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Utredningsuppdrag - Samverkan med andra 
kommuner och Region Örebro län avseende att 
utveckla samverkan kring vård och omsorg i västra 
länsdelen 
 
 

Sammanfattning 
Den 15 juni 2019 stängde, förlossningsavdelningen på Karlskoga lasarett. 
Beslutet togs med hänvisning till att det inte gick att garantera 
patientsäkerheten för akut sjuka, nyfödda barn. Den lokala politiken har 
allt sedan stängningen krävt ett återöppnande av förlossningen.  
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden har vid några tillfällen beslutat att 
förlossningsverksamhet i någon form, ska erbjudas vid Karlskoga 
lasarett. Karlskoga lasarett har under senare år allt mer organiserats till så 
kallade länskliniker för områden som kirurgi, gynekologi och anestesi. 
Samtliga specialiteter är viktiga för god förlossningsvård. 
 
För att utveckla en mer sammanhållen sjukvård och omsorg finns det 
anledning at undersöka hur det går att utveckla samverkan och 
organisationsformer mellan Region Örebro län och berörda kommuner. 
Detta då nedmontering av lasarettet skulle få allvarliga konsekvenser för 
befolkningen, livskvaliteten och företagandet i den västra länsdelen. 
 
Av 5 kap. 1 § kommunallagen följer att kommunfullmäktige ska besluta i 
alla ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. I 
bestämmelsen finns en icke uttömmande uppräkning av vilka dessa 
åtgärder är. Kommunstyrelsens ledningskontor anser att utredningen kan 
utföras inom befintlig driftbudget men att de framtida konsekvenserna av 
utredningen kan tänkas få stor vikt för Karlskoga kommun. Uppdraget 
bör därför ges av kommunfullmäktige.   
 
Då inga samverkansmöten ännu hållits finns i nuläget ingen tidplan.  
Återrapportering av utredningsuppdraget föreslås ske regelbundet till 
kommunstyrelsen. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 24 

februari 2021 
• Förstudie - Uppdrag sammanhållen nära vård, akut vård, 

specialistsjukvård, omsorg och hälsa Karlskoga och Degerfors 
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Konsekvenser  
Hållbarhetsgranskning utifrån checklista bedöms inte aktuell i detta 
ärende. 
 

Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 
 

1. Uppdra åt kommunstyrelsen att tillsätta en utredning för att 
utveckla samverkan kring vård och omsorg i västra länsdelen. 

2. Utredningen ska skapa förutsättningar för god sammanhållen nära 
vård, akut vård, specialistsjukvård, omsorg och hälsa i västra 
länsdelen. 

3. Utredningen ska genomföras tillsammans med representanter från 
Region Örebro län och Degerfors kommun och eventuellt andra 
kommuner som kan tillkomma i ett senare skede. 

4. Återrapportering av utredningsuppdraget ska ske regelbundet till 
kommunstyrelsen. 
 

 
 
 
 
Johan Harryson  Christian Westas 
Kommundirektör  Ekonomichef 
 
 
Expedieras till 
Samtliga nämnder och helägda bolag 
Degerfors kommun 
Region Örebro län 
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Rapport 
 

Förstudie - Uppdrag sammanhållen nära vård,  
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Karlskoga och Degerfors 

 

 

Uppdragsgivare  
Johan Harryson kommundirektör Karlskoga kommun 

Teresa Zetterblad kommundirektör Degerfors kommun 

Arbetsgrupp 

Helene Willyams, förvaltningschef socialförvaltningen Karlskoga 

Eva Persson, kanslichef, socialförvaltningen Karlskoga 

Marjo Koivumaa, förvaltningschef socialförvaltningen Degerfors 

Fredrik Rakar, verksamhetsutvecklare, Degerfors 

Ulrika Lundgren, förvaltningschef folkhälsoförvaltningen  

Alexander Blomqvist, utredare, folkhälsoförvaltningen 

 

Sakkunnig 

Christian Westas, ekonomichef, Karlskoga 

 

 

 

 

  



   1 (7) 

 2021-02-11  

 

 

 
 

 

Innehåll 
 

1. Rapport – Förstudie - Uppdrag .............................................................. 2 

1.1 Bakgrund ......................................................................................... 2 

1.2 Uppdrag ........................................................................................... 2 

1.3 Metod ............................................................................................... 3 

1.4 Karlskoga lasarett ............................................................................ 3 

1.5 Konsekvenser ................................................................................... 3 

2. Alternativa driftsformer ......................................................................... 4 

2.1 Översyn av driftsform ...................................................................... 4 

2.2 Aktieägaravtal .................................................................................. 4 

Bild: Schematisk organisationsuppbyggnad. ..................................... 5 

2.2 Kommunalförbund ........................................................................... 4 

3. Nästa steg ................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

 

 

  



   2 (7) 

 2021-02-11  

 

 

 
 

1. Rapport – Förstudie - Uppdrag 

1.1 Bakgrund 

Den 15 juni 2019 stängde, förlossningsavdelningen på Karlskoga lasarett. 

Beslutet togs med hänvisning till att det inte gick att garantera 

patientsäkerheten för akut sjuka, nyfödda barn.  

 

Verksamhetschefen för kvinnokliniken, grundade beslutet på 

inspektionen för vård och omsorgs (IVO) beslut 29/5 2019.  

IVO beslutade då att inleda en egeninitierad tillsyn med anledning av 

bristande patientsäkerhet. IVO:s beslut baserades på vad som 

framkommit under en Lex Maria granskning. IVO konstaterade ”att 

bemanningen vid Karlskoga lasarett inte är tillräcklig för att säkerställa 

kompetensen för livsuppehållande åtgärder för ett akut sjukt nyfött barn 

dygnets alla timmar årets alla dagar”.  

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande gav i samband med detta ett 

uppdrag till tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektören att kartlägga 

förutsättningarna för att återöppna förlossningsverksamheten i Karlskoga, 

då det var politikens vilja. I hälso- och sjukvårdsdirektörens utredning 

står att, för att återöppna förlossningsverksamheten i Karlskoga, krävs 

förstärkningar inom den neonatala vården.  

Utredningen presenterades för hälso- och sjukvårdsnämnden 2 september 

2019. Ur nämndens protokoll framgår att nämnden beslutar att dels ta 

emot kartläggningen, dels att konstatera att uppdraget att 

förlossningsverksamhet ska erbjudas också vid Karlskoga lasarett 

kvarstår. Nämnden protokoll anger även att ansvariga för berörda 

verksamheter ska involveras, för att skyndsamt genomföra detta uppdrag.  

 

Regionfullmäktige beslutade 24 september 2020 att uppdra åt Hälso- och 

sjukvårdsnämnden att lägga ut förlossningsverksamheten i Karlskoga på 

upphandling. Ingen upphandling finns vid dagens datum (2021-02-11) 

annonserad. 

Den lokala politiken har allt sedan stängningen krävt ett återöppnande av 

förlossningen. Med anledning av ovanstående har behov funnits att 

diskutera driftsformer för akut vård, specialistsjukvård, omsorg och hälsa 

i Karlskoga och Degerfors. Detta då nedmontering av lasarettet skulle få 

allvarliga konsekvenser för befolkningen, livskvaliteten och företagandet 

i den västra länsdelen. 

1.2 Uppdrag 

Ett möte genomfördes med förtroendevalda och tjänstemän från regionen 

och kommunerna den 14 oktober 2020. Utifrån mötet gavs ett uppdrag 

till kommundirektörerna i Karlskoga och Degerfors. Uppdraget var att ta 

fram underlag för att åstadkomma ett tydligt förslag för nära vård, akut 

vård, specialistsjukvård, omsorg och hälsa i Karlskoga och Degerfors. 
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En arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från Karlskoga och 

Degerfors kommuner gavs uppdraget att ta fram en förstudie och en 

rapport över den befintliga verksamheten samt en beskrivning av möjlig 

väg framåt.  

1.3 Metod 

Metoden som använts i förstudien har bland annat varit intervjuer med 

representanter från Karlskoga Lasarett, genomläsning av utredningar, 

kartläggningar samt inläsning av material. Ett antal alternativa 

driftsformer som Norrtäljemodellen och Höganäsmodellen har studerats i 

rapporten. Omvärldsbevakning och en omvärldsanalys över juridiska, 

organisatoriska och ekonomiska möjligheter har skett genom studier av 

andra kommuner. Även juridiska förutsättningar har värderats. Dessutom 

har det nya nationella begreppet Nära vård beaktas, vilket knyter an till 

uppdraget.  

1.4 Karlskoga lasarett 

Genom intervjuer, inläsning av utredningar och kartläggningar tydliggörs 

nuläget på Karlskoga lasarett. Karlskoga lasaretts verksamheter har under 

senare år allt mer avknoppats och organiserats om till så kallade 

länskliniker för områden som kirurgi, gynekologi och anestesi vilka alla 

är viktiga för förlossningsvården. Länskliniker innebär att det finns en 

länsövergripande budget, ledning och planering av vårdverksamheten 

och där beslutsfattande sker centralt istället för i verksamheten. Den enda 

självstyrande kliniken på Karlskoga lasarett är idag medicinkliniken som 

ingår i närsjukvårdsområdet.  

Det går därför att diskutera om det finns möjlighet att sälja ut 

förlossningen som är beroende av resten av sjukhuset för att fungera? 

Detta leder även till frågan om det finns realistiska möjligheter att från 

tjänstemannanivå genomföra politiskt fattat uppdrag att erbjuda 

förlossningsverksamhet på Karlskoga lasarett? Detta även då beslut av 

Regionfullmäktige (2020-11-11, §153) som innebär att ett nytt kvinno- 

och barnhus ska byggas på E-hustomten vid USÖ. 

Det leder vidare in i frågan om det i framtiden går att driva ett 

akutsjukhus i Karlskoga med befintlig organisation? 

1.5 Konsekvenser 

Karlskoga och Degerfors har ett rikt företagsliv och visar den näst bästa, 

respektive den bästa tillväxten för företag i Örebro län.1 Området står 

också ut nationellt i antal SEVESO-klassade2 högriskföretag med behov 

 
1 https://upplysningar.syna.se/nyheter/nyhet/basta-tillvaxt-2020-alla-kommunernas-

placeringar 

2 Sevesolagstiftningen omfattar lagen (1999:381) förordningen (2015:236) och 

föreskrifterna (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 

allvarliga kemikalieolyckor, samt miljöbalken (1998:808), lagen om skydd mot olyckor 

(2003:778) och plan- och bygglagen (2010:900). 
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av nära akutsjukvård. (Exempelvis: Cambrex, Eurenco, Saab, Flogas, 

Bofors Testcenter, Forcit m.fl).  

Avsaknad av ett fullgott lasarett i närområdet skulle kraftig hämma 

områdets attraktivitet som geografisk plats för nyföretagande. 

 

Modell med länskliniker får också allvarliga följder för 

kompetensförsörjningen på Karlskoga lasarettet då det inte längre finns 

förutsättningar att skaffa sig en allmän kompetens inom läkaryrket utan 

begränsas till specifika operationsmoment. I förlängningen påverkar det 

västra länsdelens möjlighet att profilera sig som en attraktiv arbetsgivare 

inom hela sjukvård- och hälsosektorn.  

 

I rådande centraliseringsparadigm, där väl fungerande småsjukhus 

främsta uppgift blir att avlasta den högspecialiserade sjukvården på den 

större orten leder inte bara till en ojämlik fördelning av skattemedel, utan 

också till en allvarligare aspekt i form av sämre möjligheter till vård och 

hälsa för invånare utanför centralorten. Förlossningen är en kugge i 

sjukhusets maskineri på många plan då den rymmer palliativ vård och 

inte minst inom kvinnosjukdomar. Finns det ingen vårdavdelning för den 

typen av patienter hänvisas de till kirurg- eller medicinavdelning. Frågan 

är av högsta vikt i både jämställdhets- som jämlikhetsperspektiv.  

2. Fortsatt utredning avseende driftsform 

2.1 Översyn av driftsformer 
 

För att på lokalpolitiskt håll, kunna möta upp det regionalt politiskt 

fattade beslutet, att skyndsamt se över möjligheterna till ett återöppnande 

av förlossningen krävs att driftsformen för vård i västra länsdelen ses 

över. Detta för att skapa en hållbar möjlighet till en jämlik vård för 

kommuninvånare i region Örebro. Beslut om fortsatt utredning för 

sammanhållen nära vård, akut vård, specialistsjukvård, omsorg och hälsa 

för Karlskoga och Degerfors, behöver tas på politisk nivå och i dialog 

mellan berörda politiska instanser på kommunal och regional nivå.  

 

Rapporten identifierar möjligheter till utredningsuppdrag avseende olika 

driftsformer för Karlskoga lasarett inklusive en fullgod 

förlossningsverksamhet. 

2.3 Länsdelsorganisationen 

För att Karlskoga lasarett ska fungera som ett fullgott lasarett behöver 

förmodligen länsdelsorganisationen ses över, vilket kräver delaktighet 

och utredning tillsammans med Region Örebro län. 
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2.4 Möjlighet att bilda Kommunalförbund 
 

Modell med ett kommunalförbund, likt Norrtäljemodellen, förutsätter ett 

gemensamt aktiebolag att ansvara för hälso- och sjukvård i västra 

länsdelen, men där samtliga aktier ägs och förvaltas av ett gemensamt 

politiskt organ som samordnar gemensamma resurser på ett för 

kommunmedborgarna bättre sätt.  

Målet med organisationen är att åstadkomma en sammanhållen vård och 

omsorg med god kvalitet och tillgänglighet för individen och att ge 

förutsättningar för innovativa samarbeten som ger upphov till 

samordnings- och effektivitetsvinster.  

Kommunalförbundets övergripande uppgift kan vara att ansvara för att 

invånarna erhåller hälso- och sjukvård och omsorg, inklusive 

hälsofrämjande och förebyggande insatser. Kommunalförbundet 

bedriver, beställer och beslutar om hälso- och sjukvård och omsorg i 

enlighet med vad som anges i framtagen förbundsordning.  

2.5 Möjlighet att bilda bolag 
 

Ett alternativ kan vara att bilda ett, mellan Karlskoga kommun och 

Region Örebro, gemensamt aktiebolag att ansvara för hälso- och sjukvård 

i västra länsdelen. Utgångspunkten var att hitta en annan struktur än 

kommunalförbund som i Norrtäljemodellen. Kommunalförbund fungerar 

mindre bra enligt ekonomidirektör på TioHundra AB. Detta beror på hög 

grad av byråkrati, långsamma beslutsvägar samt dåligt fungerande 

finansieringskanaler ner till aktiebolaget. 

Upphandlingsenheten har tillsammans med ekonomichef tagit fram 

underlag till förslaget. Förslaget är även godkänt av Magnus Ljung jurist 

på SKR.  Aktieinnehavet föreslås fördelas med 51 % till Regionen för att 

patientansvarsförsäkring ska gälla och 49 % till kommunerna. Delar av 

socialförvaltningens verksamheter kan ingå i det nya bolaget.  

I nedanstående figur presenteras ägarstruktur och hur upphandlingsfrågan 

hanteras. Samarbetet mellan de båda ägarna regleras i ett aktieägaravtal. 

Bild: Schematisk organisationsuppbyggnad. 
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Aktieägaravtalets funktion är att reglera hur bolaget ska styras och ägas. 

Första steget blir avsiktsförklaring att båda ägarna har för avsikt att ingå 

avtal om gemensamt bolag och vilken verksamhet som ska övergå till 

bolaget från respektive ägare. Därefter bildande av gemensamt bolag.  

3. Nästa steg 
 

Förstudien har visat att det finns ett stort behov av översyn av hur en 

framtida organisation ska kunna erbjuda kommuninnevånarna i västra 

länsdelen en sammanhållen nära vård, akut vård, specialistsjukvård, 

omsorg och hälsa. 

 

För att detta ska vara möjligt krävs beslut på högsta politiska nivå, i 

dialog mellan berörda politiska instanser på kommunal och regional nivå. 

 

Därefter kan en utredningsgrupp med tjänstepersoner från kommunerna 

Karlskoga, Degerfors och Region Örebro län, tillsättas. 

 

 

Karlskoga 2021-02-11 
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