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Tillsynsplaner för
serveringstillstånd, försäljning
av receptfria läkemedel och
försäljning av tobak, folköl
samt e-cigaretter 2018
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-01-23
Karin Hallgren
karin.hallgren@alingsas.se
2018.005 SN

Socialnämnden

Tillsynsplaner vid serveringstillstånd, försäljning av
receptfria läkemedel, försäljning av tobak, folköl och ecigaretter
Ärendebeskrivning
En detaljerad tillsynsplan ska upprättas varje år för planering det tillsynsarbete som utförs av
alkoholhandläggaren.

Förvaltningens yttrande
Tillsynsplaner gällande följande områden har upprättats för år 2018:
- Tillsynsplan för serveringstillstånd enligt alkohollagen.
- Tillsynsplan för butiker som säljer receptfria läkemedel enligt lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel.
-Tillsynsplan för butiker som säljer tobak och folköl enligt alkohol och tobakslagen.
- Tillsynsplan för butiker som säljer elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enligt
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Förslag till beslut i Socialnämnden
Socialnämnden godkänner tillsynsplaner vid serveringstillstånd, försäljning av receptfria
läkemedel samt försäljning av tobak, folköl och e-cigaretter.

Beslutet ska skickas till
Angelica Liljedahl, alkoholhandläggare
Anders Hjälm, enhetschef vuxenenheten

Karin Alvermalm
tf förvaltningschef

Karin Hallgren
Nämndsekreterare
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Diarienummer: 2018.005 741
Datum: 2018-01-11

TILLSYNSPLAN FÖR SERVERINGSTILLSTÅND
ÅR 2018
Allmänt om tillsyn
Alkohollagen är en skyddslagstiftning som syftar till att begränsa alkoholens
skadeverkningar. Kommunen och polismyndigheten ska utöva den omedelbara
tillsynen. Kontroll av serveringsställen har dels ett förebyggande och dels ett
korrigerande syfte.
Tillsyn delas normalt sett in i yttre tillsyn, inre tillsyn och samordnad tillsyn.
Vid yttre tillsyn görs tillsynsbesök på restauranger där fokus ligger på hur
verksamheten bedrivs med tanke på ordning och nykterhet, att servering inte sker
till minderåriga och/eller märkbart påverkade personer, förekomst av mat och att
serveringsansvarig person finns på plats. Vid yttre tillsyn kontrolleras också att
försäljningen sker i enlighet med tillståndet avseende t.ex. vilka slag av
alkoholdrycker som säljs, om servering sker till allmänhet eller slutet sällskap,
serveringslokalerna, köket, matutbudet, serveringstiderna mm.
Vid inre tillsyn kontrolleras uppgifter från olika myndigheter. Uppgifter kan t.ex.
inhämtas från polismyndighetens register, skattemyndigheten eller kronofogden.
Vid samordnad tillsyn görs tillsynsbesök på restauranger ihop med andra
myndigheter.
Tillsyn i Alingsås kommun
En detaljerad tillsynsplan upprättas varje år för planering av årets tillsynsarbete
med följande målsättning:
-Alla serveringsställen med serveringstillstånd till allmänheten ska få minst ett
tillsynsbesök under året.
-Nöjesinriktade serveringsställen ska få minst två tillsynsbesök under året.
-Vid inkomna anmälningar mot restauranger ska tillsynsbesök göras snarast.
-Samordnad tillsyn ska ske minst en gång per år.
-Vid större tillfälliga tillstånd till allmänheten såsom t.ex. festivaler ska
tillsynsbesök i möjligaste mån göras.
-Inre tillsynsarbete sker kontinuerligt under året efter behov.
-Alkoholhandläggaren ska arbeta för att krögare och personal som arbetar med
servering av alkoholdrycker genomgår utbildning i ansvarsfull
alkohoholhantering.
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TILLSYNSPLAN FÖR BUTIKER SOM SÄLJER RECEPTFRIA
LÄKEMEDEL ÅR 2018
Allmänt om tillsyn
Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel innehåller bestämmelser om
detaljhandel med vissa receptfria läkemedel på andra ställen än öppenvårdsapotek.
Läkemedelsverket har tillsyn över efterlevnaden av denna lag och de föreskrifter
som har meddelats i anslutning till lagen. Den kommun där detaljhandeln bedrivs
ska kontrollera efterlevnaden av lagen och ska till läkemedelsverket rapportera
brister i efterlevnaden av lagen.
Vid kommunens tillsynsbesök hos detaljhandelsbutiker som säljer receptfria
läkemedel kontrolleras bl.a. att anmälan av försäljningsstället till
läkemedelsverket har gjorts, inköp av läkemedel, mottagande av leveranser,
exponering på försäljningsstället, förvaring, tillhandahållande, rutiner för
reklamationer/indragningar, spårbarhet och butikens egenkontrollprogram.
Tillsyn i Alingsås kommun
En detaljerad tillsynsplan upprättas varje år för planering av årets tillsynsarbete
med följande målsättning:
-Alla detaljhandelsbutiker som har anmält försäljning av receptfria läkemedel ska
få ett tillsynsbesök under året.
-Vid eventuella påkomna brister kan fler besök komma att behöva göras.

TILLSYNSPLAN FÖR BUTIKER SOM SÄLJER
TOBAK/FOLKÖL ÅR 2018
Allmänt om tillsyn
Alkohollagen och Tobakslagen är en skyddslagstiftning som syftar till att
begränsa alkoholens och tobakens skadeverkningar. Statens Folkhälsoinstitut
svarar för central tillsyn enligt både alkohollagen och tobakslagen. Dessa lagar,
liksom tillsynen över att de tillämpas och efterlevs, utgör en viktig del av den
nationella folkhälsopolitiken. Kommunen och polismyndigheten ska utöva den
omedelbara tillsynen.
Vid kommunens tillsynsbesök hos detaljhandelsbutiker som säljer tobak/folköl
kontrolleras bl.a. att anmälan av försäljningsstället har gjorts, butikens
egenkontrollprogram, inköp av tobak, märkning av tobaksvaror, att ålders kontroll
tillämpas i butiken, att skyltar och dekaler finns uppsatta gällande åldersgräns,
marknadsföring/reklam inne i butiken, att försäljningsstället har ett tillräckligt
matvarusortiment vid fölkölsförsäljning mm.
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Tillsyn i Alingsås kommun
En detaljerad tillsynsplan upprättas varje år för planering av årets tillsynsarbete
med följande målsättning:
-Alla detaljhandelsbutiker som har anmält försäljning av tobak/folköl ska få minst
ett tillsynsbesök under året.
-Vid eventuella påkomna brister kan fler besök komma att behöva göras.
TILLSYNSPLAN FÖR BUTIKER SOM SÄLJER ELEKTRONISKA
CIGARETTER OCH PÅFYLLNINGSBEHÅLLARE ÅR 2018
Allmänt om tillsyn
Lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare innehåller en rad
bestämmelser för att begränsa nikotinets skadeverkningar. Kommunen och polisen
har gemensamt tillsynsansvaret över försäljningsställen.
Vid kommunens tillsynsbesök av detaljhandelsbutiker som säljer elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare kontrolleras bl.a. att en anmälan till kommunen
har gjorts, butikens egenkontrollprogram, att ålderskontroll tillämpas i butiken
och att varorna har rätt märkning.
Tillsyn i Alingsås kommun
En detaljerad tillsynsplan upprättas varje år för planering av årets tillsynsarbete
med följande målsättning:
-Alla detaljhandelsbutiker som har anmält försäljning av elektroniska cigaretter
ska få minst ett tillsynsbesök under året
-Vid eventuella påkomna brister kan fler besök komma att behöva göras.
Individuella bedömningar och prioritering kring behov av tillsyn görs löpande
under året vilket innebär att olika serveringsställen och butiker kan få olika antal
tillsynsbesök beroende på verksamhetens art eller inkomna uppgifter av betydelse
för tillståndet. Avvikelser från målsättningarna kan förekomma både när det gäller
tillsyn av serveringstillstånd samt butiker som säljer tobak,folköl, e-cigaretter och
receptfria läkemedel.

Angelica Liljedahl
Alkoholhandläggare
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Tillsynsavgifter för folköl,
tobak, vissa receptfria
läkemedel och e-cigaretter
4
2017.199 SN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-01-155
Disa Hansson

Socialnämnden

2017.199 SN

Tillsynsavgifter för folköl, tobak, vissa receptfria läkemedel och ecigaretter
Ärendebeskrivning
Den 12 december 2017 fattade socialnämnden beslut om att socialförvaltningens
alkoholhandläggare ska upprätthålla lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare i Alingsås kommun.
En tillsynsavgift ska bestämmas då lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare trädde i kraft den 1 juli 2017.
Nuvarande tillsynsavgifter för folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel har funnits sedan
september 2008. Revision av samtliga tillsynsavgifter görs därför i syfte att kompensera för
kostnadsökningar samt höja kommunens självkostnadstäckning.

Förvaltningens yttrande
Vid fastställande av tillsynsavgifter gäller kommunallagens bestämmelser om
självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen. Tillsynsavgiften ska täcka både direkta
och indirekta kostnader såsom personal, material, utrustning, administration och
tillsynsbesök. Det är svårt att exakt beräkna kostnaderna. Uträkningen nedan bygger på en
kvalificerad uppskattning av arbetstid, som bedöms utgöra ca 15% av en heltidstjänst. Utöver
det läggs schabloner för administrativa kostnader. Uträkningen nedan bedöms även omfatta
kostnader för resor i samband med tillsynsbesöken.
Kostnader Alingsås kommun, årsbasis
Lön, baserad på 15%
PO (sociala OH (administrativa
av heltidstjänst
avgifter)
kringkostnader)
68 184 kr
39,75%
15%

Summa
105 515 kr

Folköl, tobak, vissa receptfria läkemedel och e-cigaretter är alla egna grupper med egen
lagstiftning. Det innebär att anmälan, egenkontrollprogram, registrering och sanktioner ska
hanteras för sig, men kan samordnas när det gäller tillsynen. Flera näringsidkare säljer flera
produkter varför det är rimligt att ha en reducerad grundavgift för andra, tredje och fjärde
produkten.
Nuvarande tillsynsavgifter i Alingsås för folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel
Grundavgift + flera produkter
En produkt
Två produkter
Tre produkter
Avgift om fler än ett besök per år
Per besök

Nuvarande fast årlig avgift
1500 kr
1900 kr
2300 kr
Per besök
1500 kr
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Omvärldsbevakning av tillsynsavgifter
Antal
En produkt
Två produkter
Tre produkter
Fyra produkter

Lerum
2000 kr
3000 kr
4000 kr
5000 kr

Partille
1500 kr
2000 kr
3000 kr
-

Borås
2000 kr
2600 kr
3800 kr
-

Uddevalla
3500 kr
4500 kr
5500 kr
-

Förslag på nya tillsynsavgifter i Alingsås kommun för folköl, tobak, vissa receptfria läkemedel
och e-cigaretter
Grundavgift + flera
produkter
En produkt
Två produkter
Tre produkter
Fyra produkter
Avgift om fler än ett
besök per år
Per besök

Ny fast årlig
avgift
2000 kr
3000 kr
4000 kr
5000 kr
Per besök

Antal butiker
med tillstånd
15 stycken
8 stycken
13 stycken

Intäkt
30 000 kr
24 000 kr
52 000 kr
Summa:
106 000 kr

2000 kr

Avgifterna är beräknade utifrån Alingsås kommuns faktiska kostnad, redovisat ovan samt
underlaget av butiker med tillstånd januari 2018.
Nya tillsynsavgifter föreslås gälla från och med 1 januari 2018, men nuvarande avgifter tas ut
till dess att beslut är fattat i kommunfullmäktige.
Avgifterna föreslås att revideras vartannat år, nästa gång blir då januari 2020.
Förslag till beslut i Socialnämnden
Socialnämnden föreslår åt kommunfullmäktige att besluta om nya tillsynsavgifter för folköl,
tobak, vissa receptfria läkemedel och e-cigaretter.

Beslutet ska skickas till
Kommunledningskontoret
Anders Hjälm, enhetschef Vuxenenheten
Angelica Liljedahl, alkoholhandläggare
Disa Hansson, utvecklingsledare

Karin Alvermalm
TF förvaltningschef

Disa Hansson
Utvecklingsledare
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Socialnämndens arbetsutskott
Protokoll
2018-01-09

§ 63 2017.199 SN

Tillsynsavgifter för folköl, tobak, vissa receptfria läkemedel och ecigaretter
Ärendebeskrivning

Den 12 december 2017 fattade socialnämnden beslut om att socialförvaltningens
alkoholhandläggare ska upprätthålla lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare i Alingsås kommun.
En tillsynsavgift ska bestämmas då lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare trädde i kraft den 1 juli 2017.
Nuvarande tillsynsavgifter för folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel har funnits
sedan september 2008. Revision av samtliga tillsynsavgifter görs därför i syfte att
kompensera för kostnadsökningar samt höja kommunens självkostnadstäckning.
Beredning
Vid fastställande av tillsynsavgifter gäller kommunallagens bestämmelser om
självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen. Tillsynsavgiften ska täcka både
direkta och indirekta kostnader såsom personal, material, utrustning, administration
och tillsynsbesök.
Folköl, tobak, vissa receptfria läkemedel och e-cigaretter är alla egna grupper med
egen lagstiftning. Det innebär att anmälan, egenkontrollprogram, registrering och
sanktioner ska hanteras för sig, men kan samordnas när det gäller tillsynen. Flera
näringsidkare säljer flera produkter varför det är rimligt att ha en reducerad
grundavgift för andra, tredje och fjärde produkten.
Nuvarande tillsynsavgifter i Alingsås för folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel
Grundavgift + flera produkter
En produkt
Två produkter
Tre produkter
Avgift om fler än ett besök per år
Per besök

Nuvarande fast årlig avgift
1500 kr
1900 kr
2300 kr
Per besök
1500 kr

Omvärldsbevakning av tillsynsavgifter
Antal
En produkt
Två produkter
Tre produkter
Fyra produkter

Lerum
2000 kr
3000 kr
4000 kr
5000 kr

Justerandes sign

Partille
1500 kr
2000 kr
3000 kr
-

Borås
2000 kr
2600 kr
3800 kr
-

Justerandes sign

Uddevalla
3500 kr
4500 kr
5500 kr
-

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Socialnämndens arbetsutskott
Protokoll
2018-01-09

Förslag på nya tillsynsavgifter i Alingsås kommun för folköl, tobak, vissa receptfria
läkemedel och e-cigaretter
Grundavgift + flera produkter
En produkt
Två produkter
Tre produkter
Fyra produkter
Avgift om fler än ett besök per år
Per besök

Ny fast årlig avgift
2000 kr
2500 kr
3000 kr
3500 kr
Per besök
2000 kr

Nya tillsynsavgifter föreslås gälla från och med 1 januari 2018, men nuvarande
avgifter tas ut till dess att beslut är fattat i kommunfullmäktige.

Beslut

Ärendet återremitteras till förvaltningen för att utreda om tillsynen är självfinansierad
med föreslagna avgifter samt att beräkningsunderlag ska redovisas till
socialnämnden inför beslut.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Tillsynsavgifter för folköl, tobak, vissa receptfria läkemedel och ecigaretter

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Ekonomisk uppföljning 2017
5
2017.052 SN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-01-09
Carina Andersson
0322-616668
2017.052 SN

Socialnämnden

Månadsuppföljning per 2017-11-30
Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 24 januari 2017 § 6 om flerårsstrategi
för socialnämnden. Flerårsstrategin fastslog budgeten för socialnämndens verksamhet 2017.
Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2017 § 142 om att anta en politisk handlingsplan
för att få en långsiktig budget i balans. Totalt beslutades 10 punkter, en av punkterna
innehåller ett uppdrag till samtliga nämnder att inläst budget i ekonomisystem stämmer
överens med nämndens beslutade budget.
En uppföljning av det ekonomiska läget görs därefter månadsvis, i enlighet med beslutet i
kommunfullmäktige. Vidare lämnas en prognos för resterande del av året.
Förvaltningens yttrande
Socialnämndens prognos för helåret per 2017-11-30 innebär ett underskott med 45,7 mnkr
vilket är en marginell försämring med 0,2 mnkr jämfört med föregående månads prognos.
Prognosen om -45,7 mnkr hänförs till största delen av minskade intäkter men även för högt
budgeterade intäkter.
Verksamheten för ensamkommande barn beräknas fortsatt generera ett underskott till följd
av Migrationsverkets lägre ersättningsnivåer samt minskade intäkter på grund av
åldersuppskrivningar och för högt uppbokade intäkter som inte realiserats. Beräknat
överskridande av budget uppgår till -18,6 mnkr vilket är en försämring med 1,3 mnkr jämfört
med föregående månads prognos.

Förslag till beslut i Socialnämnden
Socialnämnden fastställer månadsuppföljningen per 2017-11-30.

Beslutet ska skickas till
Karin Alvermalm

Karin Alvermalm
Tf förvaltningschef

Carina Andersson
Ekonomiansvarig
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Månadsuppföljning ekonomi november 2017 Socialnämnden
Belopp i tkr

Budget
2017

Utfall
201711

Prognos
helår

Avvikelse
helår

Verksamhetens intäkter

218 033

174 917

189 333

-28 700

Personalkostnader

-401 063

-366 742

-401 948

-885

Lokalhyror

-31 176

-31 974

-33 566

-2 390

Köp av tjänster

-97 575

-105 640

-115 080

-17 505

Övriga kostnader

-74 768

-63 317

-71 028

3 740

Verksamhetens kostnader

-604 582

-567 673

-621 622

-17 040

Verksam hetens nettokostnader

-386 549

-392 756

-432 289

-45 740

386 549

354 336

386 549

0

-9

-9

-9

-38 429

-45 749

-45 749

0

Kommunbidrag
Finansnetto

Årets resultat

0

Socialnämndens prognos för 2017 är ett negativt utfall mot budget om 45 749 tkr
(45 507 tkr). En marginell försämring sedan föregående månad om 200 tkr.
Prognosen om 45 749 tkr i underskott hänförs till största delen av minskade intäkter
men även för högt budgeterade intäkter.

Belopp i tkr

Förvaltningsledning

AFF
ASS
IFO
Avd för Arbetsmarkn
Individ o
EKB funktionsstöd Stöd o service familjeomsorg
Ensamexkl EKB
exkl EKB
exkl EKB kommande

Summa

Verksamhetens intäkter

-9 500

0

0

-2 980

-16 220

-28 700

Personalkostnader

-2 190

-5 000

0

1 315

4 990

-885

Lokalhyror

-1 840

Köp av tjänster
Övriga kostnader

-560

-500

1 795

0

0

-550

-2 390

0

-10 725

-5 720

-17 505

0

3 000

-1 055

3 740

Verksamhetens kostnader

-2 795

-5 500

0

-6 410

-2 335

-17 040

Verksamhetens nettokostn

-12 295

-5 500

0

-9 390

-18 555

-45 740

Resultat

-12 295

-5 500

0

-9 390

-18 555

-45 749

Tabellen visar prognosavvikelse per avdelning och helår

Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS
Besöksadress: Sidenvägen 7 F
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88
socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se
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Kommentar uppföljning drift
Ensamkommande barn och unga (EKB)
- Verksamheten för ensamkommande barn och unga beräknas fortsatt
generera ett underskott till följd av Migrationsverkets lägre ersättningsnivåer
samt för högt uppbokade intäkter som inte realiserats. Beräknat
överskridande av budget uppgår till -18 555 tkr (-17 290 tkr).

Förvaltningsledning
-

Prognosen för förvaltningsledningen hänför sig främst till uteblivna intäkter
men även överskridande av personalkostnader och lokaler. Ansökningar om
medel från innovationsfonden samt ansökningar om medel från
flyktingfonden är budgeterade men kommer inte tillfalla förvaltningen.
Förvaltningsledningen prognostiserar att överskrida budget med -12 295 tkr
(-14 080 tkr).

Individ- och familjeomsorg (IFO)
-

För IFO avviker framför allt kostnaden för köp av tjänst. Till följd av ökat antal
barn som far illa har IFO behövt göra fler placeringar. Det är även en
markant ökning av våld i nära relationer. HVB ungdom (hem för vård eller
boende) samt LVM (lagen om vård för missbrukare) visar också en ökning.
Beräknat överskridande av budget uppgår till -9 390 tkr (-8 800 tkr) varav 5 925 tkr är konsultkostnad.

Avdelningen för funktionsstöd (AFF)
-

AFF har fortsatt ökade kostnader för personlig assistans till följd av
försäkringskassans ändrade bedömningsgrunder. Verksamheten har även
haft ett enskilt ärende med stora uppstarts- och omställningskostnader som
påverkar resultatet. Beräknat överskridande av budget uppgår till -5 500 tkr
(-5 000 tkr).

Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS
Besöksadress: Sidenvägen 7 F
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88
socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se
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2 (4)

Handlingsplan ekonomi
Utöver tidigare handlingsplan har förvaltningen 2017-10-26 fått i uppdrag att ta fram
en handlingsplan med åtgärder för att säkerställa att underskottet per helår inte
understiger prognosen i delårsbokslutet (-39,7 mkr).
Handlingsplan 1

Verksamhe
t

Åtgärd

Bedömd
effekt
2017

EKB

Förhandla ner priserna på de platser kommunen köper

0,2 mnkr

EKB

Flytta hem från köpta platser till vakanta platser i eget
boende

3,8 mnkr

alternativt Stänga boende
SoF/AME

Minskning av befarat underskott genom att inte söka
medel ur flyktingfonden avseende försörjningsstöd och
Satsning 100

4,75 mnkr

FLG

Minskad administration

2,5 mnkr

Alla

Inköpsstopp

-

AME

Lokal Rektorsgatan

-

IFO

Minskning av Home Start utifrån osäkerhetsfaktorer

0,1 mnkr
11,35
mnkr

Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS
Besöksadress: Sidenvägen 7 F
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88
socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se
Page 17 of 28

3 (4)

Prognosen per augusti (-39,7 mnkr) och per november (-45,7 mnkr) visar en
försämring om 6,0 mnkr. Utifrån förvaltningens totala underskott har den
ekonomiska medvetenheten fortsatt prägla arbetet inom förvaltningen vilket redogörs
för i handlingsplan 2 nedan. Ytterligare effektiviseringar bedöms inte realistiska utan
kräver nedläggning av verksamhet med effekt 2018 varför handlingsplanen inte
förbättrar resultatet utan synliggör vad förvaltningen redan gör för att inte öka
underskottet ytterligare.
Handlingsplan 2
Åtgärd

Bedömd
effekt 2017

Alla

Alla externa köp av vård prövas mot lösningar i
egen regi

2,1 mnkr

Alla

Inköpsstopp under året vad gäller material,
kurser, konferenser

1,0 mnkr

Alla

Restriktivitet vid tjänstetillsättningar

1,5 mnkr

EKB

Avslutade platser och nerförhandlade priser

0,5 mnkr

Verksamhet

5,1 mnkr

Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS
Besöksadress: Sidenvägen 7 F
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88
socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se
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Avtal Ungdomsmottagning i
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Datum
Handläggare:
Direktnr:
Beteckning:

2017-12-12
Tina Karlsson
6654
2017.214 SN Socialnämnden

Avtal Ungdomsmottagningen
Ärendebeskrivning
Avtal mellan Västra hälso- och sjukvårdsnämnden och Alingsås kommun avseende
samverkan vid Ungdomsmottagningen i Alingsås 2018. Ungdomsmottagningen är
en basverksamhet som ska ses som ett komplement till övrig hälso- och sjukvård
och till kommunens förebyggande arbete. Verksamheten vänder sig till ungdomar
och unga vuxna t.om 24 år. De ska arbeta med hälsofrågor som kan hänföras till
ungdomstiden och en förberedelse till vuxenlivet. Kommunen ska finansiera 25% av
den totala kostnaden.
Förvaltningens yttrande
Det nuvarande avtalet upphör att gälla 2017 och Regionen har nu tagit fram ett nytt
avtal för perioden 1/1-31/12 2018 med möjlighet till förlängning med ytterligare max
12 månader. I det nuvarande avtalet betalar Alingsås kommun 624000:-/år men
med det nya avtalet blir avgiften 1 039 230:-/år, dvs en höjning med
415 230:-. Anledningen till höjningen är att Regionen har tagit fram en ny
beräkningsmodell där samtliga kommuner i upptagningsområdet ska betala samma
kostnad/invånare.
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner ”Avtal mellan Västra hälso- och sjukvårdsnämnden och
Alingsås kommun avseende samverkan vid Ungdomsmottagningen i Alingsås 2018”
Socialförvaltningen
Karin Alvermalm
Tf Förvaltningschef
Exp
Tina Karlsson
Karin Alvermalm

Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS
Besöksadress: Sidenvägen 7 F
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88
socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se
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Dnr: HSNV 2017-00214

Avtal mellan
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
och
Alingsås kommun
avseende samverkan vid

Ungdomsmottagningen i Alingsås
2018
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Bilaga 1: Inriktningsdokument för Ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-20221

1

vid detta avtals tecknande har Samrådsorganet i Västra Götaland 2017-09-22
rekommenderat huvudmännen att anta dokumentet, den 2017-11-29 antogs
inriktningsdokumentet av Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelse
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1 Avtalsparter
Avtalsparter är Västra Götalandsregionen genom Västra hälso- och sjukvårdsnämnden org. nr
232100-0131 (nedan kallad HSNV) och Alingsås kommun, org. nr 212000-1553, nedan
kallad kommun.

2 Avtalstid
Avtalet gäller 1 januari 2018 – 31 december 2018. Förlängning kan göras med ytterligare
maximalt tolv månader efter överenskommelse mellan parterna. Vid utnyttjande av
förlängning ska parterna vara eniga senast 30 juni 2018.

3 Avtalets syfte
Avtalet avser verksamheten vid Ungdomsmottagningen i Alingsås och har som syfte att
beskriva inriktning, gemensamma utgångspunkter, åtaganden, organisation för
ungdomsmottagningen samt den ekonomiska fördelningen mellan HSNV och kommunen.
Vidare syftar avtalet till att säkerställa att parterna har kontinuerlig dialog under
avtalsperioden.

4 Vårdgivare
Organisationen Beställd Primärvård inom Närhälsan är genom överenskommelse mellan
parterna HSNV och styrelsen för Beställd Primärvård, utförare tillika vårdgivare för
Ungdomsmottagningen i Alingsås. Alingsås kommun är samverkanspartner och delfinansiär.

5 Utgångspunkter och inriktning
Båda parter åtar sig att i samverkan utveckla ungdomsmottagningen i enlighet med syfte och
inriktningsmål i detta avtal, med utgångspunkt i det gemensamt utarbetade
Inriktningsdokument för Ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022. (Bilaga 1)
Verksamheten vid ungdomsmottagningen ska utgå från styrdokument för såväl HSN som
kommunen.
Styrdokument som ungdomsmottagningen ska följa är;
 Budget Västra Götalandsregionen
 Budget Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
 Budget Alingsås kommun
 Övergripande dokument och riktlinjer från Regionfullmäktige och
Kommunfullmäktige
Utifrån ovanstående dokument kan parterna i dialog prioritera och fokusera på vissa mål
under en viss tid.
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6 Verksamhetens innehåll
Ungdomsmottagningen är en basverksamhet som ska ses som ett komplement till övrig hälsooch sjukvård och till kommunens hälsofrämjande och förebyggande arbete.
Ungdomsmottagningen ska genom ett salutogent förhållningssätt främja en god fysisk och
psykisk hälsa samt stärka, stödja och motivera ungdomar i övergången mellan ungdom och
vuxenliv. Ungdomarna ska ges förutsättningar för att kunna göra hälsosamma val av
levnadsvanor.
Ungdomsmottagningen ska kännetecknas av hög kvalitet, god tillgänglighet, gott bemötande
och valfrihet. Verksamheten vänder sig till ungdomar och unga vuxna upp till och med 24 år.
Ungdomsmottagningens innehåll ska följa Inriktningsdokumentet för ungdomsmottagningar i
Västra Götaland. Det innebär bland annat att följande verksamhetsformer och insatser ska
erbjudas:
 Öppen mottagning
 Individuella besök
 Gruppverksamhet
 Telefonrådgivning
 Utåtriktat arbete
 Informationsarbete
 Samverkan i individärenden
 Samverkan med andra verksamheter i närområdet

6.1 Rådgivning, undersökning och behandling
Ungdomsmottagningen ska arbeta med hälsofrågor som kan hänföras till ungdomstiden och
en förberedelse för vuxenlivet. Arbetet på ungdomsmottagningen ska omfatta både fysisk
hälsa, psykisk hälsa och sexuell hälsa. Ungdomsmottagningen är inte en remissinstans.

6.2 Utåtriktat och uppsökande arbete
Ungdomsmottagningen ska arbeta utåtriktat tillsammans med skolor där även särskolorna
omfattas. Andra kontaktpunkter kan vara föreningar och fritidsgårdar. Målsättningen är att
alla åttonde- eller niondeklasser i upptagningsområdet ska ha besökt eller ha kännedom om
ungdomsmottagningen. Utåtriktat arbete i samverkan med kommuner.

6.3 Samverkan
Ungdomsmottagningen ska utveckla och stärka samverkan dels på individuell nivå, dels på
organisatorisk nivå. Viktiga samverkanspartner är skolor, verksamheter inom det lokala
folkhälsoarbetet, primärvård mm.
Ungdomsmottagningen kan medverka med sin kunskap om ungdomar för att öka
kompetensen hos samverkanspartner när det gäller ungdomsperspektivet, sex- och
samlevnadsfrågor och andra relevanta områden.
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Den organisatoriska samverkan mellan parterna ska utvecklas och stärkas, i syfte att tillskapa
en lokal förankring efter ungdomars behov. Årlig handlingsplan bör tas fram för respektive
ungdomsmottagning där t.ex. utåtriktade aktiviteter beslutas.

6.4 Tillgänglighet och öppettider
Alla ungdomar ska ha god tillgänglighet till ungdomsmottagningen. Ungdomsmottagningen
är en så kallad "lågtröskelverksamhet", vilket innebär att det är lätt att söka och få hjälp.
Ungdomarna ska ha möjlighet att boka tid utanför skoltid eller kunna komma till
ungdomsmottagningen utan att ha bokat en tid.
Information om öppettider, telefontider mm ska vara lätt för ungdomarna att hitta via Internet.
Informationen ska finnas på UMO.se/Ungdomsmottagningen på nätet.

6.5 Jämlik vård
Alla ungdomar ska uppleva att de bemöts och behandlas på ett likvärdigt sätt och får likvärdig
tillgång till ungdomsmottagningen oavsett kön, ålder, sexuell identitet, funktionshinder, social
ställning, etnicitet eller religiös tillhörighet.

6.6 Valfrihet
Det ska råda valfrihet för ungdomar att välja den ungdomsmottagning de önskar besöka inom
Västra Götaland, oavsett huvudman. I det fall det finns andra verksamheter som kan
tillgodose den unges behov är det den unge själv som väljer vilken verksamhet hon/han vill
vända sig till.

6.7 Bemanning och kompetens
Verksamheten ska arbeta utifrån metoder grundade på forskning eller beprövad erfarenhet.
Specifik kompetens om ungdoms- och genusperspektiv, biologiska, psykologiska, och sociala
aspekter för tonårsutveckling, sexualitet och sexuell identitet där bland annat HBTQ-frågor
ingår ska finnas.
HSNV genom Beställd Primärvård ansvarar för bemanningen på ungdomsmottagningen som
ska vara barnmorska, kurator/psykolog samt läkare.

6.8 Verksamhetschef och medicinskt ansvarig
Ungdomsmottagningen ska ledas av en verksamhetschef inom Beställd Primärvård.
Verksamhetschefen för ungdomsmottagningen har det samlade ledningsansvaret, vilket också
innefattar det medicinska ledningsansvaret. Verksamhetschefen får uppdra åt sådan
befattningshavare inom verksamheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att
fullgöra enskilda ledningsuppgifter som det medicinska ledningsansvaret. Den medicinske
rådgivaren ska biträda verksamhetschefen där det gäller frågor som medicinska rutiner,
medicinsk säkerhet med mera.
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Närhälsan/Beställd primärvård är genom HSNV driftansvarig för verksamheten. Inför ev
förändrat driftansvar ska parterna sammankallas för dialog och förhandling (se 11.1
Förändringar och tillägg i avtalet).

6.9 Samordningsansvar
När två eller flera arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för
att ordna säkra arbetsförhållanden. Det innebär särskilda risker när flera arbetsgivare arbetar
jämsides och det är just dessa risker som måste ägnas uppmärksamhet i samarbetet.
Var och en av parterna är skyldiga att se till att inte deras verksamhet utsätter någon annan
som arbetar där för risker för ohälsa eller olycksfall.
Samordningsansvaret på ett fast driftsställe ligger enligt arbetsmiljölagen i första hand på den
som råder över driftsstället, men ska definieras och utformas gemensamt.
Att det finns en samordningsansvarig arbetsgivare gör inte att annan arbetsgivare slipper det
normala ansvaret för de egna arbetstagarnas arbetsmiljö. Samordningsansvaret gäller bara
samordningen och är inte något totalansvar. Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets
föreskrifter ska följas.

7 Patientavgifter
Ungdomsmottagningen ska följa Västra Götalandsregionens regler och rutiner gällande
patientavgifter och debitera patientavgift med de belopp som regionen fastställer. Intäkterna
ingår i ungdomsmottagningens budget.

8 Medicinsk Kvalitet
Ungdomsmottagningen ska erbjuda vård i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen samt i
enlighet med vad som gäller inom respektive specialitet vad avser bl.a. kvalitetskrav och
medicinsk praxis.
Personal anställd vid/utför arbete vid (inköpt/upphandlat tjänster) ungdomsmottagningen som
utför hälso- och sjukvårdsarbete är skyldig att dokumentera i patientjournal i enlighet med
gällande lagstiftning. För att säkerställa att kommunens personal ges tillgång till
patientjournal ska uppdragsavtal om tillgång till vårdgivarens vårddatasystem tecknas.
Ungdomsmottagningen ska bedriva ett fortlöpande, systematiskt och dokumenterat arbete
med kvalitets- och verksamhetsutveckling så att hälso- och sjukvårdslagens krav på god
kvalitet i hälso- och sjukvård tillgodoses. Arbetet ska uppfylla de krav på kvalitetssystem och
kontinuerligt utvecklingsarbete som anges i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
(SOSFS 2011:9) uppfylls.

9 Rapportering, uppföljning
Verksamhetschefen ansvarar för att uppföljning och rapportering sker enligt vad som beskrivs
nedan.
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Ungdomsmottagningen ska årligen lämna verksamhetsberättelse efter verksamhetsår till
HSNV och kommunen senaste 15 februari.
Ungdomsmottagningen ska delta i och rapportera resultat från verksamheten till regionala och
nationella samarbeten som syftar till statistik, verksamhetsjämförelser och kvalitetsuppföljning.
Ungdomsmottagningen ska till berörd patientnämnd lämna de uppgifter som nämnden
behöver för att fullgöra sitt uppdrag, samt informera Västra Götalandsregionen om fall som
anmälts enligt Lex Maria samt om ärenden där patientnämnden eller Inspektionen för Vård
och Omsorg (IVO) begärt uppgifter.

10 Ersättning
Verksamheten vid ungdomsmottagningen samfinansieras av HSNV och kommunen med
fördelningen nedan:
Ungdomsmottagningen
i kommun Alingsås,
ersättning år 2018
Ungdomsmottagning

Kommun
Alingsås

HSNV
3 117 689 kr

1 039 230 kr

Totalt
4 156 918 kr

Budgeten för Ungdomsmottagningen i Alingsås kommun år 2018 är 4 156 918 kr.
Kommunen faktureras enligt detta avtal med ett belopp på 1 039 230 kr för år 2018.
Debitering kan ske fyra gånger per år.
Ersättningsnivån justeras årsvis med Västra Götalandsregionens indexuppräkning. Parterna
kan i samråd komma överens om annan uppräkning.
I de fall finansiering från endera parten sker i form av lokalresurs eller personalresurs ska
detta motsvara partens faktiska kostnader för resursen, utan ytterligare tillägg. Om ändringar
behöver göras till följd av exempelvis personalbortfall, ändringar i hyresförutsättningar eller
annat av betydelse ska detta föregås av en dialog mellan kommunen, hälso- och
sjukvårdsnämnden och utföraren”.
Patientavgifter debiteras enligt gällande regelverk. Intäkter ingår i ungdomsmottagningen
budget.
Ersättning för tolk ingår i ersättningen.
Kostnader för subventionerade preventivmedel, fria kondomer, förbrukningsmaterial i
samband med provtagning och annan medicin finansieras av HSNV enligt VGR gällande
regelverk. Dessa kostnader ingår i den samlade kostnaden.

11 Avtalsvillkor
För att bli gällande ska detta avtal godkännas av både HSNV och kommunen.
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11.1 Ändring och tillägg i avtalet
Om det under avtalsperioden skulle inträffa väsentliga förändringar i förutsättningarna för
ingånget avtal äger endera parten rätt att begära förhandlingar om ändringar och tillägg i
avtalet. Sådana väsentliga förändringar kan vara nya lagar, förordningar, politiska beslut som
ingen av parterna kan råda över eller ändring av medicinsk praxis avseende den vård som
avtalet omfattar.
Parterna i detta avtal kan inte utan godkännande från varandra överlåta sitt åtagande på annan
part.
Ändringar och tillägg till detta avtal ska skriftligt godkännas av parterna för att vara gällande.

11.2 Hävning av avtalet
Vardera parten äger rätt att med sex månaders varsel häva avtalet om den andra parten i
väsentligt hänseende inte utför sina åtaganden och rättelse inte sker utan dröjsmål eller
skriftlig erinran.

11.3 Tvist
Tvist mellan parterna rörande tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand avgöras
i förhandling mellan parterna och först därefter i allmän domstol.

12 Underskrifter
Detta avtal med tillhörande bilagor, är upprättat i två likalydande exemplar där parterna tagit
var sitt original.
2017-

Göteborg 2017-

Alingsås kommun
Socialförvaltningen
Individ och Familjeomsorg

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Karin Alvermalm
Tf förvaltningschef

Nicklas Attefjord
Ordförande
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