesdagen. 

Kallelse och handlingar lämnas digitalt via de system som kommunen 

använder. Varje ledamot och ersättare ska själv öppna och vid behov spara 

de handlingar som skickas ut. Kommunen ställer den utrustning som behövs 

för att kunna läsa handlingarna till ledamöters och ersättares förfogande så 

länge de innehar sina uppdrag. Varje ledamot och ersättare ansvarar själv för 

tillgången till en fungerande internetuppkoppling utöver de basfunktioner 

som tillhandahålls av kommunen. 

Ordföranden kan, om det finns särskilda skäl för det, besluta att kallelse och 

sammanträdeshandlingar kan skickas ut i pappersform till enskild för-

troendevald. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde 

ska den till åldern äldste ledamoten göra det. 

§ 20 Protokoll och justering 

Protokoll förs på ordförandens ansvar och ska ha formen av beslutsprotokoll.  

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot på dag och tid som 

nämnden beslutar. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

§ 21 Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 

sekreteraren innan protokollet har justerats. 

§ 22 Delgivning 

Delgivning med socialnämnden sker med ordföranden, kommundirektören 

eller annan anställd som socialnämnden bestämmer. 

§ 23 Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av socialnämnden ska 

undertecknas av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice 

ordföranden och kontrasigneras av kommundirektören eller annan anställd 

som socialnämnden bestämmer. 

Vid behov kan kommunens firmatecknare underteckna olika handlingar. 

I övrigt bestämmer socialnämnden vem som ska underteckna handlingar. 

§ 24 Tillkännagivanden av föreskrifter med mera 

Kommunstyrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter tillkännages enligt 

gällande bestämmelser. 

Socialnämnden ska underrätta kommunstyrelsen om beslut och föreskrifter 

som ska tillkännages på kommunens officiella anslagstavla eller annars 

publiceras på kommunens hemsida. 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2020-01-23 

Dnr 

2020/000036 
Sida 

7(8) 

 

 

§ 25 Hantering av medborgarförslag 

För de medborgarförslag som fullmäktige överlämnar till socialnämnden för 

beslut gäller följande. 

Medborgarförslag ska beredas så att socialnämnden kan fatta beslut inom 6 

månader från det att ärendet anmäldes i fullmäktige. Ärenden av mer 

komplicerad natur kan av fullmäktige ges en utökad beredningstid, dock inte 

längre än att beslut kan fattas inom ett år. 

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslags-

ställaren underrättas och socialnämnden får ge förslagsställaren möjlighet att 

delta i överläggningen i ärendet. 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som 

inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie 

sammanträden i april och oktober. Socialnämnden ska i tid lämna underlag 

för kommunstyrelsens redovisning. 

§ 26 Utskott 

Socialnämnden ska ha ett utskott, sociala utskottet. 

Sociala utskottet ska ha 3 ledamöter och 3 ersättare som väljs av 

socialnämnden. 

Socialnämnden ska bland sociala utskottets ledamöter utse en ordförande 

och en vice ordförande.  

§ 27 Sociala utskottets uppdrag 

Sociala utskottet ska på socialnämndens uppdrag fatta beslut i enskilda 

ärenden som gäller myndighetsutövning inom det sociala området i den 

utsträckning som socialnämnden delegerar beslutanderätt. 

I ärenden som gäller myndighetsutövning inom det sociala området och där 

socialnämnden i sin helhet måste fatta beslut kan sociala utskottet få uppdrag 

att bereda ärendet.  

Sociala utskottet ska inte bereda eller besluta i andra frågor än de som räknas 

upp i denna paragraf.  

§ 28 Ordföranden i sociala utskottet 

Socialnämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland sociala utskottet 

ledamöter en ordförande och en vice ordförande. 

§ 29 Ersättarnas tjänstgöring i sociala utskottet 

Ersättare får närvara vid sociala utskottet sammanträden endast om ledamot 

är förhindrad att tjänstgöra. 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, ska snarast anmäla detta till sekreteraren som kallar in 

ersättare. 

Ersättare kallas till tjänstgöring enligt av fullmäktige fastställd 

inkallelseordning. 

§ 30 Kallelse till sammanträde i sociala utskottet 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2020-01-23 

Dnr 

2020/000036 
Sida 

8(8) 

 

 

Kallelsen ska, tillsammans med föredragningslista och de handlingar som 

ordföranden bestämmer, lämnas till varje ledamot och ersättare senast fem 

arbetsdagar före sammanträdesdagen. 

Social utskottet beslutar självt om hur kallelse och handlingar ska lämnas till 

ledamöter och ersättare. 

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde 

ska den återstående ledamoten göra det. 

§ 31 Sociala utskottets sammanträden 

Socialnämnden beslutar om datum för utskottets ordinarie sammanträden. 

Ordföranden i sociala utskottet får besluta om att ändra datum när så behövs 

och att utlysa extra sammanträde när det finns skäl för det. 

Sociala utskottet ska i tillämpliga delar följa reglerna i 12, 14, 19-21 och 23 

§§. 

§ 32 Delegering 

Delegering kan göras till ledamöter och ersättare i socialnämnden, utskottete, 

presidiet eller till anställda i kommunen. 

För att få en effektiv hantering av ärenden kan flertalet ärenden delegeras till 

anställda inom kommunen. Ärenden som bör avgöras av den politiska nivån 

kan delegeras till socialnämndens ordförande, främst när ärendena behöver 

hanteras skyndsamt. Övriga ärenden som ska beslutas av den politiska nivån 

utöver den delegation som sker till sociala utskottet bör i största möjliga 

omfattning beslutas av socialnämnden i sin helhet. 
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Revidering av socialnämndens reglemente  

Beskrivning av ärendet 

Till följd av att kommunstyrelsens arvodesreglemente reviderats, behöver 

ändringar införas i nämndens reglemente. De förändringar som föreslås och 

som berör socialnämnden finns angivna i förslaget till reviderat reglemente 

för socialnämnden.      

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderat reglemente för socialnämnden, daterat den 23 januari 

2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 23 januari 2020.       

     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Förslaget innebär att nämndens presidium ges rätt att besluta om deltagande i 

olika konferenser, studieresor, utbildningar och liknande för ledamöter och 

ersättare i nämnden. Förslaget gäller dock inte för nämndes ordförande vars 

deltagande föreslås beslutas av kommunstyrelsens ordförande. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Förvaltningen ser inga alternativa förslag till beslut annat än att avslå 

förslaget om revidering. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverka inte något av perspektiven i § 2 i 

kommunstyrelsens reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förslaget till reviderat reglemente för socialnämnden antas.     

 

 

Charlotta Rasmusson 

Verksamhetsområdeschef 

Verksamhetsstöd 

Ulrika Gustafsson 

Utredare 
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Fattat beslut expedieras till: 

Socialnämnden 

Kommunstyrelsen 

Ledningsgruppen 

Kommunsekreterarna 

Författningssamlingen 

 



 



Strategisk inriktning för äldreomsorgen i Mörbylånga kommun – Oppositionens förslag till 

underlag till Äldreomsorgsplan 2030 

 

 Ökat inflytande för brukare inom kommunens äldreomsorg. Större möjlighet att 

kunna bestämma när och av vem vård och omsorg utförs. 

o LOV inom Hemtjänst finns redan 

o Fristående aktörer med olika boendeformer t ex Säbo, seniorboende och 

trygghetsboende där behov finns  

o Kvarboendeprincipen ska alltid gälla 

 

 Fler mötesplatser/dagverksamheter där b la tillgång till kultur och möjligheten att 

utöva kultur finns 

 

 Ett rehabiliterande förhållningssätt  och samverkan mellan olika yrkeskategorier ska 

bidra till en ökad möjlighet till självständigt liv så länge som möjligt efter 

sjukhusvistelse. En utveckling av verksamheten Trygg hemgång.  

 

 Ökad arbetsglädje genom större ansvar och intressantare arbetsuppgifter utifrån 

kompetens.  

o Undersköterskor ska arbeta med det de är utbildade till 

o Stimulera till användande av RUT-tjänster 

o Inför sjukvårdsbiträden vilket frigör tid undersköterskorna, säkrar kompetens-

tillgången och bidrar till en god integration.  

o Möjlighet till betald utbildning 

o Verksamhet bedrivs inom intraprenad (tips Maria Bergström, Kristianstad) 

 

 Allt mer avancerad vård utförs i hemmet med hjälp av Hemsjukvården och Palliativa 

teamet. Kontinuerlig kompetensutveckling  behövs för att möta ökade behov.  

 

 Införande av s k Nära vård kommer att kräva en ökad samverkan mellan kommun och 

region. IT-stöd i hemmet som stöd till brukare behövs för att de ska kunna använda 

framtida tjänster. Nära vård kan inte ersätta den vård och omsorg som bedrivs i 

hemmen.  

 

 Utveckling av anhörigstöd inom demensvården där avlastningsplatser erbjuds till 

anhöriga och brukaren får stöd i hemmet istället. 

 

 Digitala hjälpmedel är en naturlig del av äldreomsorgen för att vård- och 

omsorgspersonalen ska räcka till. Dessa hjälpmedel ska också bidra till trygghet för 

personal, brukare och anhöriga, som t ex Nattro. Det är viktigt att de digitala 

verktygen är ett stöd och inte innebär ett hot eller hinder, varken för personal eller 

brukare.  

 



 Hjälpmedel är viktigt för att kompensera för sviktande funktioner. Viktigt att 

kommunen fortsätter att samverka med andra kommuner kring 

hjälpmedelsverksamheten. Lika naturligt är det därför att det är gemensamma 

avgifter för hjälpmedel i hela Kalmar län. Här bör även de digitala hjälpmedlen ingå.  

 

 Kommunen skapar ökade förutsättningar för att möjliggöra fler möjligheter för 

civilsamhället att utgöra ett viktigt komplement. 

 

Eva Folkesdotter Paradis (M) 
Ingela Fredriksson (M) 
Eric Dicksson (KD) 
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Sociala utskottet - Val av ordförande efter Gunilla 
Karlsson (C) val av ledamot efter Ella-Britt Andersson 
(S) samt val av ersättare 

Beskrivning av ärendet 

Då Gunilla Karlsson (C) har avsagt sig sina uppdrag i socialnämnden ska 

nämnden nu välja ny ordförande i sociala utskottet. Ella-Britt Andersson (S) 

har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i sociala utskottet varför nämnden 

även måste välja ny ledamot. I samband med detta ska även nya ersättare 

utses. Mathias Karlsson (S) föreslås som ny ordförande i sociala utskottet 

och som ny ledamot föreslås Monika Löfvin Rosén (C).  

Eva Folkesdotter Paradis (M) förblir vice ordförande och Jeanette Lindh 

(KD) förblir ersättare i sociala utskottet. Som nya ersättare föreslås  

Ella-Britt Andersson (S) och Annika Henell (C).    

Beslutsunderlag 

Ordförandeskrivelse, daterad den 14 januari 2020.     

Förvaltningens förslag till beslut 

För tiden 22 januari 2020 – 31 december 2022 består sociala utskottet av 

följande ledamöter och ersättare: 

Ordförande 

Mathias Karlsson (S) 

 

 

 

Vice ordförande 

Eva Folkesdotter Paradis (M) 

 

 

Ledamot  

Monika Löfvin Rosén (C) 

 

 

 

2.  Som ersättare i utskottet utses Annika Henell (C) Jeanette Lindh (KD) 

och Ella-Britt Andersson (S).        
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Mathias Karlsson 

Ordförande socialnämnden   

Fattat beslut expedieras till: 

Valda ledamöter 

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Verksamhetsstöd – Kommunkansli  
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Samverkan kring barn som far illa- Revisionsrapport 

Beskrivning av ärendet 

Mörbylånga kommuns revisorer har genom PwC granskat socialnämndens 

och utbildningsnämndens samverkan kring barn som far illa. PwC har i sin 

rapport lämnat flera rekommendationer till kommunen. Revisorerna begär att 

yttrande med åtgärder från kommunen.   

Förvaltningens synpunkter 

 Det är viktigt att arbetet kring barn som far illa fungerar på alla nivåer i 

organisationen. Rapporten från PwC pekar på viktiga förbättringsområden 

som gör att vi säkerställer kvaliteten i arbetet.  

Kommunens åtgärder baseras på rekommendationerna från PwC. 

1. Säkerställa uppföljning av samverkan i respektive nämnd 

Åtgärd: 

På respektive nämnds dagordning finns idag en stående punkt som heter 

verksamhetsinformation under vilken en rapport om samverkan kring barn 

som far illa införs. Det är verksamhetsområdeschefen som ansvarar för den 

information som tas upp. Det kan vara information från styrgruppen 

Förebyggande arbete, från presidiernas samverkansforum Barn och unga, 

nya rutiner, information från verksamheten m.m. 

2. Samverkan införs i nämndernas internkontroll 

Åtgärd: 

Internkontrollplanen för 2020 är redan fastställd av respektive nämnd. Inför 

2021 är det fullt möjligt att införa kontrollmoment gällande arbetet kring 

barn som far illa. Kommunens nya styrmodell bör beaktas vid val av 

kontrollmoment då det blir viktigt att utgå ifrån verksamheternas 

uppföljningar och analyser på området.  

3. Utökad information till nämndernas presidier 

Åtgärd: 

Nämndernas presidiemöten sker vid olika tidpunkter, därför är 

samverkansforum Barn och unga ett lämpligt tillfälle för tjänstepersoner från 
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verksamheten att informera om ex. orosanmälningar, SIP och 

konsultationsdokument. Respektive presidium rapporterar sedan till berörd 

nämnd.  

4. Säkerställa rutinefterlevnad vid hög personalomsättning 

Åtgärd: 

Kommunen tänker vidta flera åtgärder för att förtydliga uppdraget om 

samverkan samt tillgängliggöra rutinerna för chefer och medarbetare.  

 Policyn angående samverkan mellan socialtjänst, förskola/skola och 

fritidsgårdarna revideras. Detta dokument beskriver syftet med 

samverkan och verksamheternas och nämndernas uppdrag och 

funktion i sammanhanget.  

 Strukturerad samverkan mellan nämnderna genom samverkansforum 

Barn och unga. 

 Utökad information till respektive nämnd. 

 Utveckling av verksamhetsledningssystem som gör rutiner och 

processer lätt tillgängliga för chefer och medarbetare.      

Ann-Katrin Ståhl 

Socialchef  
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Samverkan kring barn som far illa- Revisionsrapport  

Beskrivning av ärendet 

Mörbylånga kommuns revisorer har genom PwC granskat socialnämndens 

och utbildningsnämndens samverkan kring barn som far illa. PwC har i sin 

rapport lämnat flera rekommendationer till kommunen. Revisorerna begär ett 

yttrande med åtgärder från kommunen.     

Beslutsunderlag 

Yttrande, daterat den 27 januari 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 januari 2020.      

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Förvaltningens förslag till yttrande är likalydande för både Socialnämnden 

och Utbildningsnämnden. Yttrandet redovisar tänkta åtgärder. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Inga alternativa förslag till beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Beslutet påverkar positivt kommunens arbete kring barn som far illa. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Yttrandet antas.   

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Ann-Katrin Ståhl 

Socialchef 

Fattat beslut expedieras till: 

Social omsorg 

Kommunens revisorer 

 

För kännedom till: 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
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Syfte 

Enligt förvaltningslagen (2017:900) har myndigheter en skyldighet att 

samverka med varandra. Syftet med samverkan mellan verksamheterna 

socialtjänst, skola och fritidsgårdar är att åstadkomma en gemensam syn på 

uppdraget med barn och ungdomar. Fokus ska riktas mot förebyggande 

insatser. 

I ett tidigt skede ska barn och ungdomar som riskerar en ogynnsam 

utveckling uppmärksammas och därigenom ska kommunen få till stånd ett 

bra stöd och lämpliga insatser för barnet/ungdomen.  

Socialtjänstens uppdrag 

Socialtjänsten ska verka för att barn och unga växer upp under trygga 

förhållanden och är skyldiga att samverka med bland annat skola och polis 

samt ge stöd till vårdnadshavare. Socialtjänsten ska i nära samarbete med 

hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling. I uppdraget ingår att ta 

emot anmälan, inleda utredning och besluta om insatser. 

Skolans uppdrag 

Forskning visar att skolframgång är den starkast skyddande faktorn för alla 

barn. För barn som far illa kan skolan göra stor skillnad och för att kunna ge 

det bästa stödet till barn i utsatthet behöver skolor ofta samverka med de 

aktörer som är viktiga ur barnets perspektiv, till exempel socialtjänsten, 

polisen, barn- och ungdomspsykiatrin och/eller barn- och 

ungdomshabiliteringen. Det är barnets behov som styr hur stödet utformas 

och skolan har alltid ett fortsatt ansvar oavsett andra aktörers stödinsatser. 

Rektor ansvarar för att i tid identifiera och utreda vad en elev behöver för 

stöd. Det är viktigt med en nära samverkan med vårdnadshavarna och att 

barnet eller den unge ges förutsättningar att vara delaktig i de åtgärder som 

planeras. Alla som arbetar inom skolan är skyldiga enligt lag att anmäla om 

det finns misstanke om att ett barn upp till 18 år far illa eller riskerar att fara 

illa. 

Fritidsgårdarnas uppdrag 

Fritidsgårdarnas uppdrag är att tillvarata och främja de ungas kreativitet, 

intressen och behov. Fritidsgårdarna ska erbjuda ett varierat utbud av 

aktiviteter. Verksamheten ska präglas utav öppenhet, delaktighet, trygghet 

och tillgänglighet. I fritidsgårdens uppdrag ingår ett nära samarbete med 

skola, polis, socialtjänst och vårdnadshavare. Alla som arbetar på 

fritidsgården är skyldiga enligt lag att anmäla om det finns en misstanke om 

att barn far illa.  

Nämndernas uppdrag 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för att barn och unga får det stöd, hjälp 

och den undervisning de behöver. Vid alla åtgärder som rör barn ska barnets 

bästa beaktas. Berörda nämnder är socialnämnden, utbildningsnämnden och 

kultur och tillväxtnämnden. 
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Om barn far illa har Socialnämnden en skyldighet att samverka med andra 

berörda aktörer både vid individärenden som vid övergripande frågor som 

rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. 

Utbildningsnämnden ansvarar för att alla elever ska nå kunskapsmålen och 

för att skolan har de resurser som krävs. Nämnden följer upp verksamhetens 

förebyggande och åtgärdande arbete och ska samverka med andra nämnder 

och aktörer när så behövs.  

Kultur och tillväxtnämnden har ett ansvar att samverka med andra berörda 

nämnder och aktörer vid misstanke om att barn far illa. 

Struktur för styrning och uppföljning 

Berörda nämnder arbetar var för sig med respektive uppdrag men möts också 

i ett forum för nämndsamverkan. Det sker sex gånger per år och 

ordförandeskapet rullar mellan nämndsordförandena på årsbasis. På dessa 

möten diskuteras frågor och ämnen över ansvarsgränserna för att skapa en 

förståelse och samsyn i de problem och utmaningar som finns och vilka 

åtgärder som behöver göras.  

För att leda arbetet med samverkan samt kommunens förebyggande och 

främjande arbete för barn och ungdomar finns en styrgrupp bestående av 

socialchef, skolchef, chef för IFO samt kultur och fritidschef. Gruppen 

beslutar vilket arbete som ska utföras och av vem. Styrgruppen träffas en 

gång varje kvartal och planerar och följer upp arbetet. Gruppen rapporterar 

till nämndsamverkan ovan.  

Struktur för samverkan mellan verksamheter 

Alla verksamheter som berör barn och ungdomar har skyldighet att anmäla 

missförhållanden till socialtjänsten enligt upprättade rutiner. Varje förskola 

och skola har en utsedd kontaktperson på IFO i konsultationssyfte. Rutinen 

för SIP (Samordnad Individuell Plan) ger både skola och socialtjänst samma 

ansvar att kalla till möte för att samordna insatser med berörda parter. 

Tillfälliga arbetsinsatser/utredningar görs med olika arbetsgrupper som får 

uppdrag från styrgruppen. Uppdrag ges på avsedd blankett.  

Policydokumentets hantering 

Policydokumentet revideras i början av varje mandatperiod. 
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Policy för samverkan mellan socialtjänst, 
förskola/skola och fritidsgårdar.  

Beskrivning av ärendet 

Mörbylånga kommuns revisorer har genom PwC granskat socialnämndens 

och utbildningsnämndens samverkan kring barn som far illa. I samband med 

revisionen har en policy för samarbetet mellan socialtjänst, förskola/skola 

och fritidsgårdar tagits fram.   

Beslutsunderlag 

Policy för samverkan mellan socialtjänst, förskola/skola och fritidsgårdar, 

daterad den 3 januari 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 januari 2020.      

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Förvaltningens förslag till policy är likalydande för både Socialnämnden, 

Utbildningsnämnden och Kultur och tillväxtnämnden. Den innehåller 

beskrivning av verksamheternas och nämndernas uppdrag samt riktlinjer för 

samverkan, styrning och uppföljning av det främjande, förebyggande och 

åtgärdande arbetet. Policyn har diskuterats i samverkansgruppen Barn och 

unga som består av nämndernas presidier och berörda verksamhets-

områdeschefer. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Förvaltningen ser inga alternativa förslag. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Beslutet påverkar positivt kommunens arbete med barn och ungdomar. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Policy för samverkan mellan socialtjänst/förskola/skola etc antas.     

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Ann-Katrin Ståhl 

Socialchef 
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Fattat beslut expedieras till: 

Social omsorg 

Utbildningsnämnden 

Kultur och tillväxtnämnden 
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Länsgemensam familjerätt  

Beskrivning av ärendet 

Ställningstagande i frågan om Mörbylånga kommun ska gå med i gemensam 

familjerätt tillsammans med kommunerna Kalmar och Borgholm med 

Kalmar som värdkommun     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 30 januari 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

2015 gav länets socialchefer extern utredare i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för en ökad samverkan i länet gällande familjerätten. 

Anledningen var att socialtjänsterna i länet drogs med samma utmaningar 

när det gällde att säkra kvaliteten och kompetensen i en verksamhet som stod 

för en förhållandevis liten del inom socialtjänstens hela uppdrag. Det faktum 

att familjerätten i huvudsak styrs av andra lagar än socialtjänstlagen gör att 

det krävs annan kunskap av den som utför uppgifterna än den som en 

socialsekreterare normalt har. En familjerättshandläggare behöver vara insatt 

i många specialfrågor vilket man särskilt i de mindre kommunerna såg som 

en stor utmaning. Ligger uppdraget på en eller ett fåtal personer och 

personen slutar eller av annan anledning är borta försvinner kompetensen 

omedelbart.  

Utredningen var färdig samma år och under 2016 diskuterades frågan vidare 

hos kommunernas socialchefer och ordförandena för socialnämnderna. 2018 

presenterades ett underlag till förslag på hur en länsgemensam familjerätt 

kan organiseras. Förslaget från utredarna var sammanfattat att: 

 Kommunernas socialnämnder har fortsatt eget huvudansvar för sina 

familjerättsliga ärenden. 

 Kalmar län bildar fyra verksamheter för drift av familjerättsliga 

ärenden med Kalmar, Västervik, Oskarshamn och Nybro som 

värdkommuner. Mörbylånga tillsammans med Borgholms kommun 

skulle ingå i Kalmars värdskap.  

 Kostnaderna för kommunerna ska grundas på invånarantalet. 

 En projektledare rekryteras gemensamt av kommunerna för att 

hantera de praktiska frågor som en samverkan medför. 

November 2018 gav Kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att fortsätta 

utreda frågan om samverkan med övriga kommuner i länet gällande 

familjerätt med utgångspunkt i utredarnas förslag. 
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En projektledare har rekryterats av länets kommuner i syfte att hjälpa till 

med hanteringen av utredningen. Samtliga värdkommuner har genomfört 

dialogmöten med samverkanskommunerna under hösten 2019. IFO chef och 

1:e socialsekreterare på Barn och familj har representerat Mörbylånga 

kommun i arbetsgrupp Kalmar/Borgholm/Mörbylånga. 

Arbetsgruppen har enats om vilka familjerättsliga ärenden som vid en 

samverkan lämpligast lämnas över till värdkommunen att utföra och vilka 

som bör ligga kvar på hemkommunen för en bibehållen service till 

medborgarna. Övervägande familjerättsärenden bör enligt arbetsgruppen 

flyttas över till värdkommunen, enklare faderskapsärenden och särskilt 

förordnade vårdnadshavare bör ligga kvar.  

För att uppskatta hur stor personalresurs som krävs vid en sammanslagning 

har en uppdaterad kartläggning gjorts gällande ärendemängd. Med 

utgångspunkt i kartläggningen har Kalmar kommun bedömt att befintlig 

familjerättsorganisation i Kalmar behöver förstärkas med 2,0 

familjerättssekreterare för att hantera ärendemängd och tillgänglighet vid en 

sammanslagning. Även om inte den faktiska ärendemängden hos 

Mörbylånga och Borgholm motsvarar 2,0 tjänst så bedöms det inte som 

möjligt ur rekryteringshänseende att inrätta deltidstjänster. Man räknar också 

med ökad restid för att handläggarna ska kunna möta upp medborgarna i 

deras hemkommuner vid behov. För Mörbylånga kommuns del innebär detta 

en utökning från dagens ca 1,0 tjänst till 1,12 tjänst. 

Kalmar kommun gör följande kostnadsberäkning för 2020 vid gemensam 

familjerätt: 

        

          Budget 

        2020 

      Personalkostnader    

      7,0 handläggare 4 491 929 

 
 1 åa ca 642 tkr 

0,5 administratör 304 300 

 
 

  0,5 ec 418 890 

 
 

      

 
  

   Övriga kostnader   

 
  

   Lokaler 497 213 

 
 

  Fordon 75 000 

 
 

 Handledning 32 000 

 
 

  Utbildning 60 000 

 
 

Datorer, telefoner 103 040 

 
 

 Utredningsresor till annan ort 10 000 

 
  

   Kontorsmaterial 10 000 

 
  

   Övriga kostnader 5 000 

 
 

  Stämningsansökan EKB 13 500 

 
  

   DNA-analys 50 000 

 
  

       

 
  

   Administrativ avgift 10 % 607 000 
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Total kostnad 6 677 873 

      

        

        Kostnadsfördelning per kommun grundat på invånarantal enligt följande: 

 
         Invånare Andel Budget  

    
  

2018-12-
31 % 

per 
kommun 

    Kalmar 68 510 73% 4 844 818 

    Borgholm 10 873 12% 768 905 

    Mörbylånga 15 048 16% 1 064 149 

    Totalt  94 431 100% 6 677 873 

     

Mörbylånga kommun hanterar idag familjerättsärenden inom olika delar av 

Individ- och familjeomsorgens verksamhet. Utredningar, yttranden, M/F 

protokoll och frågor om Särskilt förordnade vårdnadshavare utförs av 

handläggare på Barn och familj. Vi har idag ingen specifik utsedd 

handläggartjänst till uppdraget utan arbetsuppgifterna fördelas på 

handläggare som också har andra arbetsuppgifter, även om handläggare med 

särskilt intresse för området har nischat sig lite mer. Administratör utför 

enklare faderskapsärenden så kallade S-protokoll. Samarbetssamtal och 

umgängesstöd är fördelat till Familjeteamet. Lösningen ökar flexibiliteten i 

verksamheten eftersom ärendena inom familjerätt inte kommer med ett 

jämnt flöde, ex kan personalen under lugnare perioder utföra andra 

arbetsuppgifter inom sitt område. 

 

Syftet med att fördela ut uppgifterna är att minska sårbarheten när det gäller 

kompetensförsörjning och hantering av familjerättsärenden i händelse av 

oplanerad frånvaro eller att personal slutar. Övriga åtgärder som gjorts för att 

minimera sårbarheten och säkra verksamhetens kvalitet är upphandling av 

konsultuppdrag för hantering av familjerättsärenden. Upphandlingen ger 

kommunen en beredskap att i händelse av oplanerad frånvaro/kompetensbrist 

snabbt få in personal med rätt kompetens att utföra handläggningsuppgifter.   

 

En ekonomisk kalkyl över verksamhetens kostnader för familjerätten idag, 

beräknat på 1,0 tjänst med utgångspunkt i de lönenivåer som Kalmar har 

räknat på, är motsvarande 642´kr/år inkl PO-tillägg och semesterersättning. 

Övriga kostnader för exempelvis arbetsledarfunktion, lokaler, 

kontorsmaterial, administration, fordon, handledning, datorer, telefoner mm 

har verksamheten ändå. Dessa kostnader kommer därmed inte att minska för 

kommunen vid en gemensam familjerätt. Att arbetsuppgifterna dessutom 

ligger utspridda på olika funktioner i verksamheten idag gör det svårt att 

minska ner med motsvarande 1,0 tjänst vid en gemensam familjerätt.  

 

Att gå samman i en gemensam familjerätt med Kalmar som värdkommun 

skulle innebära en faktisk ökad kostnad för Mörbylånga kommun med ca 

422´kr/år. Borgholms kommun har dessutom signalerat att de har för avsikt 

att säga nej, om så är fallet kommer kostnaden öka ytterligare.  

Kostnaden ryms inte inom verksamhetens nuvarande budgetram.  
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En kommunsamverkan inom familjerätten kommer därmed inte att innebära 

en mer kostnadseffektiv organisation med klara samordningsvinster som ger 

en kostnadslättnad för kommunen.  

 

Enligt 3 kapitlet 3§ Socialtjänstlagen ska insatser inom socialtjänsten vara av 

god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas 

personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten 

ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Lag (2009:596) 

Förvaltningen bedömer risken att Mörbylånga kommun ska stå utan 

kompetens att hantera familjerättsärenden av god kvalitet som liten. 

Familjerättsärenden hanteras i stort sett dagligen i verksamheten och 

insatserna bedöms vara av god kvalitet. Det finns dock en viss risk att 

kvaliteten sänks eller inte kan bibehållas om personal slutar eller oplanerat är 

frånvarande trots att åtgärder har vidtagits för att minimera riskerna. 

Riskerna bedöms dock inte stå i proportion till de ökade kostnaderna. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Mörbylånga kommun ansluter sig till gemensam familjerätt tillsammans med 

kommunerna Kalmar och Borgholm med Kalmar som värdkommun, med 

motivering att fördelarna med samverkansformen överväger de ökade 

kostnaderna. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Perspektivet trygghet och säkerhet har övervägts med anledning av att det i 

underlaget har bedömts finnas en viss risk för nedsatt kvalitet i verksamheten 

om kompetensförsörjningen inte kan garanteras.  

Perspektivet FNs barnkonvention har övervägts med anledning av att barn är 

direkt berörda i varje enskilt familjerättsärende. Det är av vikt för varje 

enskilt barn att få sina rättigheter tillgodosedda i de familjerättsliga 

ärendena.  

Bedömning görs, med utgångspunkt i ovanstående riskanalys, att 

förvaltningens förslag till beslut inte kommer ge nämnvärda konsekvenser 

vare sig ur ett barnrättsperspektiv eller för medborgarnas trygghet och 

säkerhet.  

Medarbetarnas arbetsmiljö bedöms påverkas positivt av förvaltningens 

förslag på beslut eftersom personalen överlag ser arbetsuppgifterna som 

stimulerande och utvecklande, dessutom riskeras ingen neddragning av 

tjänster i verksamheten med anledning av att kommunen går med i en 

samverkansöverenskommelse. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Mörbylånga kommun ansluter inte till gemensam familjerätt tillsammans 

med kommunerna Kalmar och Borgholm med Kalmar som värdkommun, 
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med motivering att en kostnadseffektivare organisation inte kommer uppnås 

samt att identifierade risker inte står i proportion till de ökade kostnaderna.     

Ann-Katrin Ståhl 

Socialchef 

Malin Furberg 

IFO-chef 

Fattat beslut expedieras till: 

"[Skriv text här]"  
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Ansökan om föreningsbidrag för Concept Delectus för 
år 2020 

Beskrivning av ärendet 

Concept Delectus ansöker om verksamhetsbidrag för år 2020, föreningens 

huvudsyfte är att stötta gruppen vuxna livsstilskriminella, men de ser även 

att ungdomar och yngre missbrukare som är i behov av stöd har ökat och vill 

därmed utöka sin verksamhet.  

Beslutsunderlag 

Ansökan om verksamhetsbidrag, inkommen den 11 december 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 december 2019.       

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Concept Delectus är i huvudsak ett stöd till gruppen vuxna livsstilskriminella 

och uppger att de fått ökade behov till följd av att många ungdomar och 

yngre missbrukare söker stöd hos dem. Föreningen har dels med hjälp av 

bidrag och dels med föreläsningar byggt upp sin verksamhet, ansökan avser 

ett föreningsbidrag på 25 000kr för år 2020.   

Concept Delectus har tidigare ansökt om föreningsbidrag på 50 000kr för år 

2018. Ansökan inkom då i februari 2018 och avslogs med hänvisning att 

ansökan måste inkomma senast i oktober året innan bidraget avser, för att 

budgeten sätts i november månad. Ansökan för 2020 inkom den 11 

december 2019 och har således inkommit efter att budgeten fastställts även 

denna gång. 

Aktiviteterna som Concept Delectus utför är fängelse/häktesbesök, 

föreläsningar, stödsamtal, studiecirklar i samarbete med NBV 

(nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet), matlagning i föreningslokalen 

och ett socialt sammanhang i en drogfri miljö. Stödboende är en del av 

verksamheten där deltagarna får möjlighet att bo under begränsad tid med 

stöd och tillsyn. 

 Det framkommer i ansökan att man önskar utöka sin verksamhet då det är 

fler ungdomar och yngre missbrukare som är i behov av stöd. Enligt ansökan 

för 2018 låg utgifterna på 1 973 000kr och för 2020 på 773 000kr, vilket är 

en minskad utgift på närmare 1,2mnkr. Intäkterna för 2018 beräknades till 

680 000kr och för 2020 är siffran 700 000kr, en ökning med 20 000kr. 

Mörbylånga kommun finns inte med bland de kommuner som anlitat 

Concept Delectus gällande föreläsningar i skolor inom det drogförebyggande 

arbetet och det framgår inte att några kommuninvånare från Mörbylånga 

deltar i verksamheten enligt bidragsansökan. I ansökan för 2018 fanns 

klienter från Mörbylånga kommun uppräknade både gällande praktikplats 

genom arbetsförmedlingen samt klienter på ideell basis. 
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 Förvaltningen har idag insatser i egen regi gällande personer med särskilda 

behov eller som står långt ifrån arbetsmarknaden (innergården) och arbetar 

med nya samverkansinsatser för att hitta lösningar för personer med 

missbruksproblematik. Social omsorg arbetar nu fram en utveckling av den 

stödboendeverksamheten som varit kopplad mot integration för att nå fler 

individer med behov av stöd, riktat både mot barn och vuxna. Olika insatser i 

form av stöd till personer med missbruksproblematik planeras inom 

verksamhetens ram. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Inga alternativa förslag till beslut.   

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen avslår ansökan om föreningsbidrag då ansökan inkommit för 

sent, att siffrorna inte stämmer överens med att man önskar utöka sin 

verksamhet samt för att insatser nu sker inom den egna verksamheten riktade 

mot personer med liknande behov.   

Ann-Katrin Ståhl 

Socialchef 

Louise Kullman 

Handläggare 

Fattat beslut expedieras till: 

Social omsorg 

Concept Delectus (info@kalmarconceptdelectus.se) 
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Överenskommelse om samverkansregler för den 
offentligt finansierade hälso- och sjukvården, 
läkemedelsindustrin, medicintekniska- och 
laboratorietekniska industrin fr o m 2020  

Beskrivning av ärendet 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har beslutat att 

godkänna överenskommelsen om samverkansregler. De vill informera om 

beslutet samt rekommendera även kommuner och regioner att anta 

överenskommelsen.   

Beslutsunderlag 

Överenskommelse om samverkansregler, inkomna den 13 december 2019.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 februari 2020.    

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Sedan lång tid tillbaka finns gemensamt överenskomna regler, 

samverkansregler, som gäller vid samverkan med varandra från hälso- och 

sjukvården samt industrin.  Reglerna gäller exempelvis fortbildning, 

information av olika slag men även projekt och stipendier.  

Dessa samverkansregler reviderades för 6 år sedan, nu har de moderniserats 

och uppdaterats till dagens kontext. Det har inte införts några större 

förändringar utan fokus är mer på förtydliganden och förenklingar, för att 

göra dem mer kommunicerbara. Man ser att kunskapen om dem behöver 

förbättras i hälso- och sjukvården, att skapa tydliga ramar för roller och 

ansvar, som gäller för alla inblandade parter vid samverkan. 

Förutom att anta överenskommelsen förväntas regioner och kommuner verka 

för en god följsamhet till samverkansreglerna och möjliggöra att deras 

medarbetare och chefer har kunskap om dem. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Förvaltningen ser inga alternativa förslag till beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade 

hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska- och 

laboratorietekniska industrin fr o m 2020 antas.   

Ann-Katrin Ståhl 

Socialchef 

Louise Kullman 

Handläggare 

  

Fattat beslut expedieras till: 

Social omsorg 

SKR 
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Sveriges Kommuner och Regioner 

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 

Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 

info@skr.se, Org nr: 222000-0315, www.skr.se 

Regionstyrelserna 
Kommunstyrelserna 

Meddelande från Styrelsen Rekommendation om 

överenskommelse om samverkansregler för den offentligt 

finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, 

medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin 

fr.o.m. 2020 

Ärendenr: 19/01386 

Förbundsstyrelsens beslut 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 13 
december 2019 beslutat  

att godkänna överenskommelsen om samverkansregler för den offentligt 
finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin 
och laboratorietekniska industrin, 

att rekommendera regioner och kommuner att för sin del anta överenskommelsen, 
samt 

att informera regioner och kommuner om beslutet. 

Bakgrund 

Sedan många år finns gemensamt överenskomna regler, kallade Samverkans-
reglerna, om vad som gäller när hälso- och sjukvårdens och industrins medarbetare 
och chefer ska samverka med varandra inom olika områden. Parter är Sveriges 
Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och 
Swedish Labtech. 

Kärnan i Samverkansreglerna rör fortbildning och information av olika slag men 
även stipendier, donationer, konsultationer, utvecklingsprojekt m.m. Samverkan runt 
kvalitetsregister, kliniska prövningar och biobanker omfattas inte, men hänvisning 
till Samverkansreglerna finns i dessa regelverk, som överenskoms med industri-
organisationerna i särskild ordning.  

Samverkansreglerna reviderades senast för sex år sedan. Nu behöver de moderni-
seras och uppdateras till dagens kontext. Inga förändringar av större dignitet föreslås, 
mer än förtydliganden och förenklingar för att göra dem mer kommunicerbara. Trots 
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att Samverkansreglerna funnits länge behöver kunskapen om dem förbättras i hälso- 
och sjukvården. Det förekommer såväl ”beröringsskräck” som alltför vidlyftig 
samverkan. Båda är exempel på bristande kunskap om reglerna och dess intentioner 
och är signaler om behov av ökad förståelse, dels för vikten av samverkan med 
industrin, men också om de yttre ramarna för den. Förtroendet för det offentliga får 
inte riskera att skadas och roller och ansvar måste därför vara tydliga för alla 
inblandade parter vid samverkan. 

SKR erfar att medlemmarna generellt har otillräcklig överblick och kontroll över 
vilka industrisamarbeten som förekommer i sina verksamheter, vilket också stöds av 
rapporten Sponsring med eftertanke? från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 
2018. En större samordning över industrirelationer från sjukvårdshuvudmännens sida 
med transparens, ger bättre förutsättningar för en tillitsfull samverkan och utveckling 
för både hälso- och sjukvård som industrin.  

Den största förändringen inför 2020 är att Samverkansreglerna föreslås delas upp 
och bestå av två delar: En gemensamt överenskommen policy med bärande principer 
och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grunden för samverkan. En klok och 
insiktsfull tillämpning av dessa kan vara fullt tillräcklig för att samverkan sker på ett 
förtroendefullt sätt. Som stöd för samverkan finns även en bilaga med specificerade 
samverkanssituationer, vilken kommer uppdateras mer löpande för största möjliga 
aktualitet. Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan. 

Information om vid varje tidpunkt gällande samverkansregler återfinns på SKR:s 
webbplats, skr.se.  

Förutom att för sin del anta överenskommelsen förväntas regioner och kommuner 
verka för en god följsamhet till samverkansreglerna och att deras medarbetare och 
chefer har kunskap om dem. 

Överenskommelse om samverkansregler med bilaga redovisas i bilaga 1a och 1b. 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Anders Knape 
Ordförande 

https://skr.se/
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ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKANSREGLER 

FÖR DEN OFFENTLIGT FINANSIERADE HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN, LÄKEMEDELSINDU-
STRIN, MEDICINTEKNISKA INDUSTRIN OCH LABORATORIETEKNISKA INDUSTRIN 

Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningens Service AB, Swedish 
Medtech och Swedish Labtech har kommit överens om gemensamma regler för hur med-
arbetare och chefer inom hälso- och sjukvård och industri ska samverka och interagera med 
varandra.  

Parterna anser att samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri är en viktig del för 
utvecklingen av såväl hälso- och sjukvård som näringsliv och vill med reglerna värna om att 
samarbetet kan fortsätta att utvecklas på ett förtroendefullt sätt. 

Samverkansreglerna är gemensamt framtagna utifrån omvärldens krav på ökad transparens, 
måttfullhet i samverkan och behovet av tydlig ansvarsfördelning mellan hälso- och sjukvård 
och industri, bl.a. avseende sjukvårdshuvudmannens ansvar för fortbildningen.  

Reglerna består av två delar: En gemensamt överenskommen policy med bärande principer 
och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grundförutsättningarna för samverkan. En klok och 
insiktsfull tillämpning av dessa kan vara fullt tillräcklig för att samverkan sker på ett 
förtroendefullt sätt. Som stöd för samverkan finns även bilagt en specifikation med konkreta 
samverkanssituationer, vilken parterna uppdaterar mer kontinuerligt för största möjliga 
aktualitet. Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan. 

Det åligger parterna att verka för att respektive parts medlemmar har väl fungerande egen-
åtgärdssystem för att kunna upprätthålla en god följsamhet till samverkansreglerna och att 
deras medarbetare och chefer har kunskap om dem.  

Parterna är överens om att gemensamt följa upp reglerna en gång per år.   

Denna överenskommelse gäller fr.o.m. 1 januari 2020 tills vidare och ersätter tidigare överens-
komna samverkansregler. 

 

 

Anders Knape                                                   Malin Parkler   

Sveriges Kommuner och Regioner          Läkemedelsindustriföreningens 
Service AB 

 

 

Helena Bragd    Peter Simonsbacka 

Swedish Medtech                                        Swedish Labtech 
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Allmänna förutsättningar  

I Sverige förekommer sedan länge en värdefull samverkan mellan hälso- och sjukvården, 
forskningen och industrin som har lett till en betydande utveckling. Samverkan har under 
många år varit en förutsättning för framtagande och utvärdering av nya metoder och 
behandlingar.  

Industrin är en kunskapsintensiv bransch som är av stor betydelse för Sverige men för att 
effektivt kunna utveckla metoder och produkter behövs en nära och förtroendefull samverkan 
mellan företagen i sektorn och hälso- och sjukvården. En god samverkan mellan hälso- och 
sjukvård, forskning och industri skapar ömsesidigt engagemang för snabbare kunskaps-
insamling,  utvärdering och introduktion av nya behandlingsmetoder samt utfasning av äldre 
behandlingsmetoder. På så sätt ges förutsättningar för en ständigt förbättrad hälso- och 
sjukvård som är av stor vikt för samhället.  

Utgångspunkten för all god samverkan är att ge patienterna en ändamålsenlig, evidens-
baserad, kostnadseffektiv och säker vård.  

Samverkan med industrin kan utgöra ett viktigt led i hälso- och sjukvårdspersonalens fort-
bildning och kompetensutveckling, vilket i sig är nödvändigt för att kunna förbättra metoder 
och behandling samt för att säkerställa en hög patient- och användarsäkerhet. 

Hälso- och sjukvården står under kontinuerlig förändring samtidigt som efterfrågan på säkrare 
och effektivare behandlingar ökar. Parterna måste därför uppdatera reglerna återkommande 
så att de är anpassade till sin samtid. 
 
Vården ska flytta närmare patienterna vilket innebär att den i större omfattning ska ske i 
primärvården, i hemmet eller på distans. Hälso- och sjukvården digitaliseras också i snabb takt. 
Nya sätt att möta eller monitorera patienten utvecklas. Läkemedel, medicin- och laboratorie-
teknik blir också allt mer integrerade, bland annat genom utveckling av nya diagnostiska 
metoder, mjukvaror och appar som stöd för den medicinska behandlingen.  

Hälso- och sjukvårdens behov av kompetensförsörjning och kunskapsstöd ställer krav på nya 
arbetssätt där digitaliseringen och kunskapsstyrningen ger möjligheter till andra typer av 
mötesplatser. Resfria möten på distans kan möjliggöra kunskapsinhämtning eller dialog, där 
tid eller ekonomi utgör hinder. Regioner och kommuners gemensamma system för kunskaps-
styrning kan medverka till informationsspridning av kunskap. 

I alla situationer är det viktigt att hälso- och sjukvårdens medarbetare och företagen upprätt-
håller ett oberoende förhållningssätt gentemot varandra och i enlighet med de regler som 
finns i lagstiftningen, detta gäller särskilt vid upphandling.  

Samverkansreglernas omfattning 

Alla medarbetare och chefer i hälso- och sjukvården och industrin omfattas av dessa regler. 

Oavsett om företag tillhör en branschorganisation eller inte ska hälso- och sjukvården tillämpa 
dessa regler på samtliga företag inom branscherna läkemedel, medicinteknik och laboratorie-
teknik som agerar på eller riktar sig mot den svenska marknaden.  

Medlemmar i Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech inklusive 
moderbolag och systerbolag, ska tillämpa reglerna vid samverkan med alla medarbetare och 
chefer inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård.  

Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård och industri ska förutom dessa regler och 
gällande lagstiftning följa de regler för resor, representation, bisysslor och övriga policys och 
affärs- och uppförandekoder som respektive arbetsgivare upprättat för sin egen verksamhet. 
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Bärande principer och regler 

Utgångspunkten är att all samverkan ska vara dokumenterad, öppen för granskning, rimlig och 
ska tillföra alla samverkande parter nytta.  

Följande principer gäller vid all form av samverkan 

Förtroendeprincipen Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska inte 
innebära otillbörlig påverkan och får inte äventyra eller upp-
fattas äventyra, hälso- och sjukvårdens oberoende.  

Förutsättningen för en sund samverkan är en god följsamhet 
till gällande lagstiftning, exempelvis avseende mutor, upp-
handling och beskattning. Detta för att säkerställa att skatte-
medlen används korrekt, att patienter och användare kan 
försäkras om bästa möjliga hälso- och sjukvård, samt att 
samarbetet upprätthåller allmänhetens förtroende. Sam-
verkan ska tåla granskning och prövning utifrån risken att 
äventyra förtroendet.  

Nyttoprincipen  Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska utgå 
från hälso- och sjukvårdens verksamhet och patientens behov 
och vara tydligt kopplad till företagets verksamhet. Det ska 
alltså finnas ett ömsesidigt nyttoperspektiv. 

Transparensprincipen Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska vara 
öppen och transparent samt i enlighet med dessa regler, för-
fattningar, affärs- och uppförandekoder och policys.   

För läkemedelsföretag finns via den europeiska läkemedels-
industriföreningen EFPIA ytterligare krav på transparens. 
Värdeöverföringar till såväl enskilda medarbetare som verk-
samheter i hälso- och sjukvården ska årligen öppet redovisas i 
Läkemedelsindustriföreningens samarbetsdatabas. 

Proportionalitetsprincipen Vid samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska 
respektive parts eventuella förpliktelser stå i rimligt förhåll-
ande till den andres. Vidare ska all form av ersättning vara 
proportionerlig, rimlig och motsvara marknadsvärdet av den 
tjänst som utförs.  

Måttfullhetsprincipen Arrangemang som på något sätt stöds eller arrangeras av 
industrin ska genomsyras av måttfullhet. Kravet på mått-
fullhet innebär att förmånen inte får framstå som beteende-
påverkande för mottagaren.  

Dokumentationsprincipen All form av samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri 
där någon form av ersättning eller kostnadstäckning före-
kommer ska vara skriftligt dokumenterad t.ex. via beslut, avtal 
eller överenskommelse. Relevant dokumentation som avtalet, 
relaterade rapporter, fakturor m.m. måste bevaras minst 2 år 
från avslutat projekt. Detta gäller vare sig den rör enskilda- 
eller grupper av medarbetare eller är på verksamhetsnivå. 
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Följande regler gäller vid all form av samverkan 

Grundregel                         Industrin får inte erbjuda och medarbetare och chefer inom 
hälso- och sjukvården får inte begära eller motta förmåner 
eller annan ersättning, eller kräva åtgärder som strider mot 
dessa regler eller dess intentioner. 

Godkännande av deltagande Den som deltar i en sammankomst ansvarar för att arbets-
givarens godkännande för deltagande är inhämtat.  

Måltider Vid sammankomster arrangerade av eller i samarbete med 
industrin får industrin erbjuda en måttfull måltid i anslutning 
till sammankomsten. Vid distansdeltagande får måltid inte 
erbjudas. Fri måltid kan, beroende på sammankomstens 
karaktär och frekvens, innebära en skattepliktig förmån.  

Alkohol  Alkoholförtäring i samband med sammankomst ska ske 
restriktivt och enbart i samband med måltid. Sprit får aldrig   
erbjudas. Alkoholfria alternativ ska alltid finnas. 

Sociala aktiviteter Varken i samband med sammankomster eller umgänget i 
övrigt får sociala aktiviteter eller fritidsaktiviteter finansieras 
av industrin eller efterfrågas av medarbetare inom hälso- och 
sjukvården.  

Resor Resor ska planeras så att ankomst och avresa sker i så nära 
anslutning till uppdraget som praktiskt möjligt. Vid flygresor 
ska ekonomiklass väljas. Väl motiverade undantag kan göras 
för resor (> 6h) utanför Europa. 

Medföljande  Endast deltagare i arrangemang får bjudas in. Medföljande får 
inte delta. 

Sponsring Industrin kan mot en rimlig motprestation sponsra yrkes-
mässiga delar av specifika aktiviteter eller sammankomster 
som har en koppling till det egna verksamhetsområdet. Med 
koppling menas att företaget har produkter eller bedriver 
forskning inom ett visst terapiområde. Sponsring får endast 
avse faktiska kostnader för enstaka tydligt avgränsad 
aktivitet-/sammankomst. Sponsring av ordinarie verksamhet, 
deltagaravgifter samt resor och logi får inte ges av företagen 
eller begäras av hälso- och sjukvården. 

Val av ort och lokal Industrin får endast arrangera eller sponsra sammankomster 
utanför Sverige eller Öresundsregionen om majoriteten av 
deltagarna inte är från Sverige eller om motsvarande kunskap 
eller erfarenhet inte kan inhämtas här. 

Valet av ort och lokal för arrangemangs genomförande ska 
vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Fritids-
orter under säsong och platser som är kända för sin exklu-
sivitet ska undvikas, till exempel vintersportorter under 
skidsäsong. Samma gäller för orter där större internationella 
evenemang pågår samtidigt eller i anslutning till arrange-
manget - till exempel idrottstävlingar.  
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Definitioner 

Bisyssla Varje syssla, tillfällig eller stadigvarande, som utövas vid sidan 
av anställningen och som inte är hänförlig till privatlivet.  

Hälso- och sjukvård  All offentligt finansierad hälso- och sjukvård i landsting, regi-
oner och kommuner samt privat verksamhet med vårdavtal 
eller enligt LOV (Lagen om Valfrihetssystem).  

Industri Alla företag inom branscherna läkemedel, medicinteknik och 
laboratorieteknik som agerar på eller riktar sig mot den sven-
ska marknaden.   

Medarbetare  Anställd, student under utbildning eller praktik, uppdrags-
tagare eller konsult. 

Ordinarie verksamhet Ordinarie verksamhet i dessa regler avser aktiviteter inom den 
löpande verksamheten som en enhet inom hälso- och sjuk-
vården bestämt att den ska utföra, förutom författnings-
reglerade arbetsuppgifter. 

Sjukvårdshuvudman Region eller kommun med ansvar för hälso- och sjukvård.   

Verksamhetschef Inom all hälso- och sjukvård ska det finnas en verksamhetschef 
som svarar för verksamheten och som har det samlade 
ledningsansvaret.  

Produktinformation  Med produktinformation avses sammankomst med syfte att 
informera om en produkts specifika egenskaper eller hand-
havande i marknadsföringssyfte.  

Sponsring  Med sponsring menas ekonomiskt eller annat stöd och det 
innefattar en marknadsmässig motprestation såsom t.ex. 
utställningsplats, möjlighet till produktdemonstrering eller 
annan form av exponering. Sponsring skiljer sig från en 
donation, där en motprestation saknas.   

Sammankomst Alla former av möten där hälso- och sjukvårdens medarbetare 
och chefer och industrin interagerar med varandra. Samman-
komst kan även ske på distans. 

Konsultation  Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård som utför 
uppdrag åt företag. Konsultation kan t.ex. röra uppdrag inom 
forskning, utbildning, konferenser, produktutveckling och 
rådgivande organ s.k. advisory boards. 
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SPECIFIKATION AV SAMVERKANSSITUATIONER 

BILAGA TILL ÖVERENSKOMMELSEN OM SAMVERKANSREGLER FÖR DEN OFFENTLIGT FINAN-
SIERADE HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN, LÄKEMEDELSINDUSTRIN, MEDICINTEKNISKA INDUSTRIN 
OCH LABORATORIETEKNISKA INDUSTRIN 

Överenskommelsen om samverkansregler är en av parterna undertecknad policy med bärande 
principer och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grundförutsättningarna för samverkan.  

Som stöd för mer löpande samverkan har parterna utarbetat denna bilaga med specifika 
samverkanssituationer, vilken parterna uppdaterar mer kontinuerligt för största möjliga 
aktualitet. Aktuell version publiceras på respektive parts webbplats och integreras i före-
kommande fall i egna etiska regelverk. 

Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan mellan hälso- och sjukvården 
och industrin.  

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 
1) Särskild information och åtgärder i syfte att säkerställa korrekt och säkert 

handhavande och funktion ............................................................................... 2 

a) Serviceinformation för Medicinteknik- och IVD-företag .................................. 2 

b) Riskminimeringsinformation (RMI) för läkemedelsföretag .............................. 2 

2) Produktinformation ............................................................................................ 3 

3) Övriga sammankomster ...................................................................................... 3 

a) Sammankomster arrangerade av industrin ...................................................... 4 

b) Sammankomster gemensamt arrangerade av hälso-och sjukvården och 
industrin ............................................................................................................ 4 

c) Sammankomster arrangerade av hälso- och sjukvården eller tredje part ....... 4 

4) Konsultation och uppdrag för industrin ............................................................. 5 

5) Stipendier ............................................................................................................ 5 

6) Donationer .......................................................................................................... 6 

7) Utvecklingsprojekt  där hälso-och sjukvården och läkemedelsföretag 
samverkar ......................................................................................................... 6 

8) Referenskund ...................................................................................................... 7 

9) Marknadsundersökningar ................................................................................... 7 
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1) Särskild information och åtgärder i syfte att säkerställa korrekt och 
säkert handhavande och funktion  

a) Serviceinformation för Medicinteknik- och IVD-företag 

Med serviceinformation avser parterna den genom EU:s förordning för medicintekniska 
produkter, (MDR 2017/745 och IVDR 2017/746), stadgade skyldigheten att tillhandahålla 
information där en produktspecialist instruerar om patientsäkert och korrekt handhavande av 
produkten, samt följer upp på produktens användning. Informationen ges på produkter som 
redan är upphandlade eller på annat sätt inköpts av hälso- och sjukvården och gäller även för 
produktuppdateringar och ersättningsprodukter. 

Serviceinformation avser instruktion och rådgivning om daglig drift och hantering av medic-
intekniska produkter, samt uppföljningen av dessa, på den enhet där de används eller ska 
användas.  

Informationen ska ges till de medarbetare som av säkerhets- eller handhavandeskäl behöver 
ta del av den. Informationen ges under arbetstid och på arbetsplatsen och ska utgå från lagkrav 
samt hälso- och sjukvårdens behov och efterfrågan. Avsteg från detta ska vara välmotiverat 
och kunna redovisas, t.ex. för tung utrustning som inte kan flyttas, simulatorverksamhet eller 
träning hos speciellt utbildningscenter eller liknande situationer som omöjliggör adekvat 
träning på den normala arbetsplatsen. 

Serviceinformationen och uppföljningen av denna ska tillföra medarbetarna i hälso- och 
sjukvården nytta i den dagliga yrkesutövningen. Företag får inte benämna information eller 
besök serviceinformation i syfte att marknadsföra andra produkter än de redan införskaffade. 
Den får heller inte användas för att möjliggöra finansiering av annan samverkan eller samman-
komst. Detta är särskilt viktigt att beakta om serviceinformationen ges utanför arbetsplatsen. 

Utöver vad som anges i upphandlingskontraktet kan den som tillhandahåller serviceinforma-
tion stå för samtliga relevanta kostnader för att serviceinformationen ska kunna genomföras. 
Detta ska i sådana fall dock ske i enlighet med de bärande principerna i samverkansreglerna. 

Tillhandhållande av serviceinformation påverkas inte av pågående inköpsprocess. 

b) Riskminimeringsinformation (RMI) för läkemedelsföretag 

Med riskminimeringsinformation (RMI) avses den information som innehavare av marknads-
föringstillstånd är ålagd att kommunicera till hälso- och sjukvårdspersonal (eller patient via 
hälso- och sjukvårdspersonal) enligt särskilda villkor i produktens godkännande (2001/83/EG) 
eller som ålagts efter godkännande pga. uppkommen säkerhetssignal. 

RMI är avsedd att säkerställa korrekt och säker användning av ett läkemedel och är beskriven 
i produktens riskhanteringsplan.  

RMI utgår från patientsäkerhetsaspekter och ges till de medarbetare som av säkerhets- eller 
handhavandeskäl behöver ta del av den. Informationen ges under arbetstid och på arbets-
platsen. Avsteg från detta ska vara välmotiverat och kunna redovisas.  

Företag får inte i samband med besök eller sammankomst rubricerad som RMI marknadsföra 
berörd produkt och/eller andra produkter. RMI får inte heller innebära finansiering av annan 
samverkan eller sammankomst. Detta är särskilt viktigt att beakta om informationen ges 
utanför arbetsplatsen. 
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Utöver vad som anges i eventuella upphandlingskontrakt kan företaget stå för samtliga rele-
vanta kostnader för att RMI ska kunna genomföras, dock i enlighet med de bärande prin-
ciperna i detta regelverk.  

Tillhandhållande av RMI påverkas inte av pågående inköpsprocess. 

2) Produktinformation 

En sammankomst avseende produktinformation ska ge deltagarna aktuell och relevant 
information om egenskaper, funktioner och handhavande av specifika läkemedel eller 
medicin- och laboratorietekniska produkter. För medicin- och laboratorietekniska produkter 
ges produktinformation när det avser produkter som inte är upphandlade eller finns upptagna 
i läkemedelsförmånen och som ännu inte används i hälso- och sjukvården, det vill säga en 
aktivitet i marknadsföringssyfte. 

Inbjudan skickas till relevanta medarbetare, det vill säga den huvudsakliga målgruppen för 
sammankomsten, med kopia till verksamhetschef eller den person denne utsett. 

Av inbjudan ska framgå innehåll, tidsmässig omfattning och, om möjligt, tid och plats. I 
rubriken ska det anges att det handlar om produktinformation. Inbjudans utformning ska ske 
så att det tydligt framgår att informationen inte är produktneutral. 

Produktinformation ska företrädesvis ske till grupp av medarbetare på mottagarens arbets-
plats och under arbetstid.  

3) Övriga sammankomster 

Övriga sammankomster avser olika former av kompetensutveckling, t.ex. terapiinriktad 
utbildning, seminarier, vetenskaplig sammankomst, kongresser och symposier.  

Arbetsgivaren har ansvar för medarbetarnas fortbildning och kompetensutveckling och ska stå 
för eventuella kostnader för deltagande i sådana aktiviteter. 

Nedan redogörs för olika huvudtyper av sammankomster (a, b, c) varefter mer detaljerade 
regler för dessa specificeras.  

Innehåll: industrin får endast erbjuda sammankomster och sponsring av event som har en 
koppling till företagets egna verksamhetsområden. Det vetenskapliga och yrkesinriktade pro-
grammet ska utgöra den dominerande delen av och syftet med den aktuella sammankomsten. 

Kostnader: industrin får bidra till kostnader för lokal, föredragshållare, studiematerial, 
måttfulla måltider och liknande som är nödvändigt för sammankomstens genomförande. 

Resor och logi: får inte bekostas av industrin eller begäras av enskilda deltagare. Bokning av 
resa och logi får ombesörjas av industrin. Om bokning och betalning görs av industrin ska 
företagen fakturera deltagarna fullt ut. För möten enligt c) nedan får inte heller bokning av 
resa eller hotell göras. 

Arvodering: deltagare i sammankomster får inte erbjudas arvode av företag och deltagare har 
inte rätt att motta eller begära arvode för sitt deltagande.   
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a) Sammankomster arrangerade av industrin 

Typexempel: ett terapimöte som industrin finansierar själv eller med deltagaravgifter, hälso- 
och sjukvårdens deltagare bekostar själva resa och hotell. 

Industrin kan själva arrangera, bekosta och stå som avsändare för sammankomster riktade till 
i huvudsak medarbetare i hälso- och sjukvården.    

Inbjudan: inbjudan skickas till relevanta medarbetare, det vill säga den huvudsakliga 
målgruppen för sammankomsten med kopia till verksamhetschef. 

Läkemedelsföretag ska också skicka kopia på inbjudan för kännedom till berörda läkemedels-
kommittéer. Medicintekniska företag ska, om relevant, skicka kopia till berörda medicin-
tekniska chefer. 

Vid öppen annonsering av fysiska sammankomster i tryckt eller webbaserad media riktade till 
en större målgrupp, behöver inbjudningsförfarande enligt ovan inte följas. Samma gäller för 
deltagande på distans till sådana sammankomster eller distansdeltagande för andra 
sammankomster som riktar sig till stor målgrupp. Typexempel:  Större utbildningstillfälle, 
kongress eller symposium som annonseras i medicinsk facktidskrift eller dess webbversion och 
som alla berörda medarbetare kan förutsättas ha åtkomst till. 

I inbjudan ska anges syfte och innehåll, den tidsmässiga omfattningen av den planerade 
sammankomsten, plats, de kostnader företaget eventuellt avser stå för, samt eventuella 
sidoarrangemang.  

Om produktinformation förekommer ska detta tydligt framgå av inbjudan.  

Mötesplats: sammankomsten ska normalt tillhandahållas på deltagarens arbetsplats, eller på 
samma ort som deltagarnas arbetsplats är belägen, eller så nära denna ort som möjligt, om 
inte särskilda skäl motiverar annat.  

b) Sammankomster gemensamt arrangerade av hälso-och sjukvården och industrin   

Typexempel: möte anordnat av hälso- och sjukvården, inklusive dess professioner, och industrin 
där parterna delar på ansvar och kostnader.  

Industrin kan i samarbete med hälso- och sjukvården delbekosta och stå som avsändare för 
sammankomster riktade till i huvudsak medarbetare i hälso- och sjukvården.  

Ingen sponsringssituation föreligger eftersom alla parterna är arrangörer. 

Mötesplats, inbjudningsförfarande och innehåll: Samma regler som vid 3a) ovan. 

Båda parter förväntas bidra till sammankomstens genomförande. Gemensamma kostnader 
som är nödvändiga för sammankomstens genomförande fördelas mellan parterna, dvs lokal, 
föredragshållare, studiematerial, måttfulla måltider och liknande. Hälso- och sjukvården står 
för kostnader för egen personal, som exempel interna föreläsare, kurssekreterare och 
liknande. 

c) Sammankomster arrangerade av hälso- och sjukvården eller tredje part  

Typexempel: sammankomst arrangerad av eller på uppdrag av hälso- och sjukvården eller en 
intresseförening som organiserar medarbetare inom hälso- och sjukvården. 

Intäkter från sponsringen får enbart täcka faktiska, dokumenterade, skäliga och direkta 
kostnader. Vilka som är sponsorer ska kommuniceras i god tid innan sammankomsten. 
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Sponsring av sammankomster där måltiden utgör den enda faktiska kostnaden får inte begäras 
eller erbjudas. 

Sponsring av hälso- och sjukvårdens interna aktiviteter får inte förekomma t.ex. enskild 
verksamhets utbildning, planeringskonferens eller personalfest. Inte heller får sådan sponsring 
begäras eller erbjudas. 

Hälso- och sjukvården står för kostnader för egen personal, som exempel interna föreläsare, 
kurssekreterare och liknande. 

Vid förfrågan om sponsring ska arrangören tillhandahålla en fullständig budget för aktiviteten 
som beslutsunderlag, där samtliga kostnader preciseras. Inom tre månader efter avslutad 
aktivitet ska uppföljning av budgeten ske där det ekonomiska utfallet redovisas för berörda 
sponsorer, inklusive utställare. När sponsorintäkterna går jämnt upp med kostnaderna så 
räcker en enkel skriftlig kommunikation att så är fallet. Om sponsorintäkterna genererar ett 
överskott ska återbetalning som huvudregel ske till sponsorerna.  

4) Konsultation och uppdrag för industrin 

Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvården utgör många gånger ett viktigt inslag i 
olika aktiviteter, till exempel forskning, utbildning, konferenser, produktutveckling och 
rådgivande organ, så kallade advisory boards.  

Medverkan bör normalt vara ett uppdrag i tjänsten. Om uppdraget är av konsultativ karaktär 
ska den betraktas som bisyssla. I sådana sammanhang ska gällande  bisyssleregler tillämpas.  

Uppdraget ska vara skriftligt överenskommet mellan medarbetaren, medarbetarens 
arbetsgivare och företaget. Hos en offentlig arbetsgivare utgör överenskommelsen allmän 
handling. Ersättning för utfört arbete ska vara skälig i förhållande till arbetets innehåll och 
nedlagd tid. Utöver kostnadstäckning för resor, kost och logi får inga andra ersättningar, 
förmåner eller gåvor förekomma. Ersättning för uppdrag i tjänsten ska utbetalas till 
arbetsgivaren.   

Konsulten ska i överenskommelsen uppmanas att i relevanta situationer som t ex vid uppdrag 
för myndigheter eller expertorgan vara transparent med uppdraget och inkludera detta i 
aktuell jävsdeklaration. 

Att medverka i ett advisory board är ett uppdrag där industrin engagerar och arvoderar 
medarbetare i hälso- och sjukvården för att ge oberoende råd och bidra med kunskap inom ett 
särskilt område där kunskapen inte kan erhållas inom företaget och företaget avser att vidta 
åtgärder utifrån den information som inhämtats.  

Ett advisory board utgör därmed en mindre grupp med ett fåtal deltagare och antalet 
medarbetare som anlitas ska inte vara högre än vad som är nödvändigt för att uppnå det 
identifierade målet. Urvalskriterierna vid val av medarbetare ska vara baserade på det 
identifierade behovet och ansvariga personer från industrin ska ha den erfarenhet som krävs 
för att kunna utvärdera om en viss person inom hälso- och sjukvården uppfyller dessa krav.  

Ett advisory board är en aktivitet som inte får syfta till att påverka deltagarna.   

5) Stipendier 

Industrin får finansiera stipendium som riktas till hälso- och sjukvården. Ett stipendium delas 
ut efter nominering till personer för att främja ett visst ändamål. Företag får endast ge 
stipendium inom ett område som har koppling till företagets egna verksamhetsområden. 
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Stipendiet ska vara av yrkesförkovrande natur, till exempel framtida utbildning och forskning 
eller liknande och ska ge mervärde till hälso- och sjukvården. Urvalskriterier, ändamål, 
stipendiekommitté, motiv till val av stipendiat samt stipendiegivare ska vara offentligt och 
transparent.  

Givaren av stipendiet ska inhämta godkännande av stipendiatens arbetsgivare. Stipendium får 
inte utgöra ersättning för arbete för arbetsgivarens räkning. 

Stipendium i form av resa eller deltagande vid kongress får inte utges till hälso- och sjukvårdens 
medarbetare för att kringgå intentionerna med dessa samverkansregler. 

6) Donationer 

Donationer får inte ges till hälso- och sjukvårdens interna aktiviteter eller ordinarie 
verksamhet. Industrins donationer får aldrig begäras eller erbjudas för att finansiera sociala 
aktiviteter.  

Industrins donationer till hälso- och sjukvården får endast ges till forskning och utveckling 
(FoU) och under förutsättning att donationen är transparent, väldokumenterad, samt i 
enlighet med denna överenskommelse och dess intentioner. 

Donationer får dock inte på något sätt kopplas till tidigare, nuvarande eller potentiellt framtida 
användning, rekommendation, försäljning eller förskrivning av givarens produkter eller 
tjänster.   

7) Utvecklingsprojekt där hälso- och sjukvården och läkemedelsföretag 

samverkar 

Samverkan mellan hälso- och sjukvården och läkemedelsföretag kan se ut på olika sätt och ha 
olika syften.  

Med utvecklingsprojekt avses samverkan i projektform kring områden och ämnen med naturlig 
koppling till de ingående parternas verksamhetsområden. Utvecklingsprojekt får inte startas i 
syfte att finansiera eller på annat sätt stödja hälso- och sjukvårdens ordinarie verksamhet.  

Projektförslag avseende utvecklingsprojekt ska skickas till verksamhetschefen som informerar 
eventuella relevanta instanser. Ett avtal ska alltid tecknas som reglerar projektets innehåll och 
omfattning. Ett utvecklingsprojekt får inte utgöra ett personligt uppdrag med en enskild 
medarbetare, utan avtal ska tecknas mellan läkemedelsföretaget och en enhet inom hälso- 
och sjukvården.  

Avtalet får inte innebära exklusivitet för läkemedelsföretaget att träffa avtal om samarbeten 
med en eller flera enheter inom hälso- och sjukvården. Avtalet skall tydliggöra sjukvårdens 
respektive industrins roller och ansvar (t.ex. beträffande hantering av personuppgifter, 
patientansvar och hur resultaten från ett utvecklingsprojekt får användas).  

Såväl hälso- och sjukvården som företaget ska bidra till projektet med resurser såsom 
ekonomiska medel, material och/eller arbetstid. Fördelningen mellan parternas bidrag ska 
vara balanserad. Hälso- och sjukvården ska alltid bära sina egna administrativa kostnader 
förknippade med projektet, t.ex. medarbetares tid eller resor som utförs inom ramen för 
utvecklingsprojektet.  

Det ska finnas en detaljerad projektplan som även ska reglera hur projektet ska utvärderas och 
erfarenheterna tillvaratas och spridas/offentliggöras. En budget ska alltid biläggas.  
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Projektet skall vara avgränsat i tid (som regel max 1 år) och inte vara längre eller mer omfatt-
ande än vad som är motiverat för att uppnå syftet med projektet. Projektet skall avslutas efter 
projekttiden. 

Samarbetet ska redovisas öppet, för läkemedelsföretag innebär det att de ska tillhandahållas i 
Läkemedelsindustriföreningens samarbetsdatabas.  

Aktiviteter som inte definieras som utvecklingsprojekt i dessa regler är: 

• samverkan för att utveckla kommersiella produkter åt företag. Sådana projekt ska 
utföras inom ramen för konsultavtal,  

• erbjudanden till vården kopplade till ett företags läkemedel genom avtal eller 
upphandling regleras inom ramen för sedvanlig affärsverksamhet, på central regional 
eller nationell nivå för att upprätthålla en sund konkurrens. Exempel på områden är 
ordnat införande och exempel på produkter och tjänster som kan omfattas är tester, 
diagnostik eller avancerade patientstödsprogram. 

8) Referenskund 

Med referenskund avses en enhet inom hälso- och sjukvården där medicintekniska produkter, 
tjänster och behandlingsmetoder görs tillgängliga för kunder och intressenter i syfte att 
utveckla och sprida kunskap om produkter eller tjänsters funktion i daglig drift. 

För att ett företag ska kunna ange en enhet som referenskund ska ett avtal som reglerar alla 
delar av relationen upprättas mellan parterna. I avtalet ska det anges på vilket sätt företaget 
får använda referenskunden i marknadsföringssyfte.  

9) Marknadsundersökningar 

Marknadsundersökningar är enkäter, intervjuer och fokusgrupper med olika mål och upplägg 
och får endast ha som syfte att inhämta information, åsikter och attityder. Undersökningar får 
inte syfta till att påverka respondent eller förmedla säljbefrämjande kontakter. När företag 
som omfattas av dessa samverkansregler låter genomföra marknadsundersökningar ska den 
som utför undersökningen följa de etiska riktlinjerna för marknadsundersökningar enligt 
ICC/ESOMAR.  

Förfrågan om deltagande i marknadsundersökning får endast ske via e-post eller brev om inte 
annat överenskommits i det enskilda fallet.  

Andelen respondenter får inte överskrida det antal som är nödvändigt för att uppnå rimlig 
säkerhet i resultatet. Respondenters svar ska behandlas strikt konfidentiellt och i enlighet med 
vid var tid gällande dataskyddslag. 

Ersättning för deltagande får inte överskrida vad som är rimligt i förhållande till tidsinsatsen. 
För snabbt genomförda marknadsundersökningar via telefon eller enkät ska ingen eller endast 
en symbolisk ersättning utgå. För mer tidsomfattande marknadsundersökning, till exempel 
med djupintervju, kan en ersättning utgå som motsvarar tidsåtgången, dock högst 2,5 procent 
av gällande prisbasbelopp/KPI.  

Respondenten ansvarar för att vid behov inhämta arbetsgivarens samtycke. Vid ekonomisk 
ersättning för deltagande i marknadsundersökning som har koppling till yrkesutövningen, bör 
alltid arbetsgivarens samtycke inhämtas. 
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Förbundsstyrelsens beslut 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 13 
december 2019 beslutat  

att godkänna överenskommelsen om samverkansregler för den offentligt 
finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin 
och laboratorietekniska industrin, 

att rekommendera regioner och kommuner att för sin del anta överenskommelsen, 
samt 

att informera regioner och kommuner om beslutet. 

Bakgrund 

Sedan många år finns gemensamt överenskomna regler, kallade Samverkans-
reglerna, om vad som gäller när hälso- och sjukvårdens och industrins medarbetare 
och chefer ska samverka med varandra inom olika områden. Parter är Sveriges 
Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och 
Swedish Labtech. 

Kärnan i Samverkansreglerna rör fortbildning och information av olika slag men 
även stipendier, donationer, konsultationer, utvecklingsprojekt m.m. Samverkan runt 
kvalitetsregister, kliniska prövningar och biobanker omfattas inte, men hänvisning 
till Samverkansreglerna finns i dessa regelverk, som överenskoms med industri-
organisationerna i särskild ordning.  

Samverkansreglerna reviderades senast för sex år sedan. Nu behöver de moderni-
seras och uppdateras till dagens kontext. Inga förändringar av större dignitet föreslås, 
mer än förtydliganden och förenklingar för att göra dem mer kommunicerbara. Trots 
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att Samverkansreglerna funnits länge behöver kunskapen om dem förbättras i hälso- 
och sjukvården. Det förekommer såväl ”beröringsskräck” som alltför vidlyftig 
samverkan. Båda är exempel på bristande kunskap om reglerna och dess intentioner 
och är signaler om behov av ökad förståelse, dels för vikten av samverkan med 
industrin, men också om de yttre ramarna för den. Förtroendet för det offentliga får 
inte riskera att skadas och roller och ansvar måste därför vara tydliga för alla 
inblandade parter vid samverkan. 

SKR erfar att medlemmarna generellt har otillräcklig överblick och kontroll över 
vilka industrisamarbeten som förekommer i sina verksamheter, vilket också stöds av 
rapporten Sponsring med eftertanke? från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 
2018. En större samordning över industrirelationer från sjukvårdshuvudmännens sida 
med transparens, ger bättre förutsättningar för en tillitsfull samverkan och utveckling 
för både hälso- och sjukvård som industrin.  

Den största förändringen inför 2020 är att Samverkansreglerna föreslås delas upp 
och bestå av två delar: En gemensamt överenskommen policy med bärande principer 
och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grunden för samverkan. En klok och 
insiktsfull tillämpning av dessa kan vara fullt tillräcklig för att samverkan sker på ett 
förtroendefullt sätt. Som stöd för samverkan finns även en bilaga med specificerade 
samverkanssituationer, vilken kommer uppdateras mer löpande för största möjliga 
aktualitet. Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan. 

Information om vid varje tidpunkt gällande samverkansregler återfinns på SKR:s 
webbplats, skr.se.  

Förutom att för sin del anta överenskommelsen förväntas regioner och kommuner 
verka för en god följsamhet till samverkansreglerna och att deras medarbetare och 
chefer har kunskap om dem. 

Överenskommelse om samverkansregler med bilaga redovisas i bilaga 1a och 1b. 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Anders Knape 
Ordförande 

https://skr.se/
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ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKANSREGLER 

FÖR DEN OFFENTLIGT FINANSIERADE HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN, LÄKEMEDELSINDU-
STRIN, MEDICINTEKNISKA INDUSTRIN OCH LABORATORIETEKNISKA INDUSTRIN 

Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningens Service AB, Swedish 
Medtech och Swedish Labtech har kommit överens om gemensamma regler för hur med-
arbetare och chefer inom hälso- och sjukvård och industri ska samverka och interagera med 
varandra.  

Parterna anser att samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri är en viktig del för 
utvecklingen av såväl hälso- och sjukvård som näringsliv och vill med reglerna värna om att 
samarbetet kan fortsätta att utvecklas på ett förtroendefullt sätt. 

Samverkansreglerna är gemensamt framtagna utifrån omvärldens krav på ökad transparens, 
måttfullhet i samverkan och behovet av tydlig ansvarsfördelning mellan hälso- och sjukvård 
och industri, bl.a. avseende sjukvårdshuvudmannens ansvar för fortbildningen.  

Reglerna består av två delar: En gemensamt överenskommen policy med bärande principer 
och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grundförutsättningarna för samverkan. En klok och 
insiktsfull tillämpning av dessa kan vara fullt tillräcklig för att samverkan sker på ett 
förtroendefullt sätt. Som stöd för samverkan finns även bilagt en specifikation med konkreta 
samverkanssituationer, vilken parterna uppdaterar mer kontinuerligt för största möjliga 
aktualitet. Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan. 

Det åligger parterna att verka för att respektive parts medlemmar har väl fungerande egen-
åtgärdssystem för att kunna upprätthålla en god följsamhet till samverkansreglerna och att 
deras medarbetare och chefer har kunskap om dem.  

Parterna är överens om att gemensamt följa upp reglerna en gång per år.   

Denna överenskommelse gäller fr.o.m. 1 januari 2020 tills vidare och ersätter tidigare överens-
komna samverkansregler. 

 

 

Anders Knape                                                   Malin Parkler   

Sveriges Kommuner och Regioner          Läkemedelsindustriföreningens 
Service AB 

 

 

Helena Bragd    Peter Simonsbacka 

Swedish Medtech                                        Swedish Labtech 
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Allmänna förutsättningar  

I Sverige förekommer sedan länge en värdefull samverkan mellan hälso- och sjukvården, 
forskningen och industrin som har lett till en betydande utveckling. Samverkan har under 
många år varit en förutsättning för framtagande och utvärdering av nya metoder och 
behandlingar.  

Industrin är en kunskapsintensiv bransch som är av stor betydelse för Sverige men för att 
effektivt kunna utveckla metoder och produkter behövs en nära och förtroendefull samverkan 
mellan företagen i sektorn och hälso- och sjukvården. En god samverkan mellan hälso- och 
sjukvård, forskning och industri skapar ömsesidigt engagemang för snabbare kunskaps-
insamling,  utvärdering och introduktion av nya behandlingsmetoder samt utfasning av äldre 
behandlingsmetoder. På så sätt ges förutsättningar för en ständigt förbättrad hälso- och 
sjukvård som är av stor vikt för samhället.  

Utgångspunkten för all god samverkan är att ge patienterna en ändamålsenlig, evidens-
baserad, kostnadseffektiv och säker vård.  

Samverkan med industrin kan utgöra ett viktigt led i hälso- och sjukvårdspersonalens fort-
bildning och kompetensutveckling, vilket i sig är nödvändigt för att kunna förbättra metoder 
och behandling samt för att säkerställa en hög patient- och användarsäkerhet. 

Hälso- och sjukvården står under kontinuerlig förändring samtidigt som efterfrågan på säkrare 
och effektivare behandlingar ökar. Parterna måste därför uppdatera reglerna återkommande 
så att de är anpassade till sin samtid. 
 
Vården ska flytta närmare patienterna vilket innebär att den i större omfattning ska ske i 
primärvården, i hemmet eller på distans. Hälso- och sjukvården digitaliseras också i snabb takt. 
Nya sätt att möta eller monitorera patienten utvecklas. Läkemedel, medicin- och laboratorie-
teknik blir också allt mer integrerade, bland annat genom utveckling av nya diagnostiska 
metoder, mjukvaror och appar som stöd för den medicinska behandlingen.  

Hälso- och sjukvårdens behov av kompetensförsörjning och kunskapsstöd ställer krav på nya 
arbetssätt där digitaliseringen och kunskapsstyrningen ger möjligheter till andra typer av 
mötesplatser. Resfria möten på distans kan möjliggöra kunskapsinhämtning eller dialog, där 
tid eller ekonomi utgör hinder. Regioner och kommuners gemensamma system för kunskaps-
styrning kan medverka till informationsspridning av kunskap. 

I alla situationer är det viktigt att hälso- och sjukvårdens medarbetare och företagen upprätt-
håller ett oberoende förhållningssätt gentemot varandra och i enlighet med de regler som 
finns i lagstiftningen, detta gäller särskilt vid upphandling.  

Samverkansreglernas omfattning 

Alla medarbetare och chefer i hälso- och sjukvården och industrin omfattas av dessa regler. 

Oavsett om företag tillhör en branschorganisation eller inte ska hälso- och sjukvården tillämpa 
dessa regler på samtliga företag inom branscherna läkemedel, medicinteknik och laboratorie-
teknik som agerar på eller riktar sig mot den svenska marknaden.  

Medlemmar i Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech inklusive 
moderbolag och systerbolag, ska tillämpa reglerna vid samverkan med alla medarbetare och 
chefer inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård.  

Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård och industri ska förutom dessa regler och 
gällande lagstiftning följa de regler för resor, representation, bisysslor och övriga policys och 
affärs- och uppförandekoder som respektive arbetsgivare upprättat för sin egen verksamhet. 
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Bärande principer och regler 

Utgångspunkten är att all samverkan ska vara dokumenterad, öppen för granskning, rimlig och 
ska tillföra alla samverkande parter nytta.  

Följande principer gäller vid all form av samverkan 

Förtroendeprincipen Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska inte 
innebära otillbörlig påverkan och får inte äventyra eller upp-
fattas äventyra, hälso- och sjukvårdens oberoende.  

Förutsättningen för en sund samverkan är en god följsamhet 
till gällande lagstiftning, exempelvis avseende mutor, upp-
handling och beskattning. Detta för att säkerställa att skatte-
medlen används korrekt, att patienter och användare kan 
försäkras om bästa möjliga hälso- och sjukvård, samt att 
samarbetet upprätthåller allmänhetens förtroende. Sam-
verkan ska tåla granskning och prövning utifrån risken att 
äventyra förtroendet.  

Nyttoprincipen  Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska utgå 
från hälso- och sjukvårdens verksamhet och patientens behov 
och vara tydligt kopplad till företagets verksamhet. Det ska 
alltså finnas ett ömsesidigt nyttoperspektiv. 

Transparensprincipen Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska vara 
öppen och transparent samt i enlighet med dessa regler, för-
fattningar, affärs- och uppförandekoder och policys.   

För läkemedelsföretag finns via den europeiska läkemedels-
industriföreningen EFPIA ytterligare krav på transparens. 
Värdeöverföringar till såväl enskilda medarbetare som verk-
samheter i hälso- och sjukvården ska årligen öppet redovisas i 
Läkemedelsindustriföreningens samarbetsdatabas. 

Proportionalitetsprincipen Vid samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska 
respektive parts eventuella förpliktelser stå i rimligt förhåll-
ande till den andres. Vidare ska all form av ersättning vara 
proportionerlig, rimlig och motsvara marknadsvärdet av den 
tjänst som utförs.  

Måttfullhetsprincipen Arrangemang som på något sätt stöds eller arrangeras av 
industrin ska genomsyras av måttfullhet. Kravet på mått-
fullhet innebär att förmånen inte får framstå som beteende-
påverkande för mottagaren.  

Dokumentationsprincipen All form av samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri 
där någon form av ersättning eller kostnadstäckning före-
kommer ska vara skriftligt dokumenterad t.ex. via beslut, avtal 
eller överenskommelse. Relevant dokumentation som avtalet, 
relaterade rapporter, fakturor m.m. måste bevaras minst 2 år 
från avslutat projekt. Detta gäller vare sig den rör enskilda- 
eller grupper av medarbetare eller är på verksamhetsnivå. 
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Följande regler gäller vid all form av samverkan 

Grundregel                         Industrin får inte erbjuda och medarbetare och chefer inom 
hälso- och sjukvården får inte begära eller motta förmåner 
eller annan ersättning, eller kräva åtgärder som strider mot 
dessa regler eller dess intentioner. 

Godkännande av deltagande Den som deltar i en sammankomst ansvarar för att arbets-
givarens godkännande för deltagande är inhämtat.  

Måltider Vid sammankomster arrangerade av eller i samarbete med 
industrin får industrin erbjuda en måttfull måltid i anslutning 
till sammankomsten. Vid distansdeltagande får måltid inte 
erbjudas. Fri måltid kan, beroende på sammankomstens 
karaktär och frekvens, innebära en skattepliktig förmån.  

Alkohol  Alkoholförtäring i samband med sammankomst ska ske 
restriktivt och enbart i samband med måltid. Sprit får aldrig   
erbjudas. Alkoholfria alternativ ska alltid finnas. 

Sociala aktiviteter Varken i samband med sammankomster eller umgänget i 
övrigt får sociala aktiviteter eller fritidsaktiviteter finansieras 
av industrin eller efterfrågas av medarbetare inom hälso- och 
sjukvården.  

Resor Resor ska planeras så att ankomst och avresa sker i så nära 
anslutning till uppdraget som praktiskt möjligt. Vid flygresor 
ska ekonomiklass väljas. Väl motiverade undantag kan göras 
för resor (> 6h) utanför Europa. 

Medföljande  Endast deltagare i arrangemang får bjudas in. Medföljande får 
inte delta. 

Sponsring Industrin kan mot en rimlig motprestation sponsra yrkes-
mässiga delar av specifika aktiviteter eller sammankomster 
som har en koppling till det egna verksamhetsområdet. Med 
koppling menas att företaget har produkter eller bedriver 
forskning inom ett visst terapiområde. Sponsring får endast 
avse faktiska kostnader för enstaka tydligt avgränsad 
aktivitet-/sammankomst. Sponsring av ordinarie verksamhet, 
deltagaravgifter samt resor och logi får inte ges av företagen 
eller begäras av hälso- och sjukvården. 

Val av ort och lokal Industrin får endast arrangera eller sponsra sammankomster 
utanför Sverige eller Öresundsregionen om majoriteten av 
deltagarna inte är från Sverige eller om motsvarande kunskap 
eller erfarenhet inte kan inhämtas här. 

Valet av ort och lokal för arrangemangs genomförande ska 
vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Fritids-
orter under säsong och platser som är kända för sin exklu-
sivitet ska undvikas, till exempel vintersportorter under 
skidsäsong. Samma gäller för orter där större internationella 
evenemang pågår samtidigt eller i anslutning till arrange-
manget - till exempel idrottstävlingar.  
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Definitioner 

Bisyssla Varje syssla, tillfällig eller stadigvarande, som utövas vid sidan 
av anställningen och som inte är hänförlig till privatlivet.  

Hälso- och sjukvård  All offentligt finansierad hälso- och sjukvård i landsting, regi-
oner och kommuner samt privat verksamhet med vårdavtal 
eller enligt LOV (Lagen om Valfrihetssystem).  

Industri Alla företag inom branscherna läkemedel, medicinteknik och 
laboratorieteknik som agerar på eller riktar sig mot den sven-
ska marknaden.   

Medarbetare  Anställd, student under utbildning eller praktik, uppdrags-
tagare eller konsult. 

Ordinarie verksamhet Ordinarie verksamhet i dessa regler avser aktiviteter inom den 
löpande verksamheten som en enhet inom hälso- och sjuk-
vården bestämt att den ska utföra, förutom författnings-
reglerade arbetsuppgifter. 

Sjukvårdshuvudman Region eller kommun med ansvar för hälso- och sjukvård.   

Verksamhetschef Inom all hälso- och sjukvård ska det finnas en verksamhetschef 
som svarar för verksamheten och som har det samlade 
ledningsansvaret.  

Produktinformation  Med produktinformation avses sammankomst med syfte att 
informera om en produkts specifika egenskaper eller hand-
havande i marknadsföringssyfte.  

Sponsring  Med sponsring menas ekonomiskt eller annat stöd och det 
innefattar en marknadsmässig motprestation såsom t.ex. 
utställningsplats, möjlighet till produktdemonstrering eller 
annan form av exponering. Sponsring skiljer sig från en 
donation, där en motprestation saknas.   

Sammankomst Alla former av möten där hälso- och sjukvårdens medarbetare 
och chefer och industrin interagerar med varandra. Samman-
komst kan även ske på distans. 

Konsultation  Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård som utför 
uppdrag åt företag. Konsultation kan t.ex. röra uppdrag inom 
forskning, utbildning, konferenser, produktutveckling och 
rådgivande organ s.k. advisory boards. 



 
 
 

Gällande fr.o.m. den 1 januari 2020 tills vidare 
 

 

SPECIFIKATION AV SAMVERKANSSITUATIONER 

BILAGA TILL ÖVERENSKOMMELSEN OM SAMVERKANSREGLER FÖR DEN OFFENTLIGT FINAN-
SIERADE HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN, LÄKEMEDELSINDUSTRIN, MEDICINTEKNISKA INDUSTRIN 
OCH LABORATORIETEKNISKA INDUSTRIN 

Överenskommelsen om samverkansregler är en av parterna undertecknad policy med bärande 
principer och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grundförutsättningarna för samverkan.  

Som stöd för mer löpande samverkan har parterna utarbetat denna bilaga med specifika 
samverkanssituationer, vilken parterna uppdaterar mer kontinuerligt för största möjliga 
aktualitet. Aktuell version publiceras på respektive parts webbplats och integreras i före-
kommande fall i egna etiska regelverk. 

Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan mellan hälso- och sjukvården 
och industrin.  

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
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1) Särskild information och åtgärder i syfte att säkerställa korrekt och 
säkert handhavande och funktion  

a) Serviceinformation för Medicinteknik- och IVD-företag 

Med serviceinformation avser parterna den genom EU:s förordning för medicintekniska 
produkter, (MDR 2017/745 och IVDR 2017/746), stadgade skyldigheten att tillhandahålla 
information där en produktspecialist instruerar om patientsäkert och korrekt handhavande av 
produkten, samt följer upp på produktens användning. Informationen ges på produkter som 
redan är upphandlade eller på annat sätt inköpts av hälso- och sjukvården och gäller även för 
produktuppdateringar och ersättningsprodukter. 

Serviceinformation avser instruktion och rådgivning om daglig drift och hantering av medic-
intekniska produkter, samt uppföljningen av dessa, på den enhet där de används eller ska 
användas.  

Informationen ska ges till de medarbetare som av säkerhets- eller handhavandeskäl behöver 
ta del av den. Informationen ges under arbetstid och på arbetsplatsen och ska utgå från lagkrav 
samt hälso- och sjukvårdens behov och efterfrågan. Avsteg från detta ska vara välmotiverat 
och kunna redovisas, t.ex. för tung utrustning som inte kan flyttas, simulatorverksamhet eller 
träning hos speciellt utbildningscenter eller liknande situationer som omöjliggör adekvat 
träning på den normala arbetsplatsen. 

Serviceinformationen och uppföljningen av denna ska tillföra medarbetarna i hälso- och 
sjukvården nytta i den dagliga yrkesutövningen. Företag får inte benämna information eller 
besök serviceinformation i syfte att marknadsföra andra produkter än de redan införskaffade. 
Den får heller inte användas för att möjliggöra finansiering av annan samverkan eller samman-
komst. Detta är särskilt viktigt att beakta om serviceinformationen ges utanför arbetsplatsen. 

Utöver vad som anges i upphandlingskontraktet kan den som tillhandahåller serviceinforma-
tion stå för samtliga relevanta kostnader för att serviceinformationen ska kunna genomföras. 
Detta ska i sådana fall dock ske i enlighet med de bärande principerna i samverkansreglerna. 

Tillhandhållande av serviceinformation påverkas inte av pågående inköpsprocess. 

b) Riskminimeringsinformation (RMI) för läkemedelsföretag 

Med riskminimeringsinformation (RMI) avses den information som innehavare av marknads-
föringstillstånd är ålagd att kommunicera till hälso- och sjukvårdspersonal (eller patient via 
hälso- och sjukvårdspersonal) enligt särskilda villkor i produktens godkännande (2001/83/EG) 
eller som ålagts efter godkännande pga. uppkommen säkerhetssignal. 

RMI är avsedd att säkerställa korrekt och säker användning av ett läkemedel och är beskriven 
i produktens riskhanteringsplan.  

RMI utgår från patientsäkerhetsaspekter och ges till de medarbetare som av säkerhets- eller 
handhavandeskäl behöver ta del av den. Informationen ges under arbetstid och på arbets-
platsen. Avsteg från detta ska vara välmotiverat och kunna redovisas.  

Företag får inte i samband med besök eller sammankomst rubricerad som RMI marknadsföra 
berörd produkt och/eller andra produkter. RMI får inte heller innebära finansiering av annan 
samverkan eller sammankomst. Detta är särskilt viktigt att beakta om informationen ges 
utanför arbetsplatsen. 
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Utöver vad som anges i eventuella upphandlingskontrakt kan företaget stå för samtliga rele-
vanta kostnader för att RMI ska kunna genomföras, dock i enlighet med de bärande prin-
ciperna i detta regelverk.  

Tillhandhållande av RMI påverkas inte av pågående inköpsprocess. 

2) Produktinformation 

En sammankomst avseende produktinformation ska ge deltagarna aktuell och relevant 
information om egenskaper, funktioner och handhavande av specifika läkemedel eller 
medicin- och laboratorietekniska produkter. För medicin- och laboratorietekniska produkter 
ges produktinformation när det avser produkter som inte är upphandlade eller finns upptagna 
i läkemedelsförmånen och som ännu inte används i hälso- och sjukvården, det vill säga en 
aktivitet i marknadsföringssyfte. 

Inbjudan skickas till relevanta medarbetare, det vill säga den huvudsakliga målgruppen för 
sammankomsten, med kopia till verksamhetschef eller den person denne utsett. 

Av inbjudan ska framgå innehåll, tidsmässig omfattning och, om möjligt, tid och plats. I 
rubriken ska det anges att det handlar om produktinformation. Inbjudans utformning ska ske 
så att det tydligt framgår att informationen inte är produktneutral. 

Produktinformation ska företrädesvis ske till grupp av medarbetare på mottagarens arbets-
plats och under arbetstid.  

3) Övriga sammankomster 

Övriga sammankomster avser olika former av kompetensutveckling, t.ex. terapiinriktad 
utbildning, seminarier, vetenskaplig sammankomst, kongresser och symposier.  

Arbetsgivaren har ansvar för medarbetarnas fortbildning och kompetensutveckling och ska stå 
för eventuella kostnader för deltagande i sådana aktiviteter. 

Nedan redogörs för olika huvudtyper av sammankomster (a, b, c) varefter mer detaljerade 
regler för dessa specificeras.  

Innehåll: industrin får endast erbjuda sammankomster och sponsring av event som har en 
koppling till företagets egna verksamhetsområden. Det vetenskapliga och yrkesinriktade pro-
grammet ska utgöra den dominerande delen av och syftet med den aktuella sammankomsten. 

Kostnader: industrin får bidra till kostnader för lokal, föredragshållare, studiematerial, 
måttfulla måltider och liknande som är nödvändigt för sammankomstens genomförande. 

Resor och logi: får inte bekostas av industrin eller begäras av enskilda deltagare. Bokning av 
resa och logi får ombesörjas av industrin. Om bokning och betalning görs av industrin ska 
företagen fakturera deltagarna fullt ut. För möten enligt c) nedan får inte heller bokning av 
resa eller hotell göras. 

Arvodering: deltagare i sammankomster får inte erbjudas arvode av företag och deltagare har 
inte rätt att motta eller begära arvode för sitt deltagande.   
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a) Sammankomster arrangerade av industrin 

Typexempel: ett terapimöte som industrin finansierar själv eller med deltagaravgifter, hälso- 
och sjukvårdens deltagare bekostar själva resa och hotell. 

Industrin kan själva arrangera, bekosta och stå som avsändare för sammankomster riktade till 
i huvudsak medarbetare i hälso- och sjukvården.    

Inbjudan: inbjudan skickas till relevanta medarbetare, det vill säga den huvudsakliga 
målgruppen för sammankomsten med kopia till verksamhetschef. 

Läkemedelsföretag ska också skicka kopia på inbjudan för kännedom till berörda läkemedels-
kommittéer. Medicintekniska företag ska, om relevant, skicka kopia till berörda medicin-
tekniska chefer. 

Vid öppen annonsering av fysiska sammankomster i tryckt eller webbaserad media riktade till 
en större målgrupp, behöver inbjudningsförfarande enligt ovan inte följas. Samma gäller för 
deltagande på distans till sådana sammankomster eller distansdeltagande för andra 
sammankomster som riktar sig till stor målgrupp. Typexempel:  Större utbildningstillfälle, 
kongress eller symposium som annonseras i medicinsk facktidskrift eller dess webbversion och 
som alla berörda medarbetare kan förutsättas ha åtkomst till. 

I inbjudan ska anges syfte och innehåll, den tidsmässiga omfattningen av den planerade 
sammankomsten, plats, de kostnader företaget eventuellt avser stå för, samt eventuella 
sidoarrangemang.  

Om produktinformation förekommer ska detta tydligt framgå av inbjudan.  

Mötesplats: sammankomsten ska normalt tillhandahållas på deltagarens arbetsplats, eller på 
samma ort som deltagarnas arbetsplats är belägen, eller så nära denna ort som möjligt, om 
inte särskilda skäl motiverar annat.  

b) Sammankomster gemensamt arrangerade av hälso-och sjukvården och industrin   

Typexempel: möte anordnat av hälso- och sjukvården, inklusive dess professioner, och industrin 
där parterna delar på ansvar och kostnader.  

Industrin kan i samarbete med hälso- och sjukvården delbekosta och stå som avsändare för 
sammankomster riktade till i huvudsak medarbetare i hälso- och sjukvården.  

Ingen sponsringssituation föreligger eftersom alla parterna är arrangörer. 

Mötesplats, inbjudningsförfarande och innehåll: Samma regler som vid 3a) ovan. 

Båda parter förväntas bidra till sammankomstens genomförande. Gemensamma kostnader 
som är nödvändiga för sammankomstens genomförande fördelas mellan parterna, dvs lokal, 
föredragshållare, studiematerial, måttfulla måltider och liknande. Hälso- och sjukvården står 
för kostnader för egen personal, som exempel interna föreläsare, kurssekreterare och 
liknande. 

c) Sammankomster arrangerade av hälso- och sjukvården eller tredje part  

Typexempel: sammankomst arrangerad av eller på uppdrag av hälso- och sjukvården eller en 
intresseförening som organiserar medarbetare inom hälso- och sjukvården. 

Intäkter från sponsringen får enbart täcka faktiska, dokumenterade, skäliga och direkta 
kostnader. Vilka som är sponsorer ska kommuniceras i god tid innan sammankomsten. 
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Sponsring av sammankomster där måltiden utgör den enda faktiska kostnaden får inte begäras 
eller erbjudas. 

Sponsring av hälso- och sjukvårdens interna aktiviteter får inte förekomma t.ex. enskild 
verksamhets utbildning, planeringskonferens eller personalfest. Inte heller får sådan sponsring 
begäras eller erbjudas. 

Hälso- och sjukvården står för kostnader för egen personal, som exempel interna föreläsare, 
kurssekreterare och liknande. 

Vid förfrågan om sponsring ska arrangören tillhandahålla en fullständig budget för aktiviteten 
som beslutsunderlag, där samtliga kostnader preciseras. Inom tre månader efter avslutad 
aktivitet ska uppföljning av budgeten ske där det ekonomiska utfallet redovisas för berörda 
sponsorer, inklusive utställare. När sponsorintäkterna går jämnt upp med kostnaderna så 
räcker en enkel skriftlig kommunikation att så är fallet. Om sponsorintäkterna genererar ett 
överskott ska återbetalning som huvudregel ske till sponsorerna.  

4) Konsultation och uppdrag för industrin 

Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvården utgör många gånger ett viktigt inslag i 
olika aktiviteter, till exempel forskning, utbildning, konferenser, produktutveckling och 
rådgivande organ, så kallade advisory boards.  

Medverkan bör normalt vara ett uppdrag i tjänsten. Om uppdraget är av konsultativ karaktär 
ska den betraktas som bisyssla. I sådana sammanhang ska gällande  bisyssleregler tillämpas.  

Uppdraget ska vara skriftligt överenskommet mellan medarbetaren, medarbetarens 
arbetsgivare och företaget. Hos en offentlig arbetsgivare utgör överenskommelsen allmän 
handling. Ersättning för utfört arbete ska vara skälig i förhållande till arbetets innehåll och 
nedlagd tid. Utöver kostnadstäckning för resor, kost och logi får inga andra ersättningar, 
förmåner eller gåvor förekomma. Ersättning för uppdrag i tjänsten ska utbetalas till 
arbetsgivaren.   

Konsulten ska i överenskommelsen uppmanas att i relevanta situationer som t ex vid uppdrag 
för myndigheter eller expertorgan vara transparent med uppdraget och inkludera detta i 
aktuell jävsdeklaration. 

Att medverka i ett advisory board är ett uppdrag där industrin engagerar och arvoderar 
medarbetare i hälso- och sjukvården för att ge oberoende råd och bidra med kunskap inom ett 
särskilt område där kunskapen inte kan erhållas inom företaget och företaget avser att vidta 
åtgärder utifrån den information som inhämtats.  

Ett advisory board utgör därmed en mindre grupp med ett fåtal deltagare och antalet 
medarbetare som anlitas ska inte vara högre än vad som är nödvändigt för att uppnå det 
identifierade målet. Urvalskriterierna vid val av medarbetare ska vara baserade på det 
identifierade behovet och ansvariga personer från industrin ska ha den erfarenhet som krävs 
för att kunna utvärdera om en viss person inom hälso- och sjukvården uppfyller dessa krav.  

Ett advisory board är en aktivitet som inte får syfta till att påverka deltagarna.   

5) Stipendier 

Industrin får finansiera stipendium som riktas till hälso- och sjukvården. Ett stipendium delas 
ut efter nominering till personer för att främja ett visst ändamål. Företag får endast ge 
stipendium inom ett område som har koppling till företagets egna verksamhetsområden. 



6 
 

Gällande fr.o.m. den 1 januari 2020 tills vidare 
 

Stipendiet ska vara av yrkesförkovrande natur, till exempel framtida utbildning och forskning 
eller liknande och ska ge mervärde till hälso- och sjukvården. Urvalskriterier, ändamål, 
stipendiekommitté, motiv till val av stipendiat samt stipendiegivare ska vara offentligt och 
transparent.  

Givaren av stipendiet ska inhämta godkännande av stipendiatens arbetsgivare. Stipendium får 
inte utgöra ersättning för arbete för arbetsgivarens räkning. 

Stipendium i form av resa eller deltagande vid kongress får inte utges till hälso- och sjukvårdens 
medarbetare för att kringgå intentionerna med dessa samverkansregler. 

6) Donationer 

Donationer får inte ges till hälso- och sjukvårdens interna aktiviteter eller ordinarie 
verksamhet. Industrins donationer får aldrig begäras eller erbjudas för att finansiera sociala 
aktiviteter.  

Industrins donationer till hälso- och sjukvården får endast ges till forskning och utveckling 
(FoU) och under förutsättning att donationen är transparent, väldokumenterad, samt i 
enlighet med denna överenskommelse och dess intentioner. 

Donationer får dock inte på något sätt kopplas till tidigare, nuvarande eller potentiellt framtida 
användning, rekommendation, försäljning eller förskrivning av givarens produkter eller 
tjänster.   

7) Utvecklingsprojekt där hälso- och sjukvården och läkemedelsföretag 

samverkar 

Samverkan mellan hälso- och sjukvården och läkemedelsföretag kan se ut på olika sätt och ha 
olika syften.  

Med utvecklingsprojekt avses samverkan i projektform kring områden och ämnen med naturlig 
koppling till de ingående parternas verksamhetsområden. Utvecklingsprojekt får inte startas i 
syfte att finansiera eller på annat sätt stödja hälso- och sjukvårdens ordinarie verksamhet.  

Projektförslag avseende utvecklingsprojekt ska skickas till verksamhetschefen som informerar 
eventuella relevanta instanser. Ett avtal ska alltid tecknas som reglerar projektets innehåll och 
omfattning. Ett utvecklingsprojekt får inte utgöra ett personligt uppdrag med en enskild 
medarbetare, utan avtal ska tecknas mellan läkemedelsföretaget och en enhet inom hälso- 
och sjukvården.  

Avtalet får inte innebära exklusivitet för läkemedelsföretaget att träffa avtal om samarbeten 
med en eller flera enheter inom hälso- och sjukvården. Avtalet skall tydliggöra sjukvårdens 
respektive industrins roller och ansvar (t.ex. beträffande hantering av personuppgifter, 
patientansvar och hur resultaten från ett utvecklingsprojekt får användas).  

Såväl hälso- och sjukvården som företaget ska bidra till projektet med resurser såsom 
ekonomiska medel, material och/eller arbetstid. Fördelningen mellan parternas bidrag ska 
vara balanserad. Hälso- och sjukvården ska alltid bära sina egna administrativa kostnader 
förknippade med projektet, t.ex. medarbetares tid eller resor som utförs inom ramen för 
utvecklingsprojektet.  

Det ska finnas en detaljerad projektplan som även ska reglera hur projektet ska utvärderas och 
erfarenheterna tillvaratas och spridas/offentliggöras. En budget ska alltid biläggas.  
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Projektet skall vara avgränsat i tid (som regel max 1 år) och inte vara längre eller mer omfatt-
ande än vad som är motiverat för att uppnå syftet med projektet. Projektet skall avslutas efter 
projekttiden. 

Samarbetet ska redovisas öppet, för läkemedelsföretag innebär det att de ska tillhandahållas i 
Läkemedelsindustriföreningens samarbetsdatabas.  

Aktiviteter som inte definieras som utvecklingsprojekt i dessa regler är: 

• samverkan för att utveckla kommersiella produkter åt företag. Sådana projekt ska 
utföras inom ramen för konsultavtal,  

• erbjudanden till vården kopplade till ett företags läkemedel genom avtal eller 
upphandling regleras inom ramen för sedvanlig affärsverksamhet, på central regional 
eller nationell nivå för att upprätthålla en sund konkurrens. Exempel på områden är 
ordnat införande och exempel på produkter och tjänster som kan omfattas är tester, 
diagnostik eller avancerade patientstödsprogram. 

8) Referenskund 

Med referenskund avses en enhet inom hälso- och sjukvården där medicintekniska produkter, 
tjänster och behandlingsmetoder görs tillgängliga för kunder och intressenter i syfte att 
utveckla och sprida kunskap om produkter eller tjänsters funktion i daglig drift. 

För att ett företag ska kunna ange en enhet som referenskund ska ett avtal som reglerar alla 
delar av relationen upprättas mellan parterna. I avtalet ska det anges på vilket sätt företaget 
får använda referenskunden i marknadsföringssyfte.  

9) Marknadsundersökningar 

Marknadsundersökningar är enkäter, intervjuer och fokusgrupper med olika mål och upplägg 
och får endast ha som syfte att inhämta information, åsikter och attityder. Undersökningar får 
inte syfta till att påverka respondent eller förmedla säljbefrämjande kontakter. När företag 
som omfattas av dessa samverkansregler låter genomföra marknadsundersökningar ska den 
som utför undersökningen följa de etiska riktlinjerna för marknadsundersökningar enligt 
ICC/ESOMAR.  

Förfrågan om deltagande i marknadsundersökning får endast ske via e-post eller brev om inte 
annat överenskommits i det enskilda fallet.  

Andelen respondenter får inte överskrida det antal som är nödvändigt för att uppnå rimlig 
säkerhet i resultatet. Respondenters svar ska behandlas strikt konfidentiellt och i enlighet med 
vid var tid gällande dataskyddslag. 

Ersättning för deltagande får inte överskrida vad som är rimligt i förhållande till tidsinsatsen. 
För snabbt genomförda marknadsundersökningar via telefon eller enkät ska ingen eller endast 
en symbolisk ersättning utgå. För mer tidsomfattande marknadsundersökning, till exempel 
med djupintervju, kan en ersättning utgå som motsvarar tidsåtgången, dock högst 2,5 procent 
av gällande prisbasbelopp/KPI.  

Respondenten ansvarar för att vid behov inhämta arbetsgivarens samtycke. Vid ekonomisk 
ersättning för deltagande i marknadsundersökning som har koppling till yrkesutövningen, bör 
alltid arbetsgivarens samtycke inhämtas. 
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Till samtliga region- och kommunstyrelser 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har den 13 december 2019 beslutat om 
Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso-och 
sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin, se bifogad 
bilaga. 
 
För frågor om Rekommendationen kontakta Gunilla Thörnwall Bergendahl, avdelningen för vård och 
omsorg, e-post: Gunilla.ThornwallBergendahl@skr.se eller 08-452 70 00 
 
Mvh 
 
Karin Särnå 
Handläggare 
Avdelningen för administration 
_________________________________ 
 
Sveriges Kommuner och Regioner  
Hornsgatan 20 
118 82 Stockholm 
+46 8 452 7264 
+46 76 125 1980 
www.skl.se 
 

 
 
 

 
 
 

Från och med den 27 november 2019 heter vi Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).  
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