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KALLELSE
Välfärdsnämnden
Datum
2020-02-05

1. Fastställande av föredragningslistan

2. Begränsning av umgänge enligt lagen med särskilda bestämmelser 
om vård av unga (LVU)

 16:05

3. Begränsning av umgänge enligt lagen med särskilda bestämmelser 
om vård av unga (LVU)

4. Information om Lordia Torbjörn Kalin och 
Thorbjörn Ahlgren 16:30

5. Information om taxa för färdtjänst i Härryda kommun
2019VFN667

Moa Sundberg 17:00

6. Information om medarbetarenkät Anna-Kajsa Tagesson 
17:20

7. Information om annan utförare och fristående förskolor samt tillsyn 
i Härryda kommun
2020VFN26

Niina Supperi 17:40

8. Information om lägesbeskrivning och svar på fråga om tomma 
förskolelokaler

Marie Fremle 18:10

9. Information om familjecentralerna Marie Fremle och 
Susanne Grabe 18:30
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KALLELSE
Välfärdsnämnden
Datum
2020-02-05

10. Information om handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck Susanne Grabe 19:00

11. Information om patientsäkerhetsberättelse för sektorn för 
socialtjänst i Härryda kommun 2019

Carina Fransson 19:20

12. Information om avgifter resor till och från dagverksamhet för äldre Lena Lager 19:40

13. Remisspromemoria om möjlighet till betyg från årskurs 4
2019VFN657

 20:00

14. Remissvar på förslag till överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen – Samverkan 
för barns och ungas bästa
2019VFN630

 

15. Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck
2019VFN663

 

16. Patientsäkerhetsberättelse för sektorn för socialtjänst i Härryda 
kommun 2019
2019VFN581

 

17. Avgifter för resor till och från dagverksamhet för äldre
2019VFN396
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KALLELSE
Välfärdsnämnden
Datum
2020-02-05

18. Inrättande av välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågor
2019VFN658

 

19. Inrättande av välfärdsnämndens arbetsgrupp för ekonomifrågor
2019VFN659

 

20. Delgivning av protokoll från råd 2019
2019VFN209

 

21. Delgivning av protokoll från råd 2020
2020VFN24

 

22. Årsrapport från kommunstyrelsens rådgivande organ 2019
2019VFN674

 

23. Delgivningar 2020
2020VFN23

 

24. Inkomna skrivelser till välfärdsnämnden 2020
2020VFN22

 

25. Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 2020
2019VFN679

 

26. Anmälan av ordförandebeslut 2020
2020VFN4
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Remisspromemoria om möjlighet till betyg 
från årskurs 4

13

2019VFN657
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Sektorn för utbildning och kultur
Elin Rosén

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-12-19 2019VFN657  61

Remisspromemoria om möjlighet till betyg från årskurs 4

Sammanfattning
Härryda kommun är inbjuden att senast den 19 februari 2020 yttra sig över 
remisspromemorian om möjlighet till betyg från årskurs 4 (U2019/04190/S). 

Sedan hösten 2017 pågår en försöksverksamhet i Sverige där elever får betyg redan i åk 4 
och 5. Försöksverksamheten planeras pågå till och med juni 2021. I dagsläget deltar 15 
skolor i denna försöksverksamhet. Skolverket har i uppdrag av regeringen att utvärdera 
försöksverksamheten.

I utsänd promemoria beskrivs hur skollagen föreslås förändras så att 
försöksverksamheten utökas genom att begränsningen på 100 deltagande skolor tas bort. 
Dessutom föreslås att ansökningsförfarandet till Skolverket förenklas. Som i de 
ursprungliga villkoren för försöksverksamheten gäller att rektor kan besluta att införa 
betyg från årskurs 4 på den skolenhet som rektor ansvarar för. Lärare ska ges möjlighet 
att yttra sig inför ett sådant beslut.  Förslaget kan, beroende på vad rektor beslutar, beröra 
elever i årskurs 4 och 5 i grundskolan och grundsärskolan. 

I promemorian görs bedömningen att kostnader för den tid som lärare i årskurserna 4 och 
5 skulle behöva lägga ner på betygssättningen anses kompenseras av borttagandet på 
kravet av skriftliga individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen för berörda 
årskurser. Förslaget med utökade möjligheter att delta i försöksverksamheten förväntas 
inte heller få några avsevärda ekonomiska konsekvenser i övrigt då Härryda kommun 
redan har administrativa system för att hantera betygsättning. 

Härryda kommun noterar att det hittills funnits ett lågt intresse bland landets huvudmän 
att delta i försöksverksamheten med betyg från årskurs 4 och att det därför saknas 
utvärdering med generaliserbara resultat av betygens påverkan på elevernas 
kunskapsutveckling.  

Förvaltningen har inga synpunkter på förslaget att försöksverksamheten utökas så att den 
övre gränsen på maximalt deltagande 100 skolor tas bort eller på förslaget att 
ansökningsförfarandet till Skolverket förenklas. 
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Förslag till beslut
Välfärdsnämnden antar yttrande daterat den 7 januari 2020 från sektorn för utbildning 
och kultur som eget yttrande till Utbildningsdepartementet. 

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen har inga synpunkter på förslaget att försöksverksamheten utökas så att den 
övre gränsen på maximalt deltagande 100 skolor tas bort eller på förslaget att 
ansökningsförfarandet till Skolverket förenklas. 

Päivi Malmsten Paula Palmdahl
Sektorschef Verksamhetschef

Bilagor:

Bilaga 1: Promemoria om möjlighet till betyg från årskurs 4
Bilaga 2: Härryda kommuns yttrande över promemoria om möjlighet till betyg från 
årskurs 4
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Sektorn för utbildning och kultur
Ann Nilsson Mäki

Till utbildningsdepartementet

Datum  Dnr 
2019-12-19  2019VFN657 61
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Härryda kommuns yttrande över promemoria Möjlighet till 
betyg från årskurs 4, U2019/04190/S

Härryda kommun noterar att det hittills funnits ett lågt intresse bland landets 
huvudmän att delta i försöksverksamheten med betyg från årskurs 4 och att 
det därför saknas utvärdering med generaliserbara resultat av betygens 
påverkan på elevernas kunskapsutveckling.  

I Härryda kommun har ingen skola deltagit i försöksverksamheten. 

Ekonomiska konsekvenser 
I promemorian görs bedömningen att kostnader för den tid som lärare i 
årskurserna 4 och 5 skulle behöva lägga ner på betygssättningen anses 
kompenseras av borttagandet på kravet av skriftliga individuella 
utvecklingsplaner och skriftliga omdömen för berörda årskurser. 

Förslaget med utökade möjligheter att delta i försöksverksamheten förväntas 
inte heller få några avsevärda ekonomiska konsekvenser i övrigt då Härryda 
kommun redan har administrativa system för att hantera betygsättning.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen har inga synpunkter på förslaget att försöksverksamheten 
utökas så att den övre gränsen på maximalt deltagande 100 skolor tas bort 
eller på förslaget att ansökningsförfarandet till Skolverket förenklas. 

Päivi Malmsten Paula Palmdahl
Sektorschef                                              Verksamhetschef

Page 33 of 199



Remissvar på förslag till överenskommelse 
mellan Västra Götalands kommuner och 

Västra Götalandsregionen – Samverkan för 
barns och ungas bästa

14

2019VFN630
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Sektorn för socialtjänst
Teodorina Pettersson

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-12-13 2019VFN630  759

Remissvar på förslag till överenskommelse mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen – Samverkan för barns och 
ungas bästa

Sammanfattning
Härryda kommun har fått en inbjudan från Västra Götalandsregionen och VästKom att 
senast den 14 februari 2020 lämna synpunkter på remiss om förslag till länsgemensam 
överenskommelse som beskriver hur hälso- och sjukvård och kommun ska samverka för 
barns och ungas bästa. Även skolan och förskolan anges som en likställd samverkanspart. 
Överenskommelsen reglerar detaljerat huvudmännens ansvar och 
samverkansstruktur före, i samband med och efter placering av barn och unga utanför det 
egna hemmet. Överenskommelsen ersätter Västbus tidigare riktlinjer och gäller under 
perioden 2020-07-01 – 2022-12-31.

Förslag till beslut
Välfärdsnämnden antar yttrande daterat den 13 december 2019 från sektorn för 
socialtjänst som eget yttrande till Västra Götalandsregionen.

Ärendet 
Härryda kommun har fått en inbjudan från Västra Götalandsregionen och VästKom att 
senast den 14 februari 2020 lämna synpunkter på remiss om förslag till länsgemensam 
överenskommelse som beskriver hur hälso- och sjukvård och kommun ska samverka för 
barns och ungas bästa. Överenskommelsen reglerar detaljerat båda huvudmännens ansvar 
och samverkansstruktur före, i samband med och efter placering av barn och unga utanför 
det egna hemmet. Syftet är att stärka samarbete och samverkan kring barn och unga som 
är i behov av samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens. Överenskommelsen 
anger skola och förskola som en likställd samverkanspart. Tillämpning av 
överenskommelsen ska ske på lokal nivå, nära brukaren. Varje huvudman ansvarar för 
upprättande av gemensamma lokala föreskrifter och rutiner, så att intentionerna och 
riktlinjerna i överenskommelsen kan verkställas. Information och utbildning för 
huvudmännens personal bör genomföras i delregional vårdsamverkans regi. 
Överenskommelsen ska följas upp årligen. I uppföljningen ska redovisas genomförda 
implementeringsåtgärder, följsamhet till överenskommelsen, sammanställning av antal 
SIPar, rapporterade avvikelser och tvister. Överenskommelsen ersätter Västbus tidigare 
riktlinjer och gäller under perioden 2020-07-01 – 2022-12-31.
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Förvaltningens bedömning
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget till länsgemensam överenskommelse mellan 
Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen – Samverkan för barns och 
ungas bästa. 

Förvaltningen vill påtala behovet av att hälso-och sjukvårdens ansvar för uppföljning 
preciseras och tydliggörs utförligare under punkten 3.2.7 Uppföljning av placeringen. 

Förvaltningen anser att det vore önskvärt med en länkanvisning i överenskommelsen till 
”Stöd vid kostnadsfördelning av vård och boende gällande barn och unga med psykisk 
funktionsnedsättning vid placering utanför hemmet - delregional överenskommelse 
mellan kommuner och Västra Götalandsregionen i Göteborgområdet”.

Förvaltningen tillstyrker i övrigt förslaget till länsgemensam överenskommelse om 
samverkan för barns och ungas bästa.

Bilagor 
Bilaga 1 Missiv Samverkan för barns och ungas bästa - överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen 

Bilaga 2 Samverkan för barns och ungas bästa - överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen 

Bilaga 3 Yttrande, daterat 2019-12-13

Lena Lager
Sektorschef Susanne Grabe

Verksamhetschef
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Missiv, 2019-11-01

Remiss
Samverkan för barns och ungas bästa - överenskommelse mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen 

Syftet med överenskommelsen är att stärka samverkan mellan parterna med barnet/ungdomens 
bästa i centrum. Förslaget omfattar en samlad och gemensam överenskommelse mellan VGR och de 
49 kommunerna om samarbete kring barn och unga som är i behov av samordnade insatser och 
tvärprofessionell kompetens från båda huvudmännen.

Behovet av stöd, vård och behandling ska fångas upp och tillgodoses hos barn och unga, oavsett om 
de bor med sina vårdnadshavare eller är placerade utanför egna hemmet. Tidiga, samordnade och 
vid behov, integrerade insatser ska motverka svåra och komplexa problem senare i livet. Inga barn 
eller ungdomar ska falla mellan stolarna. Denna överenskommelse ska främja samarbete mellan olika 
berörda verksamheter samt tydliggöra varje parts ansvar för olika insatser.

Under 2018 har två uppdrag om framtagande av överenskommelser om barn och unga i Västra 
Götaland pågått i två parallella partsgemensamma arbetsgrupper, dels Överenskommelse om Trygg 
och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet samt Västbus – Samverkan 
för barn och ungas bästa. I samband med beredningen av de båda förslagen har det under arbetets 
gång blivit allt tydligare att beröringspunkterna mellan uppdragen är många och att 
överenskommelserna skulle vinna på att slås samman till en. Förslag till revidering av Västbus - 
riktlinjer för barn och unga, sändes på remiss under 2018. Synpunkterna är beaktade i den 
sammanslagna överenskommelsen. 

Arbetsgrupp med företrädare för Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen har 
tagit fram det sammanslagna förslaget. Styrgruppen för handlingsplan psykisk hälsa (styrgrupp för 
Västbus revidering) har för sin del ställt sig bakom förslaget till överenskommelse (9 okt 2019). 

Politiskt samrådsorgan, SRO, har ställt sig bakom att förslaget till överenskommelse sänds på remiss 
till berörda nämnder och styrelser inom VGR och länets 49 kommuner samt berörda 
intresseorganisationer - svar önskas per mejl senast 2020-02-14

Frågor besvaras av: 

Ulrika Söderlund, Västra Götalandsregionen  
ulrika.soderlund@vgregion.se 
Tfn; 072-542 42 39

Anneli Assmundson Bjerde, VästKom
Anneli.bjerde@vastkom.se 
Tfn; 073-3358516

Västra Götalandsregionen lämnar synpunkter till: 
Ulrika Söderlund, ulrika.soderlund@vgregion.se

Kommunerna lämnar synpunkter till: 
Gunilla Bothén, gunilla.bothen@vastkom.se
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Remissversion
2019-11-01

1

Samverkan för barns och ungas bästa - 
överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen 
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Remissversion
2019-11-01
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Överenskommelse om samverkan för barns och ungas bästa 

1 Utgångspunkter
1.1  Bakgrund
Rätten till bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa är en av de grundläggande rättigheterna för barn 
enligt FN:s barnkonvention. Många barn och unga med sammansatta och/eller komplexa behov får 
inte sina behov av stöd, vård och behandling tillgodosedda fullt ut. De faller inte sällan mellan 
stolarna då många verksamheter är involverade och ansvariga för olika insatser. Detta gäller särskilt 
barn som är placerade i samhällets vård (familjehem, hem för vård och boende, HVB, m.fl.). Ofta har
dessa barn inte heller tagit del av samhällets generella och förebyggande hälsovård och som grupp 
har de sämre fysisk och psykisk hälsa än barn i allmänhet.

Västbus riktlinjer för barn och unga med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik 
antogs i Västra Götaland 2005. Riktlinjerna reglerar samarbete mellan de 49 kommunerna och Västra 
Götalandsregionen. Väsbus reviderades 2012. Sedan dess har nya regelverk tillkommit i form av 
lagstiftning, Socialstyrelsens och Skolverkets anvisningar samt regionala avtal och 
överenskommelser, vilket medför att det inte längre finns behov av separat reglering i Västbus 
riktlinjer.

I Socialtjänstlagen, SoL, och Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, finns en generell skyldighet att samverka 
kring barn och unga på individnivå när behov finns av insatser från både kommun och region. 

Alla barn har rätt att få få sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda. Både Västra 
Götalandsregionens (VGR) hälso- och sjukvård och kommunernas socialtjänst har här ett långtgående 
ansvar. Barn och unga som är placerade i samhällsvård har ofta särskilt stora behov av hälso- och sjukvård 
och därför infördes nya bestämmelser 2017 i både SoL och HSL, om att kommuner och landsting ska 
ingå överenskommelser om samarbetet kring barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. 

En ny lag, Lag om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet, anger 
att landstinget på initiativ av socialnämnden ska erbjuda en hälsoundersökning i anslutning till en 
placering av barn och unga. Detta ska göras utöver bestämmelserna i HSL och Tandvårdslagen. I SoL 
anges en motsvarande skyldighet för socialnämnden att underrätta landstinget om placeringen, om 
det inte är uppenbart onödigt. Vidare ska överenskommelse ingås mellan landsting och kommuner 
om samarbetet gällande hälsoundersökningarna.

1.2 Syfte och mål
Överenskommelsen ska främja samverkan, samarbete och samordning mellan berörda verksamheter 
samt tydliggöra varje parts ansvar för olika insatser. 

Behov av stöd, vård och behandling för barn och unga ska fångas upp och tillgodoses. Tidiga, 
samordnade, och vid behov, integrerade insatser ska motverka svåra och komplexa problem senare i 
livet. Inga barn eller ungdomar ska falla mellan stolarna. 

Barnet, den unge och i förekommande fall, vårdnadshavare ska i möjligaste mån ges tillfälle att 
påverka stöd- och vårdinsatserna.
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Barn och unga som är placerade i samhällsvård har samma rätt till kontinuerlig skolgång och hälso- 
och sjukvård samt tandvård som alla andra barn. Detsamma gäller för stöd i skolarbetet, stöd i den 
dagliga livsföringen och miljöanpassningar i hem och skola.

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

1.4 Målgrupp
Barn och unga t.o.m.20 år, oavsett diagnos eller funktionsnedsättning, som behöver samordnade 
insatser och tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom VGR och kommunerna. 

Avsnitt 3 behandlar särskilt barn och unga som placerats i samhällsvård; i familjehem, på HVB (hem 
för vård och boende), SiS (Statens institutionsstyrelse) särskilda ungdomshem, jourboenden och 
stödboenden, med stöd av SoL, LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av barn och unga) 
eller LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall).

1.5 Omfattning och avgränsning
I Västra Götaland utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet  grunden för samverkan och ansvarsfördelning 
mellan VGR:s hälso- och sjukvård och kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst. Till Hälso-
och sjukvårdsavtalet-avtalet är underavtal och överenskommelser kopplade, varav nedanstående är 
särskilt relevanta för denna överenskommelse.

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer 
med missbruk är ett underavtal till Hälso-och sjukvårdsavtalet och reglerar ansvar och samverkan för 
personer med psykisk funktionsnedsättning och/eller missbruk (inkl. missbruk av spel om pengar).  I 
överenskommelsens avsnitt 3.4 och 3.5 finns särskilt angivet vad som gäller för barn och unga samt 
placeringar utanför det egna hemmet. Det finns också en överenskommelse för Samverkan vid in- 
och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som omfattar regler och rutiner för in- och utskrivning 
vid somatisk och psykiatrisk sjukhusvård. Riktlinje för Samordnad individuell plan, SIP omfattar 
vägledning, stödmaterial och regler för hur samordnad individuell planering ska genomföras

Denna överenskommelse, Samverkan för barns och ungas bästa, fullgör i Västra Götaland 
lagstiftningens krav på överenskommelser om samverkan kring placerade barn respektive 
hälsoundersökningar (se avsnitt 1.1 Bakgrund) och ersätter Västbus tidigare riktlinjer. 

Överenskommelsen förtydligar verksamheternas ansvar och anger struktur och form för samverkan 
kring barn och unga med behov av insatser från både kommun och region, i den mån det inte 
regleras i andra avtal och överenskommelser.  Samarbetet i samband med placeringar utanför 
hemmet behandlas särskilt och överenskommelsen omfattar rutiner för lagstadgade 
läkarundersökningar, hälsoundersökningar och undersökningar av tandhälsa i samband med 
placering i samhällsvård. 

Överenskommelsen reglerar respektive huvudmans åtaganden (kommun-region) och inte 
huvudmännens interna organisering och ansvarsfördelning. 

1.6 Giltighetstid
2020-07-01 – 2022-12-31.  
En uppföljning ska genomföras efter ett år. Om ingen part skriftligen sagt upp överenskommelsen 
senast 9 månader innan giltighetstiden upphör förlängs överenskommelsen med ytterligare två år. 
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2 Ansvar och samverkan
2.1 Huvudmännens ansvar
Respektive huvudmans ansvar bestäms av gällande lagstiftning. Preciseringar och förtydliganden har 
gjorts i avtal och överenskommelser på länsnivå (avsnitt 1.1), vilka reglerar ansvarsfördelning mellan 
VGR:s hälso- och sjukvård och de 49 kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst. Detaljer i 
dessa avtal och överenskommelser upprepas inte i denna överenskommelse. 

Denna överenskommelse skiljer sig åt genom att ange skolan/förskolan som en likställd 
samverkanspart. Orsaken är att ett barns eller ungdoms skolgång och hälsa påverkar varandra 
ömsesidigt och en fungerande och fullföljd skolgång ger förutsättningar för god hälsa hos barn och 
unga samt förebygger problem senare i livet. Skolan är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn när 
det gäller psykisk, fysisk och social hälsa hos barn och ungdomar. 

Barn och unga i samhällets vård tillhör de mest utsatta. Därför har Socialstyrelsen och Skolverket 
tillsammans utarbetat en vägledning om placerade barns skolgång och hälsa i syfte att ge ett 
praktiskt kunskapsstöd till socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård. Samma myndigheter har 
tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten tagit fram en modell för hur skola och 
socialtjänst ska samverka för att kunna ge placerade barn och unga kontinuitet i skolgången och en 
bättre skolförankring, SAMS.

En huvudman får enligt lag inte överskrida sina befogenheter och utföra uppgifter som ligger utanför 
sitt kompetensområde. Det är därför viktigt att huvudmännens personal har god kunskap om sitt 
eget och sina samverkansparters ansvarsområden.

2.2 Struktur för samverkan
Barnets/den unges ansvariga kontakter inom socialtjänst, VGR och skola ska samarbeta kring sina 
insatser i syfte att säkerställa att barn och unga i behov av samordnade insatser får tillgång till 
tvärprofessionell hjälp. Samverkan ska ske på alla nivåer, från förebyggande och hälsofrämjande 
arbete till specialistvård. Skyldigheten att samarbeta omfattar alla berörda verksamheter som möter 
barn och unga, oavsett vårdnivå.

2.2.1 Samordnad individuell planering, SIP – samverkan kring den enskilde
I både SoL och HSL finns regler om att enskilda som har behov av insatser från både kommun och 
region har rätt att få en samordnad individuell plan, SIP, upprättad. SIP ska upprättas om kommunen 
eller regionen bedömer att insatser kring en enskild behöver samordnas för att hen ska få sina behov 
tillgodosedda, eller då den enskilde eller barnets/ungdomens närstående begär det. Den enskilde 
måste samtycka till den samordnade planeringen (se vidare avsnitt 3.1.3). Vårdnadshavare och 
barnet (beroende på ålder och mognad) eller den unge ska vara delaktiga i upprättandet av SIP. I 
Västra Götaland finns gemensamma riktlinjer för regionen och kommunerna om hur SIP ska 
upprättas. 

SIP är det verktyg som anger vilka hälsa, vård- och omsorgsinsatser som ska genomföras och vilken 
huvudman och verksamhet som har ansvar för resp. insats. 

 I Västra Götaland ingår skolan (samtliga förskole- och skolformer) i SIP-process på samma 
villkor som socialtjänsten och verksamheter inom VGR, när det gäller barn och unga. 

 Åtagandet innebär en skyldighet att vid behov initiera och kalla till SIP-möte samt skyldighet 
att medverka i SIP-möten och uppföljningsmöten.
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 Skyldigheten att medverka i SIP gäller huvudmännen - inte en enskild verksamhet. Om en 
verksamhet fått en kallelse och bedömer att man inte är rätt instans så åligger det 
verksamheten att inom huvudmannen, eller eventuell privat utförare, hitta rätt 
instans/verksamhet. Den kallade verksamheten kontaktar då den sammankallande parten för 
att klargöra behovet, för att avgöra vem/vilken instans/verksamhet inom huvudmannen som 
ska ha kallelsen och meddelar därefter vem/vilken instans/verksamhet som är lämplig 
deltagare på mötet.

 I de fall barnet/den unge inte är känd alls hos huvudmannen avgör huvudmannen vem/vilka 
som ska delta på SIP-mötet. Om den som mottagit kallelsen SIP-möte inte hittar någon annan 
som ska delta åligger det mottagaren av kallelsen att delta på mötet. 

 Utgångspunkten är att barnet/vårdnadshavare/den unge deltar i planeringen och att hen är 
delaktig och har inflytande över de planerade insatserna, utifrån sina upplevda behov och 
önskemål

 SIP-möte ska hållas så fort som möjligt efter det att behovet av samordning 
uppmärksammats och involverade verksamheter har att prioritera närvaro

Av SIP ska framgå 
 Vilka behov den barnet/den unge har
 Vilka insatser som ska genomföras 
 De inblandade huvudmännens ansvar för resp. insats, angivet på verksamhetsnivå
 Vilka insatser som ev, ska utföras av annan än kommunen eller region
 Vem som har huvudansvar för planen 
 När planen ska följas upp
Planeringen ska dokumenteras skriftligt.

Huvudmännens deltagande i SIP ersätter inte skyldigheten att göra orosanmälan (se avsnitt 3.1.1).

2.2.2 Ledningsstruktur för styrning av samverkan – organisatorisk samverkan
För samverkan för barns och ungas bästa krävs styrning på regional, delregional och lokal nivå. Det är 
viktigt att chefer och verksamhetsföreträdare träffas för att säkerställa ett gott samarbetsklimat och 
samsyn. Samverkan mellan huvudmännen ska präglas av öppenhet, relevant ömsesidig information 
och ett lösningsfokuserat synsätt. I styrningen ingår att följa upp och efterfråga resultat.

Samverkan förutsätter god kännedom om både den egna och samverkansparternas uppdrag och ska 
kännetecknas av respekt för varandra. Ett medel för att uppnå detta är gemensam 
kompetensutveckling över huvudmannagränserna.

Styrningen av samverkan enligt denna överenskommelse följer den fastställda ledningsstrukturen för 
samverkan inom vård och omsorg i länet. På regional nivå finns Vårdsamverkan Västra Götaland, 
VVG. På delregional finns sex vårdsamverkansområden med var sin ledningsgrupp. På motsvarande 
sätt finns lokala ledningsgrupper i varje kommun. I de olika ledningsgrupperna sitter företrädare för 
kommunerna, primärvården och sjukhusen. På delregional och lokal nivå ska ledningsgruppen eller 
en särskild temagrupp ha ett uttalat ansvar för att driva samverkan kring barn och unga.  Den har att 
främja kunskap och kompetens hos berörda verksamheters personal och ska vid behov genomföra 
gemensam, verksamhetsöverskridande kompetensutveckling. Både den delregionala och lokala nivån 
har ett ansvar för att tillskapa rutiner för samverkan kring barn och unga, i de fall det behövs.
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3 Trygg och säker vård för barn och unga placerade utanför det egna hemmet 
   -riktlinjer för insatser, samverkan och ansvarsfördelning  

Riktlinjerna ska säkerställa att barn och unga som är placerade utanför hemmet får tillgång till 
adekvat hälso- och sjukvård, såväl somatisk som psykiatrisk, och tandvård samt att 
hälsoundersökningar, läkarundersökningar och tandhälsoundersökningar genomförs systematiskt vid 
placeringar i samhällets vård. Dessa riktlinjer berör i första hand regionen och kommunernas 
socialtjänst.

3.1 Före placering

3.1.1 Anmälningsplikt
Enligt SoL är alla myndigheter och yrkesverksamma vars verksamhet berör barn och unga skyldiga att 
genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett 
barn far illa. Även annan personal (än de som direkt arbetar med barn) inom statliga myndigheter 
och personal inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet och 
socialtjänsten, vuxenutbildning samt statliga myndigheter. Anmälningsplikten gäller också enskild 
verksamhet gällande barn och unga samt all annan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på 
socialtjänstens område. 

Socialtjänsten bör erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som gjort anmälan ett möte om det 
med hänsyn till barnets bästa är lämpligt. Socialnämnden får också informera den som gjort anmälan 
om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Sådan information ska ges på begäran, 
om det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt.

Enligt LVM är en läkare som i sin verksamhet kommer i kontakt med en missbrukare som kan antas 
vara i behov av vård för sitt missbruk eller dess medicinska konsekvenser eller har behov av 
omedelbart omhändertagande, skyldig att anmäla det till socialtjänsten. Anmälningsplikten gäller för 
läkare i både offentlig och privat regi under förutsättning att missbrukaren inte kan beredas vård 
genom läkarens egen försorg eller i övrigt inom hälso- och sjukvården. Läkaren har med andra ord 
anmälningsplikt om patienten inte vill vårdas för sitt missbruk eller för allvarliga komplikationer av 
missbruket eller om det uppstår allvarlig fara för patientens hälsa om vård inte kan genomföras. 

3.1.2 Samordningsansvar
Socialtjänsten i barnets/den unges hemkommun har huvudansvaret för samordning och planering av 
vården och för att tillse att insatser från olika aktörer genomförs enligt planeringen. Samordningen 
genomförs och dokumenteras i en Samordnad individuell plan, SIP. Socialtjänstens ansvar för 
placerade barn och unga är tydligt och SoL anger att socialtjänsten ska verka för att barn får den 
hälso- och sjukvård som de behöver. Den vårdplan respektive genomförandeplan som socialtjänsten 
ska upprätta enligt SoL vid en placering av barn och unga, ska även omfatta insatser och åtgärder 
som andra huvudmän ansvarar för, bl.a. hälso- och sjukvårdens planerade insatser.

3.1.3 Sekretess och samtycke
Generellt råder sekretess mellan myndigheter. Det betyder att samtycke måste inhämtas från 
vårdnadshavare eller från ungdomen själv om hen är över 18 år och olika verksamheter behöver 
samverka kring barnet/ungdomen, t.ex. Vid informationsöverföring och upprättande av en 
Samordnad individuell plan, SIP. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda ska samtycka. 
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Samtycket bör ske skriftligt (samtyckesblankett finns i SiP-riktlinjen), men kan även vara muntligt. 
Samtycket ska dokumenteras i journal/akt. Samtycke får bara avse särskilt angivna situationer och 
kan därför behöva inhämtas vid upprepade tillfällen före och under en placering. Samtycket kan när 
som helst återkallas av den enskilde.

Barn under 18 år bör informeras och ges möjlighet att lämna sina synpunkter på 
informationsöverföring och samverkan mellan myndigheter. Barnets inställning ska beaktas och 
tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad, men det är vårdnadshavarnas 
ställningstagande som är juridiskt bindande.

Samtycke krävs inte vid barnavårdsutredningar eller utredning om tvångsvård och motsvarande har 
hälso- och sjukvården uppgiftsskyldighet i dessa fall. Det finns alltså inga sekretesshinder så länge 
uppgifterna lämnas inom ramen för en utredning

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

Socialtjänsten ska inför och under placeringen till aktuella vårdgivare lämna, och ajourhålla, 
kontaktuppgifter om ansvarig tjänsteman inom socialtjänsten. Motsvarande ska hälso- och 
sjukvården fortlöpande meddela socialtjänsten om förändringar av vården och aktuella 
kontaktuppgifter till aktuella vårdgivare.

3.1.5 Socialtjänstens utredning
Socialnämnden i barnets/den unges hemkommun är den myndighet som utreder och fattar beslut 
om placering utanför barnets/ungdomens egna hem. Socialtjänsten ska utan dröjsmål inleda 
utredning efter att den genom ansökan, anmälan eller på annat fått uppgifter som kan föranleda 
någon åtgärd. Beslut om att inleda eller inte inleda utredning ska ske inom 2 veckor efter att en 
anmälan kommit in. Utredningen ska i normalfallet vara klar senast fyra månader efter att den 
inletts. Lagens tidsramar innebär att hälso- och sjukvården måste agera skyndsamt vid socialtjänstens 
konsultationer. 

För att utreda barnets/ungdomens behov av hjälp, stöd och behandling använder socialtjänsten sig 
av oftast av Socialstyrelsens heltäckande utredningsmodell Barns behov i centrum, BBIC. BBIC syftar 
till att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. Materialet utgår från barnets 
behov och ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur för 
handläggning, genomförande och uppföljning. 

Socialtjänsten ska eftersträva att placeringar planeras i samråd med barnet, ungdomen och 
vårdnadshavare, men när frivilliga insatser inte är möjliga enligt SoL, kan socialtjänsten, om 
behövligt, ansöka om tvångsvård enligt LVU eller LVM hos förvaltningsrätten. 

3.1.6 Konsultation
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I samband med utredning har socialtjänsten ofta behov av att hämta in uppgifter från andra 
myndigheter som t.ex. hälso- och sjukvården. Samtycke från vårdnadshavare eller ungdomen själv 
ska eftersträvas, men socialtjänsten har befogenheter att ta nödvändiga kontakter även utan 
samtycke om det finns oro för barnets situation (se avsnittet 3.1.3).

 Rutin för konsultation och utlåtande
IBIC:s  stödmaterial används för socialtjänstens konsultation respektive hälso- och sjukvårdens 
skriftliga utlåtanden. 

Konsultationsstödet består av frågor som är tänkta att ställas muntligt av den utredande 
handläggaren till den personal som har kontakt med barnet:

 Konsultation BVC, elevhälsa
 Konsultation tandvården
 Konsultation pågående vårdkontakter

Om skriftligt utlåtande behövs finns mallar för hälso- och sjukvårdens resp. tandvårdens utlåtande till 
socialtjänsten. Dessa mallar kan också användas som dokumentation av hälso- resp. 
tandhälsoundersökningar. Om det redan finns ett skriftligt underlag hos sjukvårds-
/tandvårdsenheten, som motsvarar utlåtandet kan det användas i stället.

 Utlåtande från hälso- och sjukvården
 Utlåtande från tandvården

3.2 I samband med placering

3.2.1 Läkarundersökning vid LVU eller LVM
Vid ansökan om tvångsvård ska socialtjänsten till sin utredning, lämna med ett läkarintyg till rätten 
som redogör för eventuella medicinska risker eller hinder för placeringen. Det framgår inte av lag   
eller föreskrifter hur omfattande läkarundersökningen ska vara, men den är vanligtvis inte lika 
heltäckande som en hälsoundersökning enligt den nya lagen. Barn och unga kan därför även ha 
behov av en hälsoundersökning. 

VGR har kostnadsansvaret för undersökning och intyg. Ingen avgift tas ut av kommun eller patienten. 

 Rutin för läkarundersökning 
Socialtjänsten ska i samband med tvångsvård enligt LVU eller LVM vända sig till den vårdcentral som 
den unge är listad på, i annat fall närmaste vårdcentral, för genomföra läkarundersökningen. BBIC:s 
information vid LVU används av socialtjänsten och lämnas till berörd personal inom hälso- och 
sjukvård. Det åligger vårdcentralen att skyndsamt utfärda läkarintyget. Vid behov ska den vårdcentral 
som lämnat uppgifterna bistå socialtjänsten med tolkning av uppgifterna i intyget. Om detta inte är 
möjligt ska närmaste Barn- och ungdomsmedicinska mottagning (BUM) vara tillgänglig för 
konsultation. 

3.2.2 Hälsoundersökning och undersökning av tandhälsa 
Socialtjänsten ska, om det inte är uppenbart onödigt, initiera en hälsoundersökning omfattande 
fysisk och psykisk hälsa samt tandhälsa enligt rutiner nedan. Syftet är att hälsoundersökningen ska ge 
underlag för en medicinsk bedömning av barnet eller den unges behov av hälso- och sjukvård och 
tandvård. Bedömningen kan komma att föranleda fortsatt vård och behandling under placeringen. 
Hälso- och tandhälsoundersökningen kan också vara en del av underlaget till den vårdplan eller den 
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genomförandeplan som socialnämnden är skyldig att upprätta. Vid akuta placeringar får 
undersökningarna utföras efter placeringen på den nya orten. 

VGR har kostnadsansvaret för undersökning och intyg. Ingen avgift tas ut av kommunen eller 
patienten.

 Rutin för hälsoundersökning 
Socialtjänsten ska i samband med en placering erbjuda barnet/den unge en hälsoundersökning om 
det inte är uppenbart onödigt. Socialtjänsten ska aktivt motivera till att en hälsoundersökning 
genomförs. Undersökningen kan anses uppenbart onödig om barnhälsovårdens och skolhälsovårdens 
hälsokontroller genomförts enligt plan; om skolgången skett utan anmärkning; om elevhälsa eller 
aktuella vårdgivare har färska uppgifter om ett gott allmänhälsotillstånd eller om barnet/den unge 
det senaste året genomgått en hälsoundersökning (inklusive Migrationsverkets hälsoundersökning av 
asylsökande). 

Socialtjänsten kontaktar närmaste Barn- och Ungdomsmedicinska mottagning (BUM) för att 
genomföra hälsoundersökningen. Inför undersökningen ansvarar socialtjänsten för att BUM får 
tillgång till relevant information som kommit fram i utredningen. Tid för hälsoundersökning ska 
erbjudas skyndsamt. BBIC:s mall för hälsoundersökning ska användas. Om skriftligt utlåtande behövs 
används BBIC-mallen Utlåtande från hälso- och sjukvården, BUM ska vid behov bistå socialtjänsten 
med konsultation och tolkning av uppgifterna. Hälsoundersökningen ska mynna ut i en medicinsk 
bedömning av barnets behov. Där ingår åtgärd och förslag till uppföljning på vårdcentralen eller 
specialistmottagning, inklusive eventuella undersökningar och remisser (barn- och ungdomspsykiatri, 
barn-och ungdomsmedicin, tandvård (om inte särskild tandvårdsundersökning genomförs), 
röntgenundersökningar, uppföljning på vårdcentral mm). 

Om hälsoundersökning inte gjorts före en placering, ska socialtjänsten kontakta landstinget på 
placeringsorten för att genomföra hälsoundersökningen. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har 
en förteckning med landstingens kontaktuppgifter för hälsoundersökningar i samband med 
placeringar av barn och unga.   
   
 Rutin för undersökning av tandhälsa

Socialtjänsten ska i samband med en placering ta kontakt med tandläkare på den klinik där den unge 
är listad och efterfråga när senaste besöket var, vilka behov som finns och om det pågår någon 
behandling. Om en ingen tandundersökning genomförts under det senaste året ska den unge 
erbjudas en tandundersökning. Om tandhälsan är eftersatt finns möjligheten att få ett 
tandvårdsutlåtande. BBICs konsultationsmaterial för tandvården samt blanketten Utlåtande från 
tandvården ska användas.  

3.2.3 Samordnad individuell plan, SIP
I avsnittet 2.2.1 beskrivs SIP, som utgör grunden för planering av insatser i samverkan. I detta avsnitt 
redogörs för delar som särskilt handlar om placering av barn och unga. 

I samband med utredning eller före planerad placering ska samordnad individuell planering ske.  Vid 
akut placering ska SIP upprättas så snart som möjligt efter placeringen. Socialtjänsten är normalt 
sammankallande till SIP i anslutning till placeringar av barn och unga. Vid utskrivning från slutenvård 
är det dock primärvården, alternativt specialiserad öppenvård, som ansvarar för att kalla till SIP.

SIP är det verktyg som anger vilka insatser som ska ske före och under en placering och vilken 
verksamhet som har ansvaret för resp. insats. I anslutning till en placering ska i tillämpliga fall en 
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överenskommelse göras om kostnadsfördelning enligt Överenskommelsen om samarbete kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk. 

Av SIP ska vid placering av barn och unga framgå 
 Vilka insatser den enskilde behöver
 De inblandade huvudmännens ansvar angivet på verksamhetsnivå
 Vilka insatser som ska utföras av annan än kommunen eller landstinget
 Vem som ansvarar för underrättelse och överföring av information till berörda verksamheter 

på placeringsorten
 Vem som har huvudansvar för planen
 Fast vårdkontakt utses 
 När planen ska följas upp
Planeringen ska dokumenteras skriftligt

Uppföljning av SIP ska ske med jämna mellanrum och allra senast vid förändringar som byte eller 
avslut av placeringen.   

3.2.4 Överföring av information och ansvar
Följande gäller vid överföring av information i samband med en placering:

Socialtjänsten i den placerande kommunen ansvarar för att information om placeringen lämnas till 
ansvariga, aktuella verksamheter inom VGR:s hälso- och sjukvård respektive tandvård (även privata 
vårdgivare). 

VGR ansvarar för att barnhälsovård, primärvård samt specialistsjukvård (vid pågående behandling) 
efter socialtjänstens information om barnets placering, i sin tur underrättar aktuella vårdenheter på 
den nya orten. Aktuella uppgifter och vårdplanering överlämnas till berörd vårdenhet på 
placeringsorten. Om det inte finns en pågående behandling, men ett behov har identifierats, 
ansvarar BUM för att remiss utfärdas.

Barnets/den unges valda tandvårdsklinik ska efter socialtjänstens information om placeringen, 
underrätta vistelsekommunens folktandvård för att göra en omlistning av barnet. För uppgifter om 
var barnet är listat kan närmsta hälso- och sjukvårdsnämnds kansli i Västra Götalandsregionen 
kontaktas. 

All informationsöverföring ska ske skyndsamt. Vid omplaceringar eller hemgång ska samma rutiner 
för informationsöverföring genomföras.

3.2.5 Akutplaceringar
Vid akuta placeringar får hälsoundersökning, undersökning av tandhälsa och planering av ansvar och 
insatser, SIP, genomföras efter placeringen, i den nya vistelsekommunen. Detta ska ske snarast 
möjligt. Vid pågående vård och behandling på hemorten, behöver ansvarig vårdgivare medverka vid 
planeringen av vårdinsatser på den nya orten. 

3.2.6 Fast vårdkontakt
Barn och unga, som placeras i familjehem och hem för vård och boende (HVB, inklusive SiS-
institutioner), har ofta förbisedda hälso- och sjukvårdsbehov. Påträngande sociala behov och akuta 
problem har kanske under lång tid tagit all uppmärksamhet i anspråk. Svårigheterna har inte sällan 
komplicerats av tidigare separationer och byten av hemort. Därför bedöms i Västra Götaland, alla 
placerade barn och unga vara i behov av en fast vårdkontakt. Denne kan finnas på 
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barnets/ungdomens listade vårdcentral eller om så bedöms lämpligt, inom specialistvården. 
Kontakten ska vara namngiven och kan vara behandlande läkare eller annan i vården involverad 
legitimerad vårdpersonal. Hen utses i samband med upprättandet av SIP.

3.2.6 Mandat att påkalla sjukvård och närvara vi vårdtillfället 
Vid en placering av minderåriga (under 18 år) utfärdar placerande socialtjänst en fullmakt till 
familjehemmet eller HVB, inkl. SIS. Fullmakten beskriver det mandat, familjehemmet eller 
institutionen har att påkalla vård och/eller närvara vid undersökningar eller behandlingstillfällen. 
Socialtjänsten avgör om barnets vårdnadshavare/föräldrar får påkalla vård eller närvara vid 
undersökning/behandling och ska informera den fasta vårdkontakten och annan stadigvarande 
vårdgivare om beslutet.
 
3.2.7 Uppföljning av placeringen
Socialtjänsten ska noga följa vården för de barn och unga som är placerade utanför det egna 
hemmet. Vården ska följas upp kontinuerligt och barns hälsa pekas i SoL ut som ett särskilt angeläget 
uppföljningsområde. Socialtjänsten ansvarar också för att insatser som planerats i den Samordnade 
individuella planen följs upp och att SIP vid behov revideras. Övriga aktörer har en skyldighet att 
medverka i uppföljningen.
 
3.3 I samband med avslut av placering

3.3.1 Planering för hemgång eller byte av placeringsort
Vid hemgång eller omplacering ansvarar socialtjänsten för att ny samordnad individuell 
vårdplanering genomförs och att ny SIP upprättas - givet att det fortfarande finns behov av insatser 
från båda huvudmännen. De riktlinjer och rutiner som beskrivits ovan ska då följas. 

3.3.2 Uppföljning efter hemgång/omplacering
Socialtjänsten ska, om ny SIP upprättats inför hemgång/byte av placering, följa upp planeringen efter 
flytten. Socialtjänsten kan också, även utan samtycke, besluta om uppföljning av ett barns situation 
efter det att en placering i ett familjehem eller i HVB har upphört, om barnet bedöms vara i särskilt 
behov av stöd eller skydd. Uppföljningen ska i sådana fall avslutas inom två månader.  

4 Genomförande

4.1 Tillämpning och implementering
Överenskommelsen ska verkställas på lokal nivå, nära brukaren. Detta förutsätter en organiserad 
delregional och lokal samverkan mellan huvudmännen så att överenskommelsen kan tillämpas lokalt. 

Varje huvudman har att upprätta såväl egna som gemensamma lokala föreskrifter och rutiner, så att 
intentionerna och riktlinjerna i denna överenskommelse kan verkställas. De gemensamma delarna 
bör tas fram inom vårdsamverkan delregionalt och/eller lokalt.

För att implementera innehållet i denna överenskommelse bör information och utbildning för 
huvudmännens personal genomföras gemensamt i delregional vårdsamverkans regi.  

4.2 Avvikelser och kvalitetsutveckling
Varje verksamhet ska ha ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Avvikelser som uppstår i 
samverkan mellan huvudmännens verksamheter ska rapporteras enligt länsgemensam rutin. 
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Delregional vårdsamverkan följer regelbundet upp avvikelser i samverkan i syfte att utveckla och 
säkra kvaliteten. Avvikelser på systemnivå identifieras och rapporteras till vårdsamverkan VG (VVG).

Delregional vårdsamverkan ska årligen lämna rapport till vårdsamverkan VG (VVG)  med 
sammanställning och analys av avvikelser som hanterats av vårdsamverkansorganisationen.

 
4.3 Tvister
Tvister mellan verksamheter i kommun och region ska i första hand lösas lokalt,  av närmaste chef 
med mandat att fatta beslut i aktuell fråga. Om tvisten inte kan lösas lyfts frågan skyndsamt vidare 
inom respektive huvudmans linjeorganisation. Verksamheterna har ett gemensamt ansvar för att 
komma fram till en gemensam lösning där den enskildes behov sätts i första rummet. Om parterna 
ändå inte kan komma överens om en lösning, ska tvisten hanteras enligt rutiner i de delregional 
vårdsamverkansområdena.

I avvaktan på tvistelösning har parterna ett gemensamt ansvar att omgående komma överens om en 
tillfällig ansvarsfördelning. Vård och omsorg ska alltid säkerställas så att barnet/den unge inte 
kommer i kläm. Den långsiktiga lösningen kan komma att innebära ansvarsjustering och 
kostnadsreglering i efterhand.

4.4 Uppföljning
Denna överenskommelse ska följas upp årligen i samband med att de delregionala 
vårdsamverkansgrupperna lämnar uppföljningsrapport till VVG om Hälso- och sjukvårdsavtalet. 
Uppföljningen ska redovisa genomförda implementeringsåtgärder, följsamhet till överenskommelsen 
och sammanställning av antal SIP och rapporterade avvikelser och tvister. Inför att 
överenskommelsen löper ut ska under första halvåret 2021 en översyn göras för att avgöra om 
förändringar behövs eller om överenskommelsen ska förlängas. Vid förlängning av 
överenskommelsen ska en mer ingående översyn av överenskommelsen ske 2023, inför att ny 
överenskommelse ska ingås.

5 Gemensamma utvecklingsområden
 Säkrare och bättre kommunikationsvägar mellan socialtjänsten och VGR:s vårdenheter när 

det gäller barn och unga som vårdas utanför hemmet. Möjligheten att använda Samsa bör 
särskilt utredas. 

 Utreda förutsättningarna för samverkan kring upphandling av HVB-platser enligt 
Överenskommelsen om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 
personer med missbruk, avsnitt 5, och i samband därmed tydliggöra parternas ansvar för 
HSL-insatser i samband med placeringar.

 Utarbeta en standard för läkarundersökning inför LVU. Mallen tas fram av VGR med inspel 
från kommunerna.

 Utarbeta rutiner för SiS, VGR och kommunerna för att klargöra ansvaret för 
hälsoundersökningar och hälso- och sjukvårdsinsatser för ungdomar som är placerade på SiS-
institutioner.
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Bilaga 1: Definitioner 

Samverkan 
Sker inom och mellan olika enheter, myndigheter och samhällsaktörer. Det kan t.ex. handla om aktivt 
utbyte av information eller att planera gemensamma aktiviteter.

Samordning 
Innebär att koordinera resurser och arbetsinsatser för att få högre kvalitet och större effektivitet i 
stödet, vården och omsorgen.

Samarbete
Är ett gemensamt bedrivet arbete som gäller en begränsad uppgift. Det kan handla om att olika 
yrkesgrupper hjälps åt med insatser till en enskild individ.

Samsyn 
Är synonymt med konsensus och samstämmighet, dvs. ett likartat sätt att se på till exempel problem.

Samverkan, samarbete och samordning har en avgörande betydelse för att barn och unga ska få 
behandling, stöd och insatser utifrån sina individuella behov. En grundläggande del av samverkan är 
att den unge görs delaktig i planering, genomförande och uppföljning.

För att den unge personen ska få rätt stöd i vardagen behöver samverkan och samarbete på flera 
nivåer, mellan verksamheter, yrkesgrupper och olika huvudmän som ett landsting och en kommun. 
Det är viktigt att det finns planer och överenskommelser mellan aktörerna där ansvar befogenheter 
och resurser tydliggörs. 

En framgångsrik samverkan handlar om styrning, struktur och samsyn och kan nås genom att 
exempelvis:

 Bygga upp och upprätthålla god kompetens kring samverkan inom organisationen
 Identifiera vad som underlättar samverkan
 Identifiera vad som försvårar samverkan
 Följa utvecklingen fortlöpande

Samordnad individuell plan (SIP)
En samordnad individuell plan (SIP) är ett dokument som ger en samlad beskrivning av alla pågående 
och planerade insatser för en person som behöver samordnade insatser från flera parter/aktörer. SIP 
ger en helhetsbild och förenklar för alla berörda. SIP är ett instrument för samverkan och används för 
att förbättra och tydliggöra de insatser som kräver samverkan.

Den enskildes delaktighet och inflytande är centrala i allt arbete med SIP. Det är den unges behov och 
önskemål som utgör utgångspunkt för planeringen. För minderåriga krävs samtycke av 
vårdnadshavare.  

I Västra Götaland finns gemensamma riktlinjer för arbetet med SIP. I arbetet med barn och unga 
används de gemensamma dokument och mallar som är framtagna. 

Sammanhållen vård och omsorg
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För de individer som är i behov av mer omfattande insatser behövs en effektiv och sammanhållen 
vård- och omsorgsprocess. Det innebär att vården ska vara individanpassad, samordnad och 
kontinuerlig. Det ska ske i en obruten kedja av insatser som personer behöver oavsett huvudman eller 
inom en huvudman. Sammanhållen vård-och-omsorg handlar om det dagliga samarbete mellan olika 
yrkesgrupper som finns nära den unge och familjen. Ett sätt att samarbeta mellan olika yrkesgrupper 
kan ske i form av team som har bred kompetens t.ex. läkare med från olika specialiteter, 
sjuksköterska, kurator, fysioterapeut och socialarbetare.

Tvärprofessionell
Berör flera olika yrkeskategorier och professioner. 
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Bilaga 2: Viktiga delar i huvudmännens ansvar för barn och unga 
– denna bilaga syftar till att beskriva övergripande ansvarsområden, den är på 
intet sätt fullständig och heltäckande. För utförlig information läs lagtexten i 
dess helhet.  

Västra Götalandsregionens ansvar – hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvård är de åtgärder som till att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador, 
och omfattar därför såväl sjukvården och hälsovården. I det svenska sjukvårdssystemet är ansvaret för 
hälso- och sjukvården delat mellan stat, landsting och kommun. Hälso- och sjukvården regleras i hälso- 
och sjukvårdslagen (HSL), men inom en rad områden finns speciallagstiftning som, tillsammans med 
Socialstyrelsens föreskrifter, är styrande för verksamheten. Staten är ansvarig för den övergripande 
hälso- och sjukvårdspolitiken samt, via Socialstyrelsen, för tillsynen av all hälso- och sjukvård i riket. 
Sedan 2013 är Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ansvarig för tillsynen. Regionerna ansvarar för 
att organisera vården så att alla medborgare har tillgång till en god vård.

Mödrahälsovård 
Mödrahälsovården erbjuds alla gravida. Verksamhetens mål är att främja hälsa hos mor och barn 
under graviditet och förlossning och att genom psykosocialt stöd ge mödrar och deras partner goda 
förutsättningar för ett ansvarstagande föräldraskap.  

Barnhälsovård 
Barnhälsovården erbjuds alla barn 0 – 6 år. Verksamhetens övergripande mål är att främja barnens 
hälsa, trygghet och utveckling genom att upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa hos barn. 
Barnet följs genom regelbundna hälsokontroller och utvecklingsbedömningar. Föräldrautbildning 
erbjuds alla och föräldrastödet är både generellt eller riktat.          

Ungdomsmottagning
Målgruppen för ungdomsmottagningar är ungdomar och unga vuxna upp till 24 år. Det är en s.k. 
lågtröskelverksamhet där ungdomar lätt ska få hjälp. Ungdomsmottagningens huvudområden är 
levnadsvanor och livsvillkor, samlevnad och relationer, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 
samt psykisk hälsa. Huvudman för ungdomsmottagningen kan vara kommun eller region, var för sig 
eller tillsammans. För verksamheten finns ett huvudmannagemensamt inriktningsdokument som 
syftar till att beskriva uppdrag, mål och målgrupp samt principer för ansvar och kostnadsfördelning. 
Inriktningsdokumntet innebär en gemensam grund för ungdomsmottagningarna i Västra Götaland 
oavsett huvudmannaskap. 

Primärvården - vårdcentraler och rehabenheter
Primärvården arbetar förebyggande och hälsofrämjande och riktar sig till alla i befolkningen. 
Vårdcentralen är den hälso- och sjukvårdsverksamhet som utan avgränsning vad gäller diagnoser, 
ålder eller patientgrupper svarar för befolkningens behov av grundläggande medicinsk behandling, 
omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver sjukhusens medicinska och 
tekniska resurser. 

Barn- och ungdomsmedicin (BUM) 
BUM bedriver specialiserad sjukvård för barn och ungdomar upp till 18 år. BUM utför planerad 
undersökning och behandling i öppen och sluten vård av de flesta sjukdomar hos barn och ungdomar. 
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Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) 
Barn- och ungdomspsykiatri är en del av den specialiserade vården för barn och unga med psykiatrisk 
problematik upp till 18 år. Utredning och behandling sker främst i öppen vård men akutvård och 
heldygnsvård bedrivs också. 

Habilitering  
Habiliteringen ger stöd, till barn, ungdomar och vuxna som har varaktiga funktionsnedsättningar och 
deras närstående. Målgruppen är personer med rörelsehinder, intellektuell funktionsnedsättning, 
autism eller förvärvar hjärnskada.

Vuxenpsykiatrin
Allmänpsykiatrin erbjuder vård till den vuxna befolkningen över 18 år och omfattar alla vårdplatser 
förutom barnpsykiatri och rättspsykiatri. Inom allmänpsykiatrin förekommer ofta subspecialisering i 
psykosvård, beroende- och missbruksvård, äldrepsykiatri, vård till personer med affektiva störningar 
och ätstörningsvård.

Regionala medicinska riktlinjer
Syftet med regionala medicinska riktlinjer (RMR) är att bidra till jämlik vård och utjämna skillnader i 
vården genom standardisering och att sprida nytillkommen kunskap. RMR riktas till vårdpersonal, 
verksamhets- och förvaltningschefer och hanterar delar av vården för ett specifikt diagnosområde 
eller för att förtydliga ansvarsfördelning mellan vårdnivåer. 

Kommunen ansvar - socialtjänst
Socialtjänsten ansvarar för ett förebyggande socialt arbete riktat direkt till 
barn, ungdomar och föräldrar. Socialtjänsten ansvarar också för myndighetsutövning, stöd och 
insatser för barn och unga enligt lagarna SoL, LSS samt tvångslagarna LVU, Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga och LVM, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall. 
Tvångslagstiftningen kompletterar socialtjänstlagen och möjliggör tvångsvård, men utgångspunkten är 
alltid att motivera individer till frivilliga insatser. Den grundläggande principen i SoL är frivillighet och 
att insatser av socialtjänsten skall bygga på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och 
integritet. Socialtjänsten ska alltid inleda en utredning om de får information om att barnet är utsatt 
för våld eller andra övergrepp av en närstående, alternativt har bevittnat våld eller andra övergrepp av 
eller mot närstående. 

SoL
Socialtjänsten har ett övergripande ansvar för att barn och ungdomar växer upp under trygga och 
goda förhållanden. När hjälp eller stöd inte räcker eller när barnet behöver skydd är det 
socialtjänstens uppgift att ingripa. Socialtjänsten ska i nära samarbete med hemmen bl a främja en 
allsidig personlighetsutveckling, en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdomar, och 
sörja för att barn och ungdomar får det skydd och stöd som hen behöver. 

I frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa har socialtjänsten också ett huvudansvar för 
att se till att samverkan med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs kommer till stånd. 
Kommunernas organisation av socialtjänsten varierar vilket gör att ansvar kan ligga på olika 
verksamhetsområden i kommunen.
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Varje insats av socialtjänsten vilar på en utredning, bedömning av barnets behov och beslut om 
bistånd. Det innebär att en ansökan om en specifik insats kan avslås om behovet kan bedöms 
tillgodoses på annat sätt. Ett biståndsbeslut kan överklagas. När en enskild person ansöker om en 
insats är socialtjänsten skyldig att göra en utredning. Vid en anmälan om barn som far illa är bedömer 
socialtjänsten om en utredning ska inledas. Utredningen ligger till grund för beslut om eventuella 
insatser. 

Insatser inom socialtjänsten för barnet ska göras i samförstånd med barnet dess vårdnadshavare och 
anpassas efter barnets behov. Insatser kan ges i öppen regi eller genom att barnet placeras för i 
familjehem eller HVB-hem.

LSS
LSS är en rättighetslag som syftar till att den som har en funktionsnedsättning ska kunna leva sitt liv på 
samma villkor som alla andra. En insats enligt LSS förutsätter att den enskilde själv ansöker om den. 
För att bli beviljad en insats enligt LSS måste barnet tillhöra den personkrets som definieras i lagen och 
ha behov av insatsen.  

Kommunens ansvar - skola
Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och 
värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 
Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska 
hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de 
utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga 
personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. 

Förskola 
Målgrupp för förskolan är barn 1-6 år. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och 
stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska 
utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och 
lärande bildar en helhet. Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, 
utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje 
barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Enligt förskolans riktlinjer ska personalen 
uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling.

Förskoleklass/Grundskola/gymnasieskola/grundsärskola/gymnasiesärskola  
Skolplikt gäller för nästan alla barn och unga som är bosatta i Sverige och börjar det året barnet fyller 
sex år och upphör för de allra flesta efter det nionde skolåret. 

Skolans huvuduppdrag är värdegrunds- och kunskapsuppdraget och elevens rätt till utbildning gäller 
under hela skoltiden. I utbildningen ska hänsyn tas till elevernas olika behov. Skolan ska fortlöpande 
informera eleven och vårdnadshavaren om elevens utveckling. 

Rektor har ansvar för att genomföra utbildningen enligt fastställda mål och tillgodose elevernas 
särskilda behov för att nå kunskapsmålen. Enligt skollagen kan elever som bedöms inte kunna nå upp 
till grundskolans kunskapskrav, för att de har en utvecklingsstörning eller hjärnskada, tas emot i 
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särskolan. Vårdnadshavaren ansöker om en plats i särskolan. Beslutet ska föregås av en utredning som 
omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.  

Det kan förekomma att en elev för närvarande når de kunskapskrav som minst ska uppnås, men 
uppvisar andra svårigheter som gör att skolan av olika skäl bedömer att eleven längre fram under 
skoltiden kan få svårt att nå kunskapskraven. Det kan till exempel handla om en elev med en 
funktionsnedsättning, psykosocial problematik, psykisk ohälsa, svårigheter i det sociala samspelet, 
koncentrationssvårigheter samt upprepad eller långvarig frånvaro.  Även i dessa fall kan eleven vara i 
behov av extra anpassningar eller särskilt stöd.

Elevhälsan 
Skollagen klargör att elevhälsan ska innehålla psykologiska, medicinska, psykosociala och 
specialpedagogiska insatser. Det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator 
samt tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av stöd och specialpedagogiska 
insatser kan tillgodoses. Rektor har ansvar för elevhälsan.

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot 
utbildningens mål ska stödjas. Elevhälsans arbete bedrivs på organisations-, grupp- och individnivå. 
Det ingår i elevhälsans generellt riktade arbete att främja elevers lärande, utveckling och hälsa, 
förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter samt bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, 
utveckling och hälsa. Hinder för en enskild individ ska undanröjas och åtgärder och anpassningar 
utifrån varje enskild elevs behov av särskilt stöd ska ges. Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga 
och stödja elevens utveckling mot skolans mål. Elevhälsan utför sjukvårdande behandlingsarbete vid 
smärre åkommor, men i övrigt är landstinget ansvarig för barnens vård och behandling.
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Bilaga 3: Lagstiftning

Offentlighets- och sekretesslagen, OSL (2009:400) 
Lagen innehåller bestämmelser om myndigheters handläggning vid registrering, utlämnande av och 
övrig hantering av allmänna handlingar. Den innehåller också bestämmelser om tystnadsplikt och om 
förbud att lämna ut allmänna handlingar. Lagen gäller för många personalgrupper i Sverige, bland 
annat personal inom hälso- och sjukvård och kommun. 

Hälso- och sjukvårdslag, HSL (2017:30) 
HSL reglerar åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och 
skador. Målet för hälso- och sjukvården en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. 
Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården och vården ska så 
långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Hälso- och sjukvårdslagen är en 
ramlag, inte en rättighetslag. Det innebär bl.a. att det inte går att överklaga om man till exempel inte 
får den läkare eller den utredning eller behandling man vill ha.  

Patient lag (2014:821)
Patient lagen infördes 1/1 2015 med målet att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att 
främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Patient lagen innehåller bland annat 
bestämmelser om tillgänglighet, information, samtycke, delaktighet, fast vårdkontakt och individuell 
planering, val av behandlingsalternativ och hjälpmedel, val av utförare samt personuppgifter och 
intyg. 

Socialtjänstlagen, SoL (2001:453) 
Socialnämnden ska verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden och i 
nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och 
social utveckling hos barn och unga. Där står även att socialnämnden, i frågor som rör barn som far illa 
eller riskerar att fara illa, ska samverka med andra samhällsorgan, organisationer och andra som 
berörs. 
 
Socialnämnden ska verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande 
svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Här 
avses också barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Insatserna ska utformas och genomföras 
tillsammans med honom eller henne och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med 
organisationer och föreningar. 
 
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (1993:387) 
LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga 
funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor, och att de får och kan påverka den hjälp och 
service de behöver i det dagliga livet. Socialnämnden ska fortlöpande följa upp vilka som 
omfattas av LSS och vilka deras behov av stöd och service är.  Verksamheterna ska vara av god 
kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. 
Kommunen ska samverka med organisationer som företräder människor med 
funktionsnedsättningar. 
 
Skollagen (2010:800) 
Skolans ansvar regleras i skollagen. Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans 
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som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling, för att de utifrån sina egna 
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Om det på 
något sätt framkommer att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska 
uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd 
skyndsamt utreds. Behov av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra 
svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart 
obehövligt. Vidare står att ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt 
stöd. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram 
utarbetas. 
 
Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT (1991:1128) 
LPT innehåller de centrala bestämmelserna om psykiatrisk tvångsvård i Sverige. En 
huvudregel i svensk sjukvård är att ingen ska vårdas mot sin vilja eller behandlas utan 
samtycke. I vissa fall kan dock undantag göras från detta. Kriterier för tvångsvård enligt 
LPT är allvarlig psykisk störning, oundgängligt behov av psykiatrisk heldygnsvård och att 
patienten motsätter sig vård. 
 
Lagen om vård av unga, LVU (1990:52) 
Den som är under 18 år ska beredas vård enligt LVU om det kan antas att behövlig vård 
inte kan ges den unge med samtycke av vårdnadshavaren och, när den unge har fyllt 15 år, av 
honom eller henne själv. Vård kan beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk 
misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i 
hemmet, gör att det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Vård 
ska också beslutas om den unge utsätter sin egen hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att 
skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något 
annat socialt nedbrytande beteende. Även personer över 18 år (men inte 20 år) kan beredas 
vård under särskilda omständigheter beskriva i lagen.  

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM (1988:807) 
LVM är en tvångslag som kompletterar Socialtjänstlagen. Lagen möjliggör sluten tvångsvård 
av vuxna missbrukare efter beslut av förvaltningsrätt. För missbrukare under 18 år ska istället 
LVU tillämpas. För dem som är 19–20 år kan det vara svårt att avgöra om 3 § LVU eller LVM 
skall tillämpas. Syftet med LVM är att motivera personen i fråga att istället medverka frivilligt 
till behandlingsinsatser. 
 
Lag om verkställighet av sluten ungdomsvård, LSU (1998:603) 
Sluten ungdomsvård är en påföljd för brott för unga lagöverträdare som alternativ till 
fängelse. Straffet verkställs på ett särskilt ungdomshem som drivs av Statens 
institutionsstyrelse (SIS). Straffet är tidsbestämt och kan vara mellan 14 dagar och upp till 4 
år. Till skillnad från fängelsedömda kan inte den som blivit dömd till sluten ungdomsvård bli 
frigiven efter att två tredjedelar av strafftiden avtjänats.  
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Yttrande om förslag till överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen – 
Samverkan för barns och ungas bästa

Härryda kommun har fått en inbjudan från Västra Götalandsregionen och 
VästKom att senast den 14 februari 2020 lämna synpunkter på remiss om 
förslag till länsgemensam överenskommelse som beskriver hur hälso- och 
sjukvård och kommun ska samverka för barns och ungas bästa.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget till länsgemensam 
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen – Samverkan för barns och ungas bästa. 

Förvaltningen vill påtala behovet av att hälso-och sjukvårdens ansvar för 
uppföljning preciseras och tydliggörs utförligare under punkten 3.2.7 
Uppföljning av placeringen. 

Förvaltningen anser att det vore önskvärt med en länkanvisning i 
överenskommelsen till ”Stöd vid kostnadsfördelning av vård och boende 
gällande barn och unga med psykisk funktionsnedsättning vid placering 
utanför hemmet - delregional överenskommelse mellan kommuner och 
Västra Götalandsregionen i Göteborgområdet”.

Förvaltningen tillstyrker i övrigt förslaget till länsgemensam 
överenskommelse om samverkan för barns och ungas bästa.
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Sektorn för socialtjänst
Johanna Almqvist-Larsson

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-12-12 2019VFN663  759

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck

Sammanfattning
I välfärdsnämndens budget och verksamhetsplan för 2019–2021 fick sektorn för 
utbildning och kultur och sektorn för socialtjänst ett gemensamt uppdrag att ta fram en 
kommunövergripande handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
I handlingsplanen finns fyra delmål som alla syftar till att upptäcka, förebygga och 
åtgärda risker med hedersrelaterat våld och förtryck med ett särskilt fokus på barn och 
unga. 

Vissa delar i handlingsplanen riktar sig till samtliga sektorer inom kommunen medan 
andra delar har ett större fokus på sektorn för utbildning och kultur och sektorn för 
socialtjänst.

Förslag till beslut
Välfärdsnämden antar handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck. 

Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget är genomfört och därmed avslutat.

Ärendet
I välfärdsnämndens budget och verksamhetsplan för 2019–2021 fick sektorn för 
utbildning och kultur och sektorn för socialtjänst ett gemensamt uppdrag att ta fram en 
kommunövergripande handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
Handlingsplanen ska stärka kommunens förmåga att tidigt upptäcka, förebygga och 
åtgärda insatser för barn och unga som far illa genom att de lever inom hedersrelaterade 
normer.

Förvaltningen har arbetat fram ett förslag för en handlingsplan mot hedersrelaterat våld 
och förtryck, innehållande bland annat en kunskapsöversikt, definitioner av 
hedersrelaterat våld, förslag till rutiner och resultatmål. I handlingsplanen finns fyra 
delmål som alla syftar till att upptäcka, förebygga och åtgärda risker med hedersrelaterat 
våld och förtryck. Delmålen handlar om att öka kompetensen hos medarbetare, att skapa 
struktur och rutiner, att arbeta fram tydlig information om stödinsatser samt en ökad 
samverkan.
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Handlingsplanen avses gälla för år 2020–2021. Vissa delar i handlingsplanen riktar sig 
till samtliga sektorer inom kommunen medan andra delar har ett större fokus på sektorn 
för utbildning och kultur och sektorn för socialtjänst. 

Lena Lager
Sektorchef Elin Hjalmarsson

Utvecklingschef

Bilaga1 Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck
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Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck

2020-2022
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1. Inledning

Förvaltningen i Härryda kommun fick i välfärdsnämndens budget och 
verksamhetsplan för 2019–2021 i uppdrag att gemensamt sektorn för 
socialtjänst och sektorn för utbildning och kultur ta fram en 
kommunövergripande handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
Handlingsplanen har ett särskilt fokus på barn och unga i syfte att tidigt 
upptäcka och förebygga problematiken. 

En handlingsplan för våld i nära relation finns sedan tidigare för sektorn för 
socialtjänst, men har inte ett genomgripande fokus på hedersrelaterat våld 
och förtryck. 

En av Härryda kommuns prioriteringar är arbetet med Agenda 2030. Inom 
Agenda 2030 är ett av målen jämställdhet och ett annat är minskad 
ojämlikhet, därför utgör handlingsplanen även en del av det arbetet. 

Under hösten 2019 har Härryda kommun arbetat fram och antagit en vision: 
Härryda - här vågar vi!

I Härryda kommun bygger vi framtiden. Här har människor och företag 
möjlighet att växa och blomstra. Här lyfter idéer och landar lösningar som 
håller för kommande generationer.

De tre ledorden för visionen är mod, nytänkande och handlingskraft. 

Med visionen om att människor ska ha möjlighet att växa och med 
kommande generationer i fokus är handlingskraft och mod viktiga 
hörnstenar i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. 

1.1 Bakgrund            
                                                        

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt 
och omfattande folkhälsoproblem såväl i Sverige som i resten av världen. 
Förenta Nationerna (FN) och dess medlemsstater tar tydligt avstånd från allt 
våld mot kvinnor och barn genom konventionerna om mänskliga rättigheter 
(1948), om all slags diskriminering mot kvinnor (1979) och om barns 
rättigheter (1989). Sverige har som en av FN:s medlemsstater ratificerat 
samtliga nämnda konventioner. Även barnkonventionen är från den förste 
januari 2020 svensk lag.

Vid FN-toppmötet 2015 antogs 17 globala mål för hållbar framtid, kallad 
Agenda 2030. Även dessa mål belyser mäns våld mot kvinnor och mål 5 
som har rubriken jämställdhet lyder: 

”Alla former av våld mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som 
samhället i stort och utgör ett hinder för jämställdhet och utveckling. Sociala 
normer och sedvänjor som sanktionerar ojämställdhet och våld mot kvinnor 
och flickor måste förändras.”
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För att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck har delmål 5.3 
specificerats ytterligare: 

”Avskaffa alla skadliga sedvänjor, såsom barnäktenskap, tidiga äktenskap 
och tvångsäktenskap samt kvinnlig könsstympning.”

Arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 
genomsyrar även svensk politik. Regeringen presenterade år 2016 den 10-
åriga strategin Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en 
jämställd framtid. I strategin ryms regeringens nationella strategi för att 
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor som började att gälla 1 
januari 2017. I den statueras mäns våld mot kvinnor som den yttersta 
konsekvensen av den maktobalans som råder mellan män och kvinnor. 
Strategin utmynnar i mål om att kartlägga och stärka kompetensen kring 
hedersrelaterat våld och förtryck.

Som stöd för arbetet för mänskliga rättigheter och mot hedersrelaterat våld 
och förtryck finns förutom ovan nämnda konventioner och strategier 
ytterligare föräldrabalken som genom 6 kap. 1 och 11 §§ stärker att:

Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn ska 
behandlas med aktning och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller 
annan kränkande behandling. Vårdnadshavaren ska i takt med barnets 
stigande ålder och utveckling ta större hänsyn till barnets egna synpunkter.

Med denna bakgrund som underlag, och med ett särskilt fokus på 
konventionen om mänskliga rättigheter och barnkonventionen, har 
handlingsplanen mot hedersrelaterat våld och förtryck utformats. 

1.2 Kvalitetssäkring och uppföljning

För att säkerställa att kommunens samtliga sektorer uppfyller de mål som 
handlingsplanen satt upp är kvalitetssäkringsarbetet viktigt. Kvalitetssäkring 
av denna handlingsplan sker genom att: 

• Handlingsplanens innehåll integreras i sektorernas styrnings- och 
ledningssystem i samband med verksamhetsplanering. 

• Handlingsplanen följs upp årligen av styrgruppen för folkhälsa. 

1.3 Syfte

Handlingsplanens syfte är att stärka Härryda kommuns förmåga att 
upptäcka, förebygga och åtgärda risker för medborgare, med ett särskilt 
fokus på barn och ungas risk, att utsättas för hedersrelaterat våld och 
förtryck. Ytterligare syftar handlingsplanen till att konkretisera de politiska 
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intentionerna för kommunens arbete med frågan. Att leva ett liv i frihet och 
fritt från våld och förtryck i hederns namn är en mänsklig rättighet. 

Handlingsplanen riktar sig till alla anställda i Härryda kommun med ett 
särskilt fokus på sektorn för utbildning och kultur och sektorn för 
socialtjänst. 

2. Definitioner
2.1 Våld

Härryda kommun utgår ifrån följande definition av begreppet våld myntad 
av Isdal: ”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att 
denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person 
att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill” 

2.2 Nära relationer

Handlingsplanen omfattar ”närstående” i enlighet med Socialstyrelsens 
definition som anges i samband med den så kallade brottsofferparagrafen 5 
kap. 11 § socialtjänstlagen (SoL). Socialstyrelsen anger att utgångspunkten 
för om någon ska betraktas som närstående eller inte, är om det finns en 
nära och förtroendefull relation mellan den som utövat våldet och den som 
utsatts för brottet. Exempelvis omfattas makar, sambor, pojk- och 
flickvänner, föräldrar, styvföräldrar, fosterföräldrar, syskon, barn, mor- och 
farföräldrar eller andra personer som personen har en nära och 
förtroendefull relation med. 

Vid hedersrelaterat våld kan kretsen av ”nära” utvidgas till andra personer 
som mer avlägsna släktingar eller andra personer i eller från hemlandet med 
stort inflytande i den enskildes liv. 

Bedömningen av vem som kan betraktas som närstående ska göras utifrån 
familje- och levnadsförhållanden i det enskilda fallet.

2.3 Hedersrelaterat våld och förtryck

Regeringens definition av hedersrelaterat våld och förtryck är:

”Hedersrelaterat våld och förtryck liksom mäns våld mot kvinnor generellt, 
har sin grund i kulturella föreställningar om kön, makt och sexualitet. I 
hederstänkandet står föreställningar om oskuld och kyskhet i fokus och 
familjens rykte och anseende ses som avhängigt flickors och kvinnors 
faktiska eller påstådda beteende. Kontrollen kan sträcka sig från 
begränsningar i vardagen som rör exempelvis klädval, socialt umgänge och 
rörelsefrihet till livsval som utbildning, jobb, giftermål och skilsmässa. Det 
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är inte ovanligt att kontrollen utvecklas till hot om våld och våld och ibland 
dödligt våld. Pojkar samt homosexuella, bisexuella och personer med 
könsöverskridande identitet och uttryck kan också drabbas.”

3. Ansvar och samverkan

3.1 Kommunens ansvar

Kommunen har det yttersta ansvaret för att enskilda får den hjälp och det 
stöd som hen behöver. Ansvaret regleras i socialtjänstlagen och det är den 
politiskt tillsatta Välfärdsnämnden som ansvarar för Härryda Kommuns 
socialtjänst. 

Enligt 14 kap. 1 § SoL har alla myndigheter vars verksamhet berör barn och 
ungdom skyldighet att genast anmäla till socialnämnden om de i sin 
verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. 

3.1.1 Sektor för utbildning och kulturs ansvar

Med skola menas all form av pedagogisk verksamhet, så som förskola, 
grundskola, gymnasium och vuxenutbildning som alla har sin grund i 
skollagen och FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna. 

Kultur avser alla de aktörer som möter barn och unga på deras fritid. 
Personal som arbetar inom fritidsgårdar, bibliotek, kulturskola och med 
föreningsliv har alla ett stort ansvar i att möta individer, skapa tillitsfulla 
relationer samt iaktta sin anmälningsplikt till socialtjänsten vid oro för barn 
och unga.

Skolan har enligt skollagen och läroplan två uppdrag; ett kunskapsuppdrag 
och ett värdegrundsuppdrag. Skolans värdegrundsuppdrag utgår från det 
svenska samhällets grundläggande demokratiska värderingar. 
Enligt 1 kap. 5 § skollagen ska utbildningen utformas i överensstämmelse 
med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga 
rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och 
integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan 
människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de 
mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande 
behandling.

Skolan har som ansvar att på socialnämndens initiativ samverka med 
samhällsorgan, organisationer och andra som berörs, i frågor som rör barn 
som far illa eller riskerar att fara illa. (29 kap. 13 § skollagen). 
Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan 
behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § SoL. Uppföljning sker i samråd 
mellan socialtjänst och rektor/elevhälsa. 
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3.1.2 Sektor för socialtjänsts ansvar

Enligt socialtjänstlagens så kallade portalparagraf i 1 kap. 1 § SoL ska 
samhällets socialtjänst på demokratins och solidaritetens grund främja 
människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och 
aktiva deltagande i samhället. Vidare ska socialtjänsten, med hänsyn till den 
enskildes ansvar för sin och andras sociala situation, inriktas på att frigöra 
och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten ska bygga 
på respekt för människors rätt till självbestämmande och integritet. 

Den så kallade brottsofferparagrafen i 5 kap. 11 § SoL klargör 
socialtjänstens ansvar för att brottsoffer och deras närstående får stöd och 
hjälp. Här poängteras särskilt det ansvar socialtjänsten har för våldsutsatta 
kvinnor och barn som har bevittnat våld av eller mot närstående. Likaså har 
socialtjänsten även ansvar för att erbjuda personer med egen 
våldsproblematik det stöd de behöver.

Välfärdsnämnden ansvarar för att barn, som utsatts för brott, och deras 
närstående får det stöd och den hjälp som de behöver (5 kap. 11 § tredje 
stycket SoL). Välfärdsnämnden ska också särskilt beakta att ett barn som 
bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående är offer för brott 
och ansvara för att barnet får det stöd och den hjälp som barnet behöver (5 
kap. 11 § fjärde stycket SoL). 

Välfärdsnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som, genom 
ansökan eller på annat sätt, kommit till nämndens kännedom och som kan 
föranleda någon åtgärd av nämnden, enligt 11 kap. 1 § SoL. Om 
socialtjänsten mottar information om att en kvinna utsatts för våld och hon 
är positiv till att få stöd eller hjälp ska en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL 
inledas. Välfärdsnämnden får inte inleda utredning utan personens samtycke 
om personen är över 18 år.

Välfärdsnämndens ansvar för den som utövar våld

I de allmänna råden (7 kap. SOSFS 2014:4) framlyfts vikten av insatser som 
riktar sig till våldsutövare och är en viktig del i arbetet för att bekämpa och 
förebygga våld. Insatser mot våldsutövaren har en avgörande betydelse för 
att förebygga att våldet upprepas. Vidare lyfts fram att socialtjänsten i detta 
sammanhang har ett ansvar för att ta ett helhetsgrepp om frågan och se till 
att hela familjen får den hjälp och det stöd som respektive person behöver. I 
de allmänna råden framkommer att socialnämnden, med utgångspunkt i 
barnets behov, bör kunna erbjuda insatser dels till våldsutövande föräldrar, 
dels till andra våldsutövande vuxna som bor tillsammans med barn. 
Nämnden bör vidare, utöver detta, kunna erbjuda våldsutövare insatser som 
syftar till att de förändrar sitt beteende och upphör att utöva våld.
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3.1.3 Övriga sektorer och extern samverkan

För att få ett helhetsgrepp om problematiken med hedersrelaterat våld och 
förtryck krävs att samtliga sektorer i kommunen är inblandade och delaktiga 
i arbetet. 

Det är av stor vikt att formalisera samverkan med externa aktörer såsom 
hälso- och sjukvård, polis, frivilliga organisationer, åklagare osv. För en 
enskild som har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och 
sjukvården ska en individuell plan upprättas enligt 2 kap. 7 § SoL.

4. Resultatmål
I handlingsplanen har 4 stycken delmål definierats som alla syftar till att 
upptäcka, förebygga och åtgärda risker med hedersrelaterat våld och 
förtryck: att öka kompetensen hos medarbetare, att skapa struktur och 
rutiner, att arbeta fram tydlig information om stödinsatser samt en ökad 
samverkan.
Insatserna ska rymmas inom befintlig budget hos respektive verksamhet.
Förkortningar:
SOC = Sektorn för socialtjänst
UTK = Sektorn för utbildning och kultur
TOF = Sektorn för teknik och förvaltningsstöd
SC = Sektorchef
EC = Enhetschef
PL ViNR = Planeringsledare våld i nära relation på Utvecklings- och 
Uppföljningsenheten inom socialtjänsten

Sektorsledning, PL ViNR och övriga planeringsledare på Utvecklings- och 
uppföljningsenheten utgör verksamhetsstöd i arbetet med att uppfylla målen 
i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Delmål 1: 
Att öka kompetensen om hedersrelaterat våld och förtryck bland anställda i 
Härryda kommun

Resultatmål Aktiviteter Ansvarig Tidsram Uppföljni
ng

All personal ska ha 
grundläggande 
baskunskap om samt veta 
vart de ska hänvisa 
personer utsatta för 
hedersrelaterat våld och 
förtryck

En nanolearning ska 
arbetas fram och skickas 
ut till all personal

Arbetas fram av 
PL ViNR
Alla sektorer 
genomförande

2020 PL ViNR 
följer upp 
via 
statistik 
vid årsslut 
2020
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Handlingsplanen ska 
implementeras i samtliga 
sektorer

SC ansvarar för att 
implementera 
handlingsplanen utifrån 
verksamhetens specifika 
förutsättningar och behov

Alla sektorer 2020 PL ViNR 
följer upp 
med SC 
vid årsslut 
2020 

Webbutbildning (ca 2 h) UTK
SOC 
TOF: 
Kontaktcenter

2020Personal som möter barn 
och unga ska ha god 
kompetens gällande 
hedersrelaterat våld och 
förtryck Dialogas grundutbildning 

(en halvdag)
UTK: 
Elevhälsoteam, 
chefer
SOC
TOF: 
Kontaktcenter

2020-
2021

PL ViNR 
följer upp 
med EC 
vid årsslut 
2020 samt 
2021

Delmål 2:
Att skapa struktur och rutiner kring arbetet mot hedersrelaterat våld och 
förtryck

Resultatmål Aktiviteter Ansvarig Tidsram Uppföljni
ng

Det finns upprättade 
rutiner för hur enheten ska 
arbeta med frågan

Enhetsspecifika rutiner 
ska framarbetas

SOC
UTK
Övriga 
sektorer vid 
behov

2020 PL ViNR 
följer upp 
med EC 
vid årsslut 
2020

All personal ska känna till 
den enhetsspecifika 
rutinen

EC ansvarar för att 
rutinen gås igenom på 
APT

SOC
UTK
Övriga 
sektorer vid 
behov

2020 PL ViNR 
följer upp 
med EC 
vid årsslut 
2020

Standardiserade 
bedömningsmodeller ska 
användas vid utredning av 
utsatthet för 
hedersrelaterat våld och 
förtryck

Personal som utreder 
utsatthet ska utbildas i 
metoden Patriark eller 
andra för klienten 
anpassade 
bedömningsmodeller 

SOC 2020-2021 PL ViNR 
följer upp 
med EC 
vid årsslut 
2020 och 
2021

Page 71 of 199



9

Delmål 3: 
Att tydlig information ska finnas lättillgänglig för medborgare i Härryda 
kommun om vilka stödinsatser som finns i kommunen

Resultatmål/ Mål Aktiviteter Ansvarig Tidsram

Befintligt 
informationsmaterial om 
stödinsatser från Härryda 
kommun ska anpassas till 
att inkludera 
hedersrelaterat våld och 
förtryck

Berörda 
sektorer

2020-2021 PL ViNR 
följer upp 
med EC 
vid årsslut 
2020 och 
2021

Informationsmaterial ska 
spridas och finnas 
tillgänglig inom den egna 
verksamheten

Alla sektorer Kontinuerligt

Information om 
hedersrelaterat våld och 
förtryck ska finnas på 
allmänna platser i 
Härryda kommun. 

Nationellt 
informationsmaterial ska 
beställas och finnas 
synligt i verksamheter 
som berör målgruppen

Berörda 
sektorer

Kontinuerligt

Delmål 4:
Att öka samverkan 

Resultatmål Aktiviteter Ansvarig Tidsram

Hedersrelaterat våld och 
förtryck ska lyftas in i 
ViNR- organisationen

Hedersrelaterat våld och 
förtryck är en stående 
punkt på alla möten 

PL ViNR Kontinuerligt PL ViNR

Hedersrelaterat våld och 
förtryck ska lyftas in i 
redan befintlig 
samverkansgrupp mellan 
SOC och UTK 

Frågan behandlas och 
beslutas om av 
verksamhetschefer. 

Frågan implementeras i 
utsedd samverkansgrupp

VIS-gruppen 2020 därefter 
kontinuerligt

PL ViNR 
följer upp 
med VIS-
gruppen

Arbeta för att öka extern 
samverkan

Utforma samverkansavtal PL UU 2020 - 2021 PL ViNR
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5. Bilagor
Bilaga 1: Kunskapsöversikt
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Bilaga 4: Telefonnummer/länkar

Bilaga 5: Litteratur och informationsmaterial

Bilaga 6: Förslag på lokala rutiner

Page 73 of 199



11

Bilaga 1 - Kunskapsöversikt

1. Våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor
Våld i nära relationer kännetecknas av att den utsatta och förövaren har en 
nära, och ibland intim relation, samt starka och ofta känslomässiga band 
mellan sig. Detta gör det svårare för den utsatta att göra motstånd och lämna 
förövaren. Våld i nära relation utövas till största del inomhus i den egna 
bostaden och upprepas och stegras med tiden i omfattning och intensitet. I 
takt med att våldet byggs upp och ökar, sker en normaliseringsprocess som 
gör att den utsatta ser våldet som någonting som mer eller mindre en 
förväntad del av vardagen. 

Våld i nära relation kan drabba vem som helst och såväl kvinnor som män 
utsätts. Våld förekommer också i samkönade relationer. Enligt 
Brottsförebyggande rådet (Brå) uppger knappt 7 procent av befolkningen (7 
procent av kvinnorna och 6,7 procent av männen) att de utsattes för våld i en 
nära relation under 2012. Det innefattar både fysiskt och psykiskt våld. 
Även om utsattheten verkar ungefär jämnt fördelad mellan könen finns det 
betydande skillnader. Enligt en kartläggning från Brå utsätts kvinnor för 
grövre våld än män. Under år 2012 var det tio gånger vanligare att 
våldsutsatta kvinnor uppsökte läkare, sjuksköterska eller tandläkare för sina 
skador. Förutom att våldet mot kvinnorna är grövre, så är det också i högre 
grad upprepat. Brås kartläggning visar även att det är betydligt vanligare att 
kvinnor utsätts för sexuellt våld. Enligt NCK har var femte kvinna och var 
tjugonde man någon gång i sitt liv utsatts för sexuellt våld. När det gäller 
dödligt våld i nära relationer är könsskillnaden tydlig. Det är fyra till fem 
gånger vanligare att kvinnor blir mördade av en partner, eller före detta 
partner, än att män blir det. Detta bekräftas av en rapport från 
Socialstyrelsen. Varje år misshandlas 75 000 kvinnor i en nära relation och 
200 000 barn bevittnar våld i hemmet. Men under samma period genomgår 
endast 1 500 män behandling för sin våldsproblematik. Mörkertalet är stort, 
Brå uppskattar att omkring 80 procent av våldet mot kvinnor i nära 
relationer aldrig polisanmäls. Enligt statistisk från Brå mördades under år 
2018 22 stycken kvinnor av en partner eller före detta partner. 

Våld mot kvinnor definieras av FN som ”varje könsrelaterad våldshandling 
som resulterar i eller sannolikt kommer att resultera i fysisk, sexuell eller 
psykisk skada eller sådant lidande för kvinnor, innefattande hot om sådana 
handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det 
offentliga eller privata livet”. Amnesty menar att de olika typerna av våld 
överlappar varandra och att våldet sker kontinuerligt över tid. 
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Som figuren nedan visar utgör mäns våld mot kvinnor en betydande del att 
det totala våldet som utövas av män. Figuren visar även att mäns våld mot 
kvinnor inrymmer den största delen av hedersrelaterat våld och förtryck 
samt våld i nära relationer. Utöver det hedersrelaterade våldet och våld i 
nära relationer utsätts kvinnor för våld i andra sammanhang av såväl 
närstående män som manliga bekanta eller, för kvinnan, helt okända män. 
Som exempelvis i skolan, på arbetet, på krogen, på gatan, på internet, på 
olika typer av boenden så som äldreboenden etc. Inom dessa miljöer utsätter 
även män andra män för våld. När det gäller det hedersrelaterat våld och 
förtryck ryms det inte enbart inom våld i nära relationer, utan utövas på ett 
kollektivt plan och inte sällan av flera släktningar, såväl kvinnliga som 
manliga, och är inte begränsat till en enskild förövare. Såväl mäns våld mot 
kvinnor som hedersrelaterat våld och förtryck är orsakat av ojämställdhet 
och könsmaktsordning.

2. Hedersrelaterat våld och förtryck – teoretiska perspektiv
Heder är ett begrepp som kan ha flera olika innebörder beroende på kontext, 
men som generellt sett kan beskrivas som att man utgår från och anpassar 
sitt liv efter andras syn på en, framförallt den egna familjen och släkten. Det 
som särskiljer hedersrelaterat våld och förtryck är dess kollektiva art och att 
det ofta är ett flertal släktningar, eller andra närstående, som är inblandade i 
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planerna och i själva våldsutövandet. Inom kollektivet med hedersnormer är 
familjens heder beroende av familjemedlemmarnas, speciellt döttrarnas 
oskuld och renhet. Därför kontrolleras flickor och kvinnor inom en 
hederskultur av familjen och samhället. Våldet sker i en bred kontext 
exempelvis i skolan, i bostadsområde och över landsgränser. Följaktligen 
kan den utsattas hela liv bli involverat. Att utsättas för hedersrelaterat våld 
och förtryck kan innebära ett flertal olika saker. Det kan exempelvis 
innebära att ens liv kontrolleras och övervakas, att därmed inte få välja 
kläder, umgänge, partner, utbildning själv och att inte ha tillåtelse att röra 
sig fritt. Eller att bli utsatt för olika typer av fysiskt våld. Det kan dels även 
innebära att bli tvungen att kontrollera andra släktningar eller närstående. 
Det hedersrelaterade våldet och förtrycket har sin grund i starka och extrema 
patriarkala och heteronormativa strukturer, vars syfte är att bevara familjens 
heder, rykte och anseende. 

2.1 Våldets olika uttrycksformer
Hedersrelaterat våld och förtryck utgörs av flera olika typer av våld, så som 
exempelvis fysiskt, psykiskt och socialt. Detta våld går ofta in i våld i nära 
relationer och även mäns våld mot kvinnor. Det är svårt att göra några 
tydliga gränsdragningar mellan de olika typerna av våld och det psykiska 
våldet kan vara vanligare än det fysiska, men hoten, kontrollen, 
begränsningarna kan göra att en ständigt är rädd för att bli utsatt för fysiskt 
våld. 

Hedersrelaterat våld och förtryck kan delas upp i fem uttrycksformer:
Fysiskt våld som kan ta i sig uttryck i form av exempelvis misshandel, 
könsstympning, påtvingat självmord och mord. 
Socialt våld i form av exempelvis isolering, förbud mot deltagande i viss 
typ av undervisning i skolan, tvång till viss typ av klädsel, tvång till att ingå 
äktenskap med en viss person. 
Psykiskt våld så som exempelvis förödmjukelser, nedvärdering, skuld- och 
skambeläggning, utfrysning, förföljelse och hot.
Sexuellt våld som innefattar till exempel våldtäkt, omvändelseförsök eller 
att tvingas att ingå i en relation eller äktenskap mot sin vilja. Homosexuella 
personer och i vissa fall bisexuella personer kan tvingas in i relationer med 
personer av motsatt kön vilket innebär att man förvägras rätten till sin 
sexualitet. 
Ekonomiskt våld kan exempelvis handla om att flickor och kvinnor inte får 
tillgång till utbildning, hamnar utanför arbetsmarknaden, får rätten till 
utbildning men förvägras rätten att arbeta eller inte får tillgång till sin egen 
ekonomi eller inkomst.

Page 76 of 199



14

2.1.1 Vardagsheder
Vardagsheder kan beskrivas som dagliga återkommande begränsningar och 
kränkningar vars syfte är att kontrollera unga personers vardagsliv. TRIS 
skriver: ”Kärnan i vardagsheder är att barn och unga förväntas följa normer 
som krockar med majoritetssamhällets normer. Det kan förklaras som 
inskränkningar i livsutrymmet med ett tydligt inslag av ett föräktenskapligt 
kärleksförbud och oskuldskrav.” 

Vardagsheder kan exempelvis vara övervakning, begränsning och kontroll 
av en persons umgänge, kläder, skol- och fritidsaktiviteter, vad hen gör på 
sociala medier. Vardagsheder inbegriper också när manliga syskon eller 
närstående tvingas övervaka systrar/flickor för att sedan avrapportera till 
föräldrar. Det omfattar oftast en tyst förväntan från familj och nätverk att 
barn och unga ska kontrollera varandras uppförande och rapportera 
olämpligt beteende. Kontrollen sker ofta genom att den utsatta blir hotad 
med tvångsäktenskap eller ett ännu mindre livsutrymme. Det är inte ovanligt 
att de utsatta försöker anpassa sig med hjälp av olika strategier. En strategi 
kan vara att följa påtryckningarna och normerna och göra det som förväntas 
från familjen, med förhoppningen att deras liv ska få mer utrymme och tid 
för det som de vill göra som att till exempel studera. En rapport från Varken 
hora eller kuvad visar att hedersrelaterat våld och förtryck är ett utbrett 
problem i samhället och att såväl ungdomar som vuxna upplever att deras 
liv begränsas och kontrolleras. Familjen och dess omgivning med 
exempelvis släktningar, grannar, religiösa samfund etc. är inom 
hederskulturer viktigare än sin egen och andras frihet. 

2.1.2 Könsstympning
Könsstympning innebär att delar av de yttre könsorganen skärs bort. 
Ingreppet ser olika ut i olika traditioner beroende på hur mycket som skärs 
bort, orsaken till varför det görs och även i vilken ålder som ingreppet 
utförs. Enligt lag är könsstympning av flickor och kvinnor förbjudet i 
Sverige. För bosatta i Sverige gäller förbudet även om ingreppet sker i ett 
annat land. WHO har gjort en uppskattning att 100–140 miljoner flickor och 
kvinnor över världen är könsstympade. Socialstyrelsen uppskattar att 
omkring 38 000 flickor och kvinnor i Sverige är detsamma. Könsstympning 
som tradition är vanligast i några afrikanska länder och i Mellanöstern.

2.1.3 Barn- och tvångsäktenskap
Tvångsäktenskap innebär att tvingas ingå äktenskap med en person som inte 
är självvald. Äktenskapet kan vara direkt och uttryckligt påtvingat, men det 
kan även ske genom att en person blir utsatt för pådrivningar och 
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övertalning. Enligt lag är detta förbjudet i Sverige, såväl att tvinga eller 
försöka pressa eller lura någon till att ingå äktenskap med någon mot sin 
egen vilja som att gifta bort barn. Äktenskapstvång drabbar både pojkar som 
flickor, män som kvinnor. Särskilt hög risk att drabbas är personer som är 
homo- eller bisexuella och intellektuellt funktionsnedsatta.

2.1.4 Hedersmord
Den mest extrema formen av hedersvåld är hedersmord. 
Nationalencyklopedin beskriver hedersmord som ”en form 
av hedersvåld där skälet anges vara att återupprätta familjens eller släktens 
heder”. Offren för hedersmord är oftast en flicka eller kvinna som blir 
mördad av en manlig släktning eller närstående, detta efter att hon på något 
sätt dragit vanära över familjen, exempelvis genom att gifta sig mot 
familjens vilja. Hedersmord är följaktligen ett mycket extremt sätt skydda 
sin familj mot skam. Det finns ett stort mörkertal när det gäller hedersmord.

3. Särskilt utsatta grupper
Vid tal om hedersrelaterat våld och förtryck finns det en risk för 
generaliseringar, fördomar och stereotypa bilder av vem offret och 
förövaren är och ser ut och inom vilka specifika grupper som hedersnormer 
finns. Det hedersrelaterade våldet och förtrycket kan förkomma i många 
olika typer av familjer eller grupper och är inte beroende av exempelvis 
etnisk bakgrund eller religion. Det krävs därför kunskap och en förståelse 
för omfattningen av problematiken med hedersrelaterat våld och förtryck.

Finns det exempelvis en föreställning om att det enbart är flickor och 
kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck kommer det vara 
lättare att upptäcka våldet inom den specifika gruppen, medan andra utsatta 
grupper eventuellt missas. Pojkar och män kan också vara utsatta genom att 
exempelvis tvingas ta på sig rollen som övervakare. Den som utsätter någon 
kan följaktligen också vara utsatt. 

3.2 HBTQ och heder
HBTQ-personer är en grupp som brukar benämnas som särskilt utsatt. Detta 
då man inom en hederskultur har ett heteronormativt syn- och 
förhållningssätt, som krävs att man följer, är HBTQ-personer ofta extra hårt 
drabbade av våldet och förtrycket. Om en person inte håller sig till 
heteronormerna kan hen exempelvis bli utsatt för fysiskt våld eller bli 
tvingad till omvändelseförsök. Att försöka omvända någon innebär att få en 
person att följa heteronormerna genom att, till exempel, bli skickad till ett 
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annat land för att en religiös person ska få personen att omvändas eller 
genom tvångsäktenskap. Det kan även vara viktigt att se att det finns flera 
faktorer som samspelar och som påverkar en persons utsatthet, exempelvis 
kön, sexuell läggning och klass. 

3.3 Hedersvåld och intellektuell funktionsnedsättning
En person med en intellektuell funktionsnedsättning, löper en ökad risk att 
hamna i en utsatt position där hen riskerar att utnyttjas. Det här beror på att 
personer med intellektuell funktionsnedsättning kan sakna den kognitiva 
förmågan att bedöma huruvida en situation potentiellt sätt kan vara riskfylld, 
men även att personen kan vara helt beroende av människorna runt omkring. 
Att ett barn har en intellektuell funktionsnedsättning kan anses skamligt av 
familjen och det kan också vara en av orsakerna till att de gifter bort 
personen. Det saknas dock forskning kring hedersvåld och personer med 
intellektuell funktionsnedsättning, i nuläget finns endast en studie utförd 
kring omfattningen och karaktären av våldet i Sverige. En rapport från TRIS 
visar och synliggör att framförallt flickor med utländsk bakgrund och en 
intellektuell funktionsnedsättning är särskilt utsatta. Men att även pojkar 
med intellektuell funktionsnedsättning som lever i en hederskontext löper en 
högre risk att utsättas för våld och förtryck. 
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Bilaga 2 – Observationspunkter

En förutsättning för att skolan ska kunna hjälpa elever som utsätts för 
hedersrelaterat våld och förtryck är att någon på skolan ser och förstår 
vad som händer. Att upptäcka elever utsatta för hedersrelaterat våld och 
förtryck är således en viktig uppgift för skolan. Det är nödvändigt att 
skolans personal har en grundläggande kunskap om hederskulturens 
mekanismer.

Utifrån nedanstående observationspunkter kan ett mönster framträda 
som ger en övergripande bild av elevens livssituation. Det är viktigt att 
vara medveten om att framför allt flickors liv begränsas successivt med 
stigande ålder och således kan en utförlig dokumentation över tid bidra 
till uppmärksammande av hedersrelaterat våld och förtryck.

Observationspunkter för att upptäcka elever utsatta för 
hedersförtryck enligt Länsstyrelsen Östergötlands handbok ”Om 
våld i hederns namn”.

Flicka:
• Får hon delta i all undervisning, inklusive idrott och sex & samlevnad?
• Får hon vara med på skolresor och lägerskolor?
• Finns det ett krav på att hon ska ta ett stort ansvar för hemarbete och 
småsyskon?
• Måste hon ljuga om pojkvän/flickvän, vilka hon umgås med, 
fritidsvanor och dylikt?
• Hur ser hennes studiemotivation och koncentration ut över tid?
• Är hon tidvis (oförklarligt) ledsen, orolig eller uppgiven?
• Uppvisar hon psykosomatiska symptom (till exempel huvudvärk eller 
magont)?
• Har hon sömnsvårigheter?
• Begränsas hon i sitt privatliv (kontroll av mobiltelefon, dagbok, kläder, 
väskor osv.)?
• Är hon utsatt för någon form av bevakning, till exempel från en 
bror/släkting på skolan?
• Verkar hon oförklarligt rädd för något/någon?
• Talar hon om problem hemma eller sin ofrihet i termer av ”vår kultur 
kräver”?
• Talar hon om att förlova sig eller gifta sig trots att hon är ung och inte 
är klar med skolan? Är partnern någon som hon rimligen inte kan känna 
särskilt väl?
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Pojke:
• Måste han ljuga om pojkvän/flickvän?
• Hur ser hans studiemotivation och koncentration ut över tid?
• Är han tidvis (oförklarligt) ledsen, orolig eller uppgiven?
• Uppvisar han psykosomatiska symptom (till exempel huvudvärk eller 
magont)?
• Har han sömnsvårigheter?
• Tvingas han bevaka en syster/släkting på skolan?
• Verkar han oförklarligt rädd för något/någon?
• Talar han om problem hemma eller sin ofrihet i termer av ”vår kultur 
kräver”?
• Talar han om att förlova sig eller gifta sig trots att han är ung och inte 
är klar med skolan? Är partnern någon som han rimligen inte kan känna 
särskilt väl?

Om du ser några av ovanstående tecken måste du som skolpersonal våga 
samtala med eleven om dennes allmänna situation. Våga fråga vilka 
krav som föräldrarna ställer samt vad som skulle hända om eleven bröt 
mot dessa krav. Det är svårt för barn och unga att göra en fullständig 
analys av sitt liv, ställ därför korta, enkla och raka frågor. Undvik 
ledande frågor, låt istället eleven beskriva med egna ord.

Exempel på frågor:
–Vad är det du vill göra som du inte får? 
–Vad är det du måste göra som du inte vill?
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Bilaga 3 - Webbutbildningar

Webbaserad kurs om hedersrelaterat våld och förtryck 
www.webbkursheder.se 

Webbaserad introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor 
www.webbkursomvald.se 
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Bilaga 4 - Telefonnummer/länkar

Polisen
114 14

Kvinnofridslinjen
020-50 50 50

Nationellt kompetensteam 
http://www.hedersfortryck.se/
010-223 57 60

Kommunens växel i Härryda kommun
031-724 61 00

Länk till Våld och hot i nära relationer på IDA
https://ida.harryda.se/huvudmeny1/socialtjanst/valdochhotinararelation.4
.58950f9a14b8b70061710215.html
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Bilaga 5 – Litteratur och informationsmaterial

Handlingsplan för elever med skyddade personuppgifter inom grundskolan.
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.1dfa69ad1630328ad7c5692/1526
067994809/Handlingsplan_grundskola_webb.pdf

Hedersrelaterat våld – handbok.
https://www.aklagare.se/globalassets/dokument/handbocker/handbok-
hedersrelaterat-vald-uppd-2014.pdf

TRIS Ingen ska bli gömd och glömd. Bok på lättläst svenska om 
hedersrelaterat våld och förtryck och personer med intellektuell 
funktionsnedsättning 
https://www.tris.se/publikationer/lista/2019/7/18/ingen-ska-bli-gomd-och-
glomd-boken

Våga Se – En vägledning för stöd, vård och skydd av flickor och kvinnor 
som är eller riskerar att bli könsstympade. 
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.1dfa69ad1630328ad7c5287/1526
068007750/V%C3%A5ga%20Se%20-%20KSv%C3%A4gledning.pdf

Våga stå kvar! – En mindre kommuns erfarenheter av ett framgångsrikt 
arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.1dfa69ad1630328ad7c2e57a/152
6068071255/vaga-sta-kvar.pdf

Våld i hederns namn – Handbok för skola och socialtjänst om skyldigheten 
att se och hjälpa utsatta.
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.1dfa69ad1630328ad7c2ff28/152
6067829632/V%C3%A5ldHedernsNamn2014.pdf

Allmänt informationsmaterial kring hedersrelaterat våld och förtryck

http://www.hedersfortryck.se/hedersfortryck/publikationer/
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Bilaga 6 – Förslag på lokala rutiner 

Förslag på innehåll i lokal rutin för sektorer som kommer i kontakt 
med barn och unga 

Målgrupp och syfte: 
Samtliga enheter inom Härryda kommun ska ta fram lokalt anpassade 
rutiner utifrån ovanstående riktlinjer. 

Handläggning/arbetsbeskrivning 
Att diskutera i verksamheten; 

1. Hur kan vuxna med erfarenhet av hedersrelaterat våld och förtryck 
(våldsutsatt/våldsutövare) samt barn som far illa/riskerar att fara illa 
inkl. barn som bevittnat/upplevt våld identifieras i vår verksamhet?

2. Tillfrågas alltid enskilda vid misstanke om 
våldsutsatthet/våldsutövande?

3. När och hur ställer vi rutinmässiga frågor om våld i vår verksamhet? 
T.ex. vid nybesök? 

4. Hur förebygger och uppmärksammar vi könsstympning/ tvångsgifte?
5. Vilka i personalgruppen ställer rutinmässiga frågor om våld? Ska 

alla professioner fråga? Är några professioner mer lämpade att 
fråga? 

6. Hur kan vi hänvisa till adekvat hjälp internt eller externt? 
7. Hur gör vi en riskbedömning, handläggning? 
8. Hur följer vi upp den enskilde? 

Dokumentation Hur sker dokumentation? 

Anmälan till socialtjänsten enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) 
Hur sker eventuell konsultation internt/externt – internt: andra verksamheter 
inom kommunen, externt: polis, åklagare, hälso- och sjukvård. 
Skyddsbedömning av barnet. Rutin vid akut anmälningssituation. Vem/vilka 
skriver under anmälan. Rutin för stöd till personal som gör anmälan enligt 
14 kap. 1 § SoL. Rutin vid hot om våld mot personal vid 
anmälningssituationer. 

Telefonnummer och kontaktuppgifter till lokala stödinstanser 
Lokala kontaktlistor för personalen Informationsmaterial till enskilda

Verksamhetschefens ansvar/uppföljning 
Kvalitetssäkring i arbetet. Personalens kompetens inom området. 
Personalens kunskap om anmälningsskyldigheten enligt 14 kap.1 § SoL. 
Dokumentation. Utarbeta samverkansrutiner internt samt externt. Rutiner 
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ska finnas för stödinsatser till personal vid anmälningssituationer enligt 14 
kap.1 § SoL.

 

Förslag på innehåll i lokal rutin övriga sektorer

Målgrupp och syfte: 
Samtliga enheter inom Härryda kommun ska ta fram lokalt anpassade 
rutiner utifrån ovanstående riktlinjer. 

Handläggning/arbetsbeskrivning 
Att diskutera i verksamheten; 

1. Tillfrågas alltid enskilda vid misstanke om 
våldsutsatthet/våldsutövande?

2. Hur kan vi hänvisa till adekvat hjälp internt eller externt? 

Anmälan till socialtjänsten enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) 
Hur sker eventuell konsultation internt/externt – internt: andra verksamheter 
inom kommunen, externt: polis, åklagare, hälso- och sjukvård. 
Skyddsbedömning av barnet. Rutin vid akut anmälningssituation. Vem/vilka 
skriver under anmälan. Rutin för stöd till personal som gör anmälan enligt 
14 kap. 1 § SoL. Rutin vid hot om våld mot personal vid 
anmälningssituationer. 

Telefonnummer och kontaktuppgifter till lokala stödinstanser 
Lokala kontaktlistor för personalen Informationsmaterial till enskilda 

Verksamhetschefens ansvar/uppföljning 
Kvalitetssäkring i arbetet. Personalens kompetens inom området. 
Personalens kunskap om anmälningsskyldigheten enligt 14 kap.1 § SoL. 
Dokumentation. Utarbeta samverkansrutiner internt samt externt. Rutiner 
ska finnas för stödinsatser till personal vid anmälningssituationer enligt 14 
kap.1 § SoL.
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Sektorn för socialtjänst
Linda Strandberg

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-12-05 2019VFN581  779

Patientsäkerhetsberättelse för sektorn för socialtjänst i Härryda 
kommun 2019

Sammanfattning
I Härryda kommun är Välfärdsnämnden ansvarig vårdgivare. Enligt patientsäkerhetslagen 
(2010:659) ska vårdgivaren bedriva systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta 
förebyggande för att förhindra vårdskador. Det ska vara enkelt för patienter att anmäla 
felbehandling och vårdgivaren har skyldighet att utreda händelser som lett till eller 
kunnat leda till vårdskada. Vårdgivaren har också en skyldighet att dokumentera hur det 
organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat.

I enlighet med patientsäkerhetslagen 3 kap. 10 § ska en patientsäkerhetsberättelse 
upprättas senast första mars varje år. Patientsäkerhetsberättelsen ska beskriva:

- Hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits under föregående kalenderår
- Vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten
- Vilka resultat som uppnåtts

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) utvecklar kraven för innehållet i 
patientsäkerhetsberättelsen, som bland annat även ska innehålla övergripande mål och 
strategier för kommande år. Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för de som 
önskar ta del av den.

Under år 2019 inkom ca 5500 avvikelserapporter från personalen avseende Socialtjänsten 
i Härryda kommuns verksamhet, en ökning jämfört med tidigare år. Detta tyder på stor 
uppmärksamhet på avvikande händelser och risker samt rapporteringsbenägenhet enligt 
rapporteringsskyldigheten, vilket är en viktig del i att bedriva god vård med hög 
patientsäkerhet. Den största ökningen stod läkemedelsavvikelser för och detta kan 
härledas till tekniska problem med den digitala signeringen.

Förslag till beslut
Välfärdsnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse för sektorn för socialtjänst i 
Härryda kommun år 2019.

Page 88 of 199



Lena Lager
Sektorschef

Bilagor:

1. Patientsäkerhetsberättelse för sektorn för socialtjänst i Härryda kommun år 2019
2. Fortbildningsplan
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Sammanfattning

Ansvarig vårdgivare för hälso- och sjukvård som bedrivs i sektorn för socialtjänst i Härryda kommun 
är Välfärdsnämnden. Kommunal hälso- och sjukvård bedrivs inom verksamheterna Vård och 
omsorg, Funktionsstöd och Hälsa och bistånd.

Alla patienter/brukare i Härryda kommun har tillgång till vård och omsorg med god kontinuitet och 
vård och omsorg utförs med empati och kompetens. Härryda kommun verkar för en god, nära vård i 
samverkan internt och med externa aktörer. 

Under år 2019 har arbetet med att få digital signering, i samband med hälso- och sjukvårdsuppgifter 
såsom läkemedelsadministrering, att fungera både tekniskt och rutinmässigt varit intensivt. Det har 
funnits tekniska problem, varav en del ännu inte är fullständigt åtgärdade. Detta har lett till en kraftig 
ökning av avvikelser, framförallt avseende läkemedelshändelser, då problemen lett till att 
signeringsfunktionen inte alltid fungerat. Rutiner för att upprätthålla hög patientsäkerhet har fått 
införas. Även om antalet avvikelser avseende läkemedelshändelser ökat, är avvikelserna få i relation 
till hur många läkemedelsutdelningar som utförs. Men det är av största vikt att komma till rätta med 
signeringsproblematiken.

Verksamheterna har arbetat med systematiseringen av avvikelsehanteringen. En mall för att arbeta 
med avvikelser, enhetschef tillsammans med medarbetare har tagits fram och är i bruk sedan slutet 
av året. Syftet med mallen är att systematiskt gå igenom avvikelserna och tillsammans utreda 
orsaker, ta fram åtgärder och följa upp. Den ifyllda mallen fungerar som rapport för avvikelsearbetet 
på enheterna och skickas till verksamhetschef, medicinskt och socialt ansvariga. En första 
utvärdering av mallen kommer att göras under nästa år.

Arbetet med ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete i verktyget Stratsys pågår. 
Planeringsledare kvalitet har anställts under året och denne har identifierat möjligheter och börjat 
processen med att hälso- och sjukvårdens kvalitetsledningssystem ska finnas i Stratsys. Det kommer 
att finnas stora möjligheter till utveckling och uppföljning av patientsäkerhetsarbetet i verktyget. 
Arbetet sker successivt under kommande år för att främja god implementering.

För att säkra tillgången på kompetent personal inom vård och omsorg och funktionsstöd har en 
samplaneringsplan tagits fram. Det innebär att personal ska kunna arbeta på andra enheter än sin 
”hemma-enhet” när behov uppstår, med syfte att använda kompetent och erfaren personal mer 
effektivt och minska behovet av oerfarna vikarier. Samplaneringen implementeras under år 2020.

Under år 2019 har en ny, sektorsövergripande, rutin för hanteringen av klagomål och synpunkter 
tagits fram och implementerats. 

Överlag under år 2019 har patientsäkerhet och avvikelsearbete lyfts i verksamheterna, det finns stort 
intresse och vilja att utveckla och förbättra.

Under år 2020 ska arbetet med att förbättra avvikelsehanteringen internt fortsätta och kommunens 
samverkan med externa aktörer stärkas ytterligare, generellt och i specifika frågor, vilket stärker 
patientsäkerheten.
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Inledning
Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren upprätta en patientsäkerhetsberättelse. 
Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och 
resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. 

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet med 
att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika 
delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses (7 kap. 3 § SOSFS 2011:9). 
Patientsäkerhetsberättelsen bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens ledningssystem för 
patientsäkerhet. Vårdgivaren ska upprätta patientsäkerhetsberättelsen senast den 1 mars varje år.

STRUKTUR 

Övergripande mål och strategier

3 kap. 1 § SFS 2010:659 och 3 kap. SOSFS 2011:9  

Mål: Förbättra hanteringen av rapporterade avvikelser, risker, klagomål och synpunkter; mer 
systematisk, verksamhetsförankrad analys och framtagande av åtgärder. Större förståelse för och 
delaktighet i avvikelse/risk-arbetet bland medarbetarna, samt att detta sannolikt leder till en större 
insikt i dels avvikelseprocessen, dels den egna rollen i patientprocessen.
Strategi: En mall har arbetats fram för enhetscheferna att använda tillsammans med medarbetarna 
vid analysen av rapporterade avvikelser/risker. Dokumentet används som rapport till ledning för 
sammanställning av avvikelse/risk-arbetet och vilka åtgärder som satts in. Även föreläsningstillfälle 
om riskhantering för enhetschefer har genomförts. Ny rutin för klagomål och synpunktshantering.

Mål: 
 Intensifiera och utöka arbetet i kvalitetsledningssystemet i verktyget Stratsys. 
 Varje enhet inom sektorn för socialtjänst ska ha en enhetsplan för kalenderåret. Enhetsplanen 

ska beskriva hur gruppuppdraget ska uppnås och vilka aktiviteter enheten ska genomföra för 
att nå mål och inriktningar och uppdrag.

 Varje enhetschef ska under 2019 identifiera, riskbedöma, åtgärda, följa upp/planera 
uppföljning för minst en risk.

 Varje enhetschef ska identifiera minst en egenkontroll som är viktig för att kontrollera att 
verksamheten bedrivs enligt processer och rutiner som ingår i ledningssystemet.

 Inventera och lägga in återkommande aktiviteter i årshjul i Stratsys.

Strategi: Utbildning och handledning i verktyget Stratsys. Föreläsning avseende riskhantering för att 
uppdatera kunskaperna hos enhetscheferna kring detta. Information kring vad som krävs för att 
uppnå målen publicerade på intranätet. Rekrytering av planeringsledare kvalitet.

Mål: Adekvat tillgång till kompetenta medarbetare, minska behovet av vikarier.
Strategi: Arbeta för samplanering för kompetensanvändning mellan enheter. Anställa personal med 
adekvat personal, utbilda personal i de fall de inte besitter rätt kompetens. Kompetensutveckling 
löpande.
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Mål: Starta Psykiatriteam
Strategi: Ge uppdrag till psykiatrisjuksköterska att inventera resurser inom den kommunala 
verksamheten såväl som i privat och regional regi, samt att starta arbetet med att bilda psykiatriteam.  

Mål: Förbättra smärtskattning och munhälsovård för palliativa patienter.
Strategi: utökad information och uppmuntran för att öka utförandet av smärtskattning och 
munhälsovård vid palliativ vård.

Organisation och ansvar

3 kap. 9 § SFS 2010:659 och 7 kap. 2 §, 1 SOSFS 2011:9

Ansvarig vårdgivare för hälso- och sjukvård som bedrivs i sektorn för socialtjänst i Härryda 
kommun är Välfärdsnämnden.

God och säker vård är ett krav i såväl lagstiftning som föreskrifter. Samtliga chefer som bedriver 
vård och omvårdnad i sin verksamhet samt medarbetare ansvarar för att leva upp till lagar och 
föreskrifters höga målsättning om god och säker vård.

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för verksamheten och ska säkerställa att 
patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses. 
Verksamhetschefen ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet 
på god vård av hög kvalitet i hälso- och sjukvårdslagstiftningen upprätthålls samt att kvaliteten i 
verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Verksamhetschefen ansvarar för att 
behovet av åtgärder tillgodoses, för att förebygga vårdskador samt att det finns personal med rätt 
hälso- och sjukvårdskompetens. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) är 
tillsammans med verksamhetschef ansvarig för att det finns ett ändamålsenligt 
kvalitetsledningssystem för att styra, följa upp, utveckla och dokumentera kvaliteten i verksamheten. 
MAS och MAR ansvarar för att ta fram riktlinjer enligt gällande lagar och föreskrifter för att 
garantera god och säker vård, habilitering, rehabilitering samt hjälpmedelshantering. MAS är den 
som på delegering av Välfärdsnämnden anmäler händelser som medfört eller hade kunnat medföra 
en allvarlig vårdskada, enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). En MAR 
rekryterades i maj och dessförinnan har MAR-uppdraget utförts av MAS.

Enhetschefen ansvarar för att personalen får en god introduktion och har adekvat kompetens för att 
utföra sina arbetsuppgifter. Denne ansvarar också för att alla riktlinjer är kända, efterlevs samt att vid 
behov ta fram lokala rutiner utifrån befintliga riktlinjer. Det ingår i enhetschefens ansvar att arbeta 
med ständiga förbättringar utifrån identifierade förbättringsområden och riskanalyser.

Hälso- och sjukvårdspersonalen, personalen som utför hälso- och sjukvårdsåtgärder, ansvarar för 
att utföra sitt arbete i enighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Hälso- och 
sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Personalen ska i 
detta syfte till vårdgivaren rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller 
hade kunnat medföra en vårdskada. I verksamheterna finns bland medarbetarna ombud med särskilt 
ansvar att förmedla kunskap kring bland annat vårdhygien, rehabilitering, livsmedel och kvalitet.

Systemförvaltare ansvarar för kontroll av informationssäkerheten, slumpvis och riktad loggkontroll.

Det strategiska patientsäkerhetsarbetet bedrivs på sektorsnivå, verksamhetsnivå och enhetsnivå 
utifrån identifierade risker, förbättringsområden, mätningar/egenkontroller och inkomna synpunkter. 
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Det ständiga arbetet med att utveckla säkra processer pågår på alla nivåer i kommunen. 
Samverkansparter utanför kommunen är Patientnämnden, regional hjälpmedelssamverkan, Centrum 
för läkemedelsnära produkter, Apoteket AB, lokala apotek, Folkhälsomyndigheten i Västra 
Götaland, Folktandvården, Vårdhygien, brukar-/patientorganisationer med flera.

Samverkan för att förebygga vårdskador

4 kap. 6 § och 7 kap. 2 §, 3 SOSFS 2011:9

I patientsäkerhetsarbetet har kommunen fått stöd av och samverkat med bland annat den delregionala 
samarbetsorganisationen ” Kommun och sjukvård samverkan i Götebordsområdet. Samverkan sker 
lokalt genom NOSAM mellan kommun, regional primärvård, privat primärvård, poliklinisk 
psykiatri, barnmottagning, tandvård och skola. Det lokala samarbetet sker i arbetsgrupper mellan 
regionens primärvård och kommunen under teman Barn och unga, Mitt i livet, Psykiatri och Äldre.

Bild 1: källa: www.vardsamverkan.se/Goteborgsomradet

Andra samverkansparter är Patientnämnden, regional hjälpmedelssamverkan, Centrum för 
läkemedelsnära produkter, Apoteket AB, lokala apotek, Folkhälsomyndigheten i Västra Götaland, 
Folktandvården, Vårdhygien, brukar-/patientorganisationer med flera.

Samverkan har skett med regionens hälso- och sjukvård, både slutenvården och primärvården. 
Mycket av samverkan har gällt trygg och säker utskrivningsprocess, där kommunens 
vårdplaneringsteam spelar en avgörande roll. Vårdplaneringsteamet, kommunens team för 
samordnad vårdplanering (SVPL) består av biståndshandläggare, sjuksköterskor, fysioterapeuter och 
arbetsterapeuter. Under året har en undersköterska anslutit till teamet i projektform. Detta för att 
bidra med kunskap kring hemtjänstinsatser och för att ytterligare stärka tryggheten vid utskrivning 
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och hemgång från sluten vård. Teamets huvudsakliga uppgift är att samordna vården och 
informationsöverföringen mellan sluten vård, kommunal hälso- och sjukvård och regionens 
primärvård. Många vårdplaneringar sker via Skype vilket är effektivt och därmed ökar 
tillgängligheten.

Kommunen har en demenssjuksköterska anställd, hon ingår i ett demensteam som samarbetar med 
regionens primärvård för att kartlägga behovet av demenssjukvård. Demenssjuksköterskan är 
certifierad i Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD). Under 
2019 har demenssjuksköterskan utbildat sjuksköterskor, omvårdnadspersonal och chefer inom 
BPSD.

Kommunen har en specialistsjuksköterska i psykiatri, som under år 2019 använt 20 % av en 
heltidstjänst för förbättringsarbete med fokus på samverkan. Det bedrivs samarbete med Berosam 
(samarbetsgrupp med deltagare från psykiatrin, regionens primärvård och kommuner) för att den 
enskilde ska få bästa möjliga vård och stöd.

Inom kommunen har samverkan skett mellan MAS, MAR och SAS (socialt ansvarig samordnare) 
när det gäller gemensamma rutiner, avvikelsehantering och kvalitetsuppföljning som berör både 
hälso- och sjukvård och socialtjänst. Genom att identifiera risker i vården och omsorgen, arbeta med 
förbättringar för att åtgärda och förebygga dessa samt sprida denna kunskap i verksamheterna stärks 
patientsäkerheten.

Patienters och närståendes delaktighet

3 kap. 4 § SFS 2010:659

Samverkan med patient/brukare sker genom upprättande av individuell genomförande plan (IGP), 
planen utvärderas kontinuerligt. I de fall patient/brukare har en demenssjukdom träffar enhetschef 
och kontaktman närstående eller god man minst en gång per år för samverkan. All personal ska 
arbeta aktivt i varje ärende och uppmuntra brukare och närstående att vara aktiva och så delaktiga 
som möjligt i att planera för hur vården ska utföras. Kommunen har anhörigkonsulenter som arbetar 
förebyggande och samverkar med anhöriga och volontärer. Verksamheterna har samverkansformer 
med olika brukarorganisationer. 

Vid utredning av avvikelser tillfrågas patienten/brukaren om denne vill vara delaktig och bidra till 
utredningen när ansvarig bedömer att det är möjligt. Närstående bjuds in om patienten samtyckt till 
detta.

Patienter/brukare uppmuntras delta i brukarundersökningar som sedan används för 
verksamhetsutveckling.

Det finns en, under året framtagen och implementerad, rutin för klagomåls- och synpunktshantering i 
sektorn för socialtjänst.

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet 

6 kap. 4 § SFS 2010:659 och 7 kap. 2 §, 5 SOSFS 2011:9

All personal har skyldighet att registrera och rapportera alla risker och avvikelser på individnivå i 
verksamhetsprogrammet Treservas avvikelsemodul. De flesta avvikelser upptäcks och rapporteras av 
omvårdnadspersonal. Vid allvarliga händelser, vid läkemedelshändelser och vid fallskador ska 
omvårdnadspersonalen kontakta ansvarig sjuksköterska via telefon omgående. Enhetschefen 
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ansvarar för att ta del av avvikelser skyndsamt, genomföra utredning, ta fram åtgärdsförslag samt 
genomföra åtgärder. MAS/SAS eller verksamhetschef kontaktas vid allvarligare händelser, oftast 
händelser med allvarlighetsgrad 3 eller 4. MAS gör en bedömning om en anmälan till Inspektionen 
för vård och omsorg eller Läkemedelsverket ska genomföras.

För avvikande händelser i vårdsamverkan med Västra Götalandsregionen finns en rutin för 
handläggning av avvikelser som upptäcks hos den andra huvudmannen.

Alla avvikelser ska utredas, analyseras och återkopplas inom berörda enheter och utgöra underlag för 
förbättringsarbete, se processen i ”Bild 2”, nedan. Återkoppling av avvikande händelser sker i 
huvudsak på arbetsplatsträffar, brukarmöten och teammöten. 

Inträffade vårdskador följs upp systematiskt via genomgång av avvikelserapporter inrapporterade i 
verksamhetsprogrammet Treserva, eventuella lex Maria-anmälningar och inkomna synpunkter. 
Sammanställning och analys av avvikelser/händelser för kommunen i stort genomförs av MAS. 
Syftet är att medvetenheten kring felkällor och riskidentifiering ska öka och syftar till att 
patientsäkerhet skall stå i fokus.

Bild 2: Avvikelseprocessen

Klagomål och synpunkter

5 kap. 3 och 6 §§ och 7 kap. 2 §, 6 SOSFS 2011:9

All personal som arbetar inom sektorn för socialtjänst är skyldiga att ta emot klagomål och 
synpunkter samt bidra till verksamhetens ständiga förbättring. Negativa klagomål/synpunkter ska 
handläggas och dokumenteras. Gällande positiva synpunkter finns inget dokumentationskrav men 
dessa bör tas tillvara av verksamheten som goda exempel. En ny rutin för klagomål- och 
synpunktshantering har under året tagits fram och implementerats.

Klagomål eller synpunkter kan inkomma till sektorn på flera sätt; via Synpunkten (folder eller 
formulär på hemsidan), via Patientnämnden, via IVO, via telefon till olika befattningshavare, via e-
post eller brev, via enkät i samband med palliativ vård eller vid personligt möte. Klagomål eller 
synpunkt kan lämnas anonymt. Information om hur man lämnar klagomål eller synpunkt finns på 
kommunens hemsida, samt anslaget ute på enheterna, där finns också information om hur man 
kontaktar Patientnämnden.

Oberoende av hur klagomål eller synpunkt inkommer ska ärendehanteringen ske enligt processen 
beskriven i ”Bild 3”, nedan. Den som lämnat klagomål eller synpunkt får alltid återkoppling efter 
avslutad utredning (om kontakten inte gjorts anonymt). Klagomål och synpunkter ska, på samma sätt 

Page 97 of 199



9 (16) 

som andra avvikelser, analyseras i verksamheterna och tas upp för diskussion i medarbetargrupper, 
som ett underlag för verksamhetsförbättring.

Bild 3: Klagomål- och synpunktsprocess

Egenkontroll

5 kap. 2 § och 7 kap. 2 §, 2 SOSFS 2011:9

Varje enhet ansvarar för att genomföra egenkontroller, vilka egenkontroller och frekvensen med 
vilken dessa genomförs varierar beroende på verksamhet. Vissa egenkontroller är gemensamma för 
alla verksamheter. Systematisk egenkontroll av livsmedelshantering genomförs på alla enheter där 
livsmedel hanteras. Enheten för Miljö och hälsa ansvarar för granskningen av livsmedelshantering.

Egenkontroll Omfattning Källa

Redovisning palliativ 
vård

1 gång per år Palliativ registret

Egen uppföljning

Basala hygienrutiner och 
klädregler

1-2 gånger per år Rapport från verksamheterna

Avvikelser Rapport kring 
avvikelsearbetet 
månatligen (början nov. 
2019)

Sammanställning 2 gång 
per år

Treserva avvikelsesystem 

Patientens klagomål och 
synpunkter

2 gånger per år Patientnämnden, IVO, Diariet

Tabell 1: Egenkontroller

PROCESS - Åtgärder för att öka patientsäkerheten 

3 kap. 10 §, 2 SFS 2010:659 

Avvikelsehantering: En mall har tagits fram för enhetscheferna att använda tillsammans med 
medarbetarna vid analysen av rapporterade avvikelser/risker. Detta för att förbättra hanteringen av 
rapporterade avvikelser och risker och få mer systematisk, verksamhetsförankrad analys och 
framtagande av åtgärder. Arbetet med mallen ska också ge större förståelse för och delaktighet i 
avvikelse/risk-arbetet bland medarbetarna, samt att detta sannolikt leder till en större insikt i, dels 
avvikelseprocessen, dels den egna rollen i patientprocessen. Dokumentet används som rapport till 
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ledningen för sammanställning av avvikelse/risk-arbetet och vilka åtgärder som satts in. Mallen är 
tänkt att ge en bättre överblick över enhetens avvikelser, vilka samband och orsaker som leder till 
avvikelser samt vilka åtgärder och vilken uppföljning som krävs. Detta ska vara tydligt för chefer, 
legitimerad personal såväl som omvårdnadspersonal. 

Införandet av digital signering syftade till att öka patientsäkerheten och underlätta arbetet och 
uppföljningen av delegerade arbetsuppgifter. Uppföljningen har underlättats då legitimerad personal 
kan kontrollera signeringar på distans och i princip i realtid, vilket har ökat antalet avvikelser. Det 
finns fortfarande tekniska problem med den digitala signeringen, nätåtkomst, problem med siths-
kort-inloggning och ofrivillig utloggning. CGI (leverantör), IT-avdelningen och systemförvaltarna 
arbetar löpande med att ta fram åtgärder för att förbättra situationen och har genomfört åtgärder 
såsom införande av Wi-Fi på boenden, uppdaterad mjukvara, ny server för applikationen och 
utbildning till personalen genom projektet Modig för att täcka kunskapsluckor. Verksamheterna har 
infört rutiner för att säkerställa korrekt signeringsinformation. Detta har dock tagit tid och varit 
problematiskt varför antalet läkemedelsavvikelser ökat kraftigt. Att tekniken fungerar är av största 
vikt.

Kvalitetsledningssystem: Arbetet med att införa kvalitetsledningssystemet i verktyget Stratsys 
påbörjades år 2018 och har under år 2019 utökats och intensifierats. I enighet med tillitsbaserad 
ledning har enheterna själva styrt vad av kvalitetsledningssystemet som införts och redovisats i 
Stratsys, de har redovisat sina enhetsplaner i verktyget samt en risk och två egenkontroller per enhet. 
Utbildning och handledning i verktyget Stratsys, avseende riskhantering och egenkontroller har 
genomförts. Informationsmaterial kring detta finns också publicerat på intranätet. Det har anställts en 
planeringsledare avseende kvalitet som fortsätter och intensifierar arbetet med att bygga och utveckla 
kvalitetsledningssystemet i Stratsys. Delar av det enheterna valt att lägga i kvalitetsledningssystemet 
är inte direkt kopplade till patientsäkerhet, men det systematiska tillvägagångssättet avseende kvalitet 
främjar även patientsäkerheten och kommer att inkludera patientsäkerhetsarbetet i framtiden.

Kompetensförsörjning: Under 2019 har planeringen och organiseringen av schemamässig 
samplanering genomförts i syfte att använda socialtjänstens personalresurser på bättre, mer effektivt 
sätt. Beslut har tagits om genomförande, vilket sker under år 2020. Kompetensutveckling sker på alla 
nivåer i verksamheterna, genom externa och interna utbildningar och genom handledning och 
ombudsförfarande. Se bilaga 1 för Fortbildningsplan.

Psykiatriteam: En psykiatrisjuksköterska har haft 20 % av heltidstjänst för att inventera kontakter 
och samverkansparter, interna och externa, i syfte att starta ett psykiatriteam. Under år 2020 kommer 
psykiatrisjuksköterskan att ha 100 % av en heltid avsatt för arbetet med psykiatrisk problematik, för 
samverkansarbete, och för att stötta och utbilda i verksamheterna.

Palliativ vård: Vid uppföljningen av den palliativa vården föregående år konstaterades att utförandet 
av smärtskattning och munhälsovård krävde förbättringar. Under 2019 har utökad information och 
redovisning av statistik på Sjuksköterskeenhetens arbetsplatsträffar genomförts, för att öka 
utförandet och dokumentation av smärtskattning och munhälsovård vid palliativ vård. För övrigt har 
fokus riktats mot palliativ vård vid demenssjukdom.

Riskanalys 

5 kap. 1 § och 7 kap. 2 §, 4 SOSFS 2011:9

Riskanalys ur ett patientsäkerhetsperspektiv ska utföras vid upptäckter av risker/avvikelser eller då 
chef eller medarbetare upplever att ett visst moment är riskfyllt. Till exempel vid 
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organisationsförändringar, införande av ny teknik, ny medicinteknisk utrustning eller nya metoder. 
Alla inträffade händelser eller identifierade risker bedöms beträffande sannolikhet för upprepning och 
allvarlighetsgrad. På samtliga enheter finns samverkansmöten där omvårdnadspersonal, enhetschef 
och hälso- och sjukvårdspersonal träffas för att analysera rapporterade avvikelser och identifierade 
risker. All riskanalys genomförs enligt processen i ”Bild 4”, nedan.

Bild 4: Riskhanteringsprocessen

Utredning av händelser - vårdskador

3 kap. 1 § HSLF-FS 2017:40 och 7 kap. sista stycket SOSFS 2011:9

Vårdskada definieras i patientsäkerhetslagen (PSL, 2010:659) ”Lidande, kroppslig eller psykisk 
skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits 
vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården”. En allvarlig vårdskada definieras: ”vårdskada 
som är bestående och inte ringa eller som har lett till patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov 
eller avlidit”. Det är de allvarliga vårdskadorna, eller risk för allvarliga vårdskador, som kan bli 
föremål för utredning och anmälan till IVO enligt lex Maria.

Ungefär 5500 avvikelser har rapporterats inom socialtjänstens verksamheter, både hälso- och 
sjukvård och socialtjänst. Endast 5 vårdskador/risk för vårdskador har rapporterats på ett sätt att det 
fås fram i analysverktyget i avvikelsemodulen i Treserva, det har med säkerhet skett fler. MAS och 
MAR har enligt rutin gått igenom och utrett allvarligare händelser, men att manuellt ta fram ur varje 
avvikelse, huruvida eventuell skada/risk för skada varit undvikbar bedöms som ogörligt i efterhand. 
Det bedöms som ett utvecklingsområde för nästa år att kompetensutveckla och använda 
möjligheterna i befintliga verktyg för att förbättra analysen av avvikelser och vårdskador/risk för 
vårdskador. Ingen vårdskada/risk för vårdskada har bedömts så allvarlig att anmälan gjorts till IVO.

Antalet fall som rapporterats ligger på en liknande nivå som tidigare år. Nio frakturer är rapporterade 
till följd av fall, ingen av dessa incidenter har bedömts som undvikbara. Det är en nedåtgående trend 
avseende antal frakturer, men antalen är så låga att inga slutsatser kan dras, se tabell 2. 

År Antal, efter fall, 
rapporterade 
frakturer

2017 13

2018 10

2019 9

Tabell 2: Antal rapporterade frakturer

Men förhoppningen är att de fallskadeförebyggande åtgärder som vidtas ger resultat.
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Antalet läkemedelshändelser har ökat kraftigt jämfört med tidigare år, vilket kopplas till den digitala 
signeringen där det funnits tekniska problem och det har tagit tid att ta fram och implementera rutiner 
för att säkra för de tekniska bristerna. Många av avvikelserna går att härleda till problemen med den 
digitala signeringen och har därmed inte inneburit att patienterna inte fått sina läkemedel. 

Informationssäkerhet

7 kap. 1 § HSLF-FS 2016:40

Sektorn för socialtjänst omfattas av Härryda kommuns övergripande system för IT-säkerhet och 
deltar i kommungemensamma riskanalyser, utbildningssatsningar och IT-säkerhetsgrupper. Treserva 
prioriteras som ett av de viktigaste systemen att åtgärda vid eventuella driftsstopp. Det finns 
systemsäkerhetsplaner som skapades/uppdaterades under år 2019, inga uppföljningar har genomförts 
efter att planerna antagits i sin nuvarande utformning.

Treserva är primärt det system där personuppgifter och sekretessbelagd information för 
socialtjänstens verksamhet hanteras. Åtkomst till information i Treserva baseras på tillhörighet i 
organisationen samt yrkesroll. För att garantera säker inloggning i datorer inom kommunens nätverk 
sker autentisering av inloggningsuppgifter mot kommunens AD-register. Medarbetarna använder 
även SITHS-kort, så kallad tvåfaktorsinloggning, till exempel vid digital signering på mobil enhet.

Uppföljning och utvärdering sker genom loggkontroll som utförs på slumpvis utvalda medarbetare 
en gång per månad för varje enhet. Granskningarna har inte visat på någon olovlig/olämplig åtkomst 
av uppgifter. Riktad loggkontroll genomförs till följd av misstanke om felaktig 
personuppgiftsbehandling. 

Det finns säkerhetsrutiner för driftstopp, både oplanerade och planerade.

Under året har kommunen arbetat med riktlinjer och rutiner för informationsöverföring, mellan 
verksamheter inom kommunen och andra vårdgivare, detta framförallt genom inhämtande av 
samtycke från brukare/patienter, då informationsöverföring krävs för trygg, säker och kvalitativ vård 
och omsorg.

Den granskning som genomförts av hälso- och sjukvårdspersonalens dokumentation i samband med 
klagomåls- och avvikelseutredning visar på övervägande hög kvalitet.

RESULTAT OCH ANALYS

3 kap. 10 §, 3 SFS 2010:659

Egenkontroll

Samtliga enheter har redovisat resultat av egenkontroller i Stratsys och det målet anses uppfyllt. 
Eftersom valda egenkontroller inte nödvändigtvis rör patientsäkerhet redovisas inte dessa här, men 
följsamheten bådar gott för kommande år då även egenkontroller avseende Hälso- och sjukvård ska 
redovisas i verktyget. 

Egenkontroll av följsamhet till hygienrutiner har genomförts i verksamheterna, men olika verktyg 
och metoder har använts vilket gör en fullständig socialtjänstövergripande analys omöjlig. Resultaten 
visar dock på god följsamhet till hygienrutinerna. Förbättringsutrymme finns för att öka systematiken 
i egenkontrollen.
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Uppföljningen av det palliativa registrets kvalitetsindikatorer visar att resultaten för smärtskattning 
och munhälsobedömning sista levnadsveckan har förbättrats men att det finns fortsatt 
förbättringsutrymme, se tabell 3 nedan. Indikatorer som brytpunktssamtal och ordination av 
injektioner är inte den kommunala hälso- och sjukvården ensam ansvarig för, för dessa krävs 
samverkan med andra vårdgivare. Målvärdena är satta av det palliativa registret.

Kvalitetsindikator palliativa registret Målvärde 
%

Resultat 
% 2018

Resultat 
% 2019

Dok. brytpunktssamtal 98,0 71,6 78,2

Ord. inj. stark opioid vid smärtgenombrott 98,0 96,3 98,9

Ord. inj. ångestdämpande vid behov 98,0 95,1 97,7

Smärtskattats sista levnadsveckan 100,0 38,3 54,0

Dok. munhälsobedömning sista 
levnadsveckan

90,0 35,8 66,7

Utan trycksår (grad 2-4) 90,0 88,9 93,1

Mänsklig närvaro i dödsögonblicket 90,0 91,4 92,0

Tabell 3: Kvalitetsindikatorer palliativa registret 2018-2019

Avvikelser

Antalet avvikelser har ökat jämfört med tidigare år vilket tyder på en god rapporteringsbenägenhet 
(5546 rapporterade avvikelser år 2019 mot 3007 år 2018). Läkemedelsavvikelserna är den typ av 
avvikelse som ökat allra mest och här ses problematiken med den digitala signeringen som den 
avgörande orsaken. Flest avvikelser sker inom Vård och omsorg, det är där flest äldre och sjuka får 
sin vård, inom ramen för den kommunala hälso- och sjukvården. Fall är den näst vanligaste 
avvikelsen och ligger på jämförbar nivå med tidigare år, se diagram 1 nedan. För detaljer kring 
fördelning av avvikelser se diagram i Bilaga 2.
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Diagram 1: Jämförelse år 2018-2019 antal rapporterade läkemedelsavvikelser och fall

Läkemedelshändelser och fall står för ca 75 % av avvikelserna. Avvikelser som rapporteras inom 
lagrum Socialtjänstlag och LSS står för ca 12 % av det totala antalet avvikelser. Fördelningen ser ut 
som i diagram 2 nedan.
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behandling
Medicintekniska 
produkter
Informationsöverföring

Skyddsåtgärder

HSV patient utan 
SoL/LSS
SoL/LSS-avvikesler

AVVIKELSER

Diagram2: Antal rapporterade avvikelser 2019

De tekniska svårigheterna med den digitala signeringen har bestått av svårigheter att logga in, 
nätåtkomst på de mobila enheterna och väl inloggad har man ofta blivit utloggad. Detta har lett till att 
många signeringar uteblivit, vilket i sin tur genererat avvikelser. Avvikelserna rapporteras dels av 
den delegerade personalen såväl som legitimerad personal som gör kontroller över 
läkemedelsutdelningarna via den digitala signeringen. Rutiner för att säkra signeringarna har 
genomförts, dels att personalen kan ringa sjuksköterska om det inte går att signera, sjuksköterskan 
kan då signera på stationär enhet, dels genom att personalen kontrollerar att alla signeringar 
genomförts innan avslutat pass. Den digitala signeringen har också medfört möjligheter för 
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legitimerad personal att kontrollera signeringarna på ett annat sätt än tidigare, på distans och vid 
vilken tidpunkt som helst. Detta kan också ha lett till ett ökat antal avvikelser.

Systemförvaltare har genomfört åtgärder och med tiden löst en del av den tekniska problematiken. 
Bland annat har Wi-Fi etablerats på boenden.  

Avseende avvikelser som berör externa verksamheter/andra vårdgivare har de sex avvikelser som 
inkommit till Socialtjänsten handlat om bristande informationsöverföring, bland annat ett otydligt 
personnummer på ett faxat meddelande. De åtta som Socialtjänsten/kommunala hälso- och 
sjukvården skickat till andra vårdgivare har avsett utebliven medverkan vid SIP och 
informationsöverföring.

Tre avvikelser har rapporterats enligt rutiner för ”Ej direkt brukarrelaterad avvikelse”, en av dessa 
avsåg utebliven hjälp från kommunal hälso- och sjukvård i en våldssituation. Övriga två kan inte 
relateras till Hälso- och sjukvård/patientsäkerhet. 

Klagomål och synpunkter

Det klagomål som inkommit avseende hälso- och sjukvård under 2019 handlade om brist i vård och 
behandling, utredning kom fram till att det inte brustits i vård och behandling utan den kommunala 
hälso- och sjukvården tillsammans med annan vårdgivare har misslyckats med att förmedla 
konsekvenserna av de medicinska bedömningar som gjorts avseende behandling och hälso- och 
sjukvårdens möjligheter att behandla patientens tillstånd. Vikten av information, kommunikation och 
att säkerställa att patient och närstående verkligen förstår oss är något att arbeta med både internt och 
i samverkan. I stort sett samma klagomål har, av närstående, anmälts till IVO och IVO har begärt 
utredning och dokumentation i ärendet. IVO har inte kommit med sitt utlåtande i ärendet ännu.

Via enkät, som skickas till anhöriga efter att en patient hos den kommunala hälso- och sjukvården 
avlidit, fås synpunkter som är övervägande positiva. I de fall anhöriga ger negativa utlåtanden 
handlar det oftast om brist på läkarmedverkan.

Händelser och vårdskador

Ingen vårdskada har bedömts så allvarlig att anmälan enligt lex Maria genomförts. 

Utredning avseende eventuell överdosering av morfinpreparat visade sig vara ett rent 
dokumentationsfel, patienten hade inte fått en för stor dos av det ordinerade läkemedlet. Patienten 
har alltså inte utsatts för vårdskada. Det innebar åtgärder för att säkerställa att inte feldokumentation 
görs, samt påminnelse om vikten av lugn, ro och koncentration vid läkemedelsadministrering och 
dokumentation därav.

Ett misstag begicks i samband med hantering av central venkateter (CVK) och ett membran som 
skulle suttit kvar togs bort, vilket lämnade CVK:n öppen till nästa kran. Patienten fick profylaktisk 
antibiotika och mår efter händelsen väl, inga bestående men. Efter händelsen har membranet som 
används bytts ut till ett med annan färg, så det syns bättre, samt att åtgärder för att säkerställa god 
arbetsmiljö avseende utrymme och belysning vidtagits.

Riskanalys

Kompetensförsörjningen ses som riskfylld då det finns svårigheter att rekrytera och behålla kompetent 
personal, som en del för att åtgärda detta har planering för Samplanering genomförts. 
Organisationsförändringen kommer genomföras år 2020. Syftet är att använda kompetent personal 
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mer effektivt och därmed minska behovet av vikarier. Samplaneringen innebär att personalen kan 
arbeta på flera enheter inom Socialtjänsten, att personalen fördelas utifrån behov. Förutom en 
effektivare användning av personalresursen innebär samplaneringen även behov av samordning kring 
rutiner och arbetssätt, vilket ses som positivt.

En annan organisationsförändring där det finns risker är att Bemanningsenheten kommer att från och 
med år 2020 finnas centralt under Personalenheten och inte längre ingå i sektorn för Socialtjänst. Det 
kräver samverkan och kunskapsutbyte.

Standardiserade riskbedömningar genomförs inför hjälpmedelsförskrivning tillsammans med 
information till patient och närstående om eventuella risker. Sjuksköterskorna utför, vid risk för 
trycksår och undernäring, standardiserade bedömningar enligt Nortonskalan.

Härryda kommun har en fixartjänst som utför besök i hemmet för att förebygga fallolyckor. Fixaren 
har en checklista att använda vid besöken, det innebär en säkerhetsrond där fixaren tillsammans med 
den enskilde kan se över risker i bostaden på ett strukturerat sätt. Fixartjänsten erbjuds till alla över 70 
år. Under år 2019 har fixartjänsten utökats från 75 % av en heltid till 100 %.

Mål och strategier för kommande år

Avvikelse, risk, klagomål och synpunktshantering: Under år 2020 fortskrider arbetet med mallen 
för avvikelsearbete och rapportering, utvärdering sker under året. MAS, MAR och SAS avser 
analysera rapporterna månatligen och göra sammanställningar. Detta kommer att leda till en bättre 
och snabbare analys och sammanställningar kommer att finnas löpande under året. MAS, MAR och 
SAS ska under år 2020 utarbeta en plan för utbildningsinsatser om avvikelse- och riskhantering, 
samt börja utbilda. I förbättringsarbetet ingår att på ett bättre sätt använda möjligheterna i 
verksamhetsverktyget Treservas avvikelsemodul, för bättre uppföljning och analys.

Angående problematiken kring digital signering ska under början av år 2020 en prestandahöjande 
mjukvaruuppdatering genomföras, samt att under året ska ett nytt system för inloggning/legitimering 
införas. Utbildning avseende digitala lösningar fortgår under år 2020.

Kvalitetsledningssystemet: Under år 2020 ska hälso- och sjukvårdsdelen av det systematiska 
kvalitetsledningssystemet börja migreras till verktyget Stratsys. Bland annat ska egenkontroll för 
vårdhygien likriktas och rapporteras i Stratsys.

Kompetensförsörjning: Under år 2020 ska planen för samplanering inom vård och omsorg och 
funktionsstöd implementeras. Från år 2020 kommer bemanningsenheten att organiseras under 
personalavdelningen vilket innebär att vikarieförsörjningen inte tillgodoses av den egna sektorn, 
utan sker centralt, detta kräver samverkan och planering. Samplaneringen förväntas minska behovet 
av vikarier. 

Kompetensutvecklingsprogram finns och utvecklas.

Samverkan: Psykiatriteamet ska startas. Lokal samverkan kring patienter med utåtagerande 
beteende ska inledas. 

Palliativ vård: Fortsätta förbättringsarbetet i den palliativa vården, både internt och i samverkan.
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Bilaga 1; fortbildningsplan
Fortbildningsplan 2019, en översikt över vilka utbildningar, ombudsträffar och annan fortbildning som bedrivits under 2019.
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Bilaga 2; diagram avvikelsefördelning
Fördelning av hälso- och sjukvårdsavvikelser inom Socialtjänsten, Härryda 
kommun. 

VO = Vård och omsorg
FS = Funktionsstöd

Grupperingarna är fördelade på boenden, dagtidsverksamhet och ordinärt 
boende.

Läkemedelshändelser/avvikelser (totalt antal: 2355) inkluderar avvikelser 
som avser de tekniska problemen med digital signering såväl som regelrätta 
läkemedelsavvikelser.
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När någon faller/ramlar rapporteras det som avvikelse oavsett hur det gått 
till. Totalt antal fallavvikelser under året: 1818.
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Avvikelser inom Brist i vård och behandling (totalt antal: 535) inkluderar 
utebliven träning, felaktigt utförd träning, brist i sårbehandling med mera.

51

3 18

267

195

1
0

50

100

150

200

250

300

FS G
rup

pb
ost

äd
er/

bo
en

de
n

FS D
ag

lig
 ve

rks
am

he
t

FS O
rdi

nä
rt b

oe
nd

e

VO SÄBO

VO O
rdi

nä
rt b

oe
nd

e

VO D
ag

ve
rks

am
he

t

Brist i vård och behandling
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3 (4) 

Medicintekniska händelser/avvikelser (totalt antal: 54) avser händelser där 
någon form av medicinteknik varit involverad. Rullstolar, rullatorer, 
läkemedelspumpar och katetrar är exempel på medicinteknik.
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Medicinteknisk händelse

Informationsöverföringsavvikelser (totalt antal: 46) avser både brister i 
informationsöverföring inom enheterna såväl som mellan 
enheterna/verksamheterna.
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4 (4) 

Avvikelser avseende skyddsåtgärder (totalt antal: 37) avser rörelselarm, 
sänggrindar med mera.
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Avgifter för resor till och från dagverksamhet 
för äldre
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Sektorn för socialtjänst
Cecilia Olsson

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-10-08 2019VFN396  739

Avgifter för resor till och från dagverksamhet för äldre 

Sammanfattning
Välfärdsnämnden beslutade 6 november 2019 i § 256 budget och verksamhetsplan för 
socialtjänsten 2020 – 2022 om ökade taxor och avgifter för äldreomsorg. Förvaltningen 
föreslår att Härryda kommun följer majoriteten av kommunerna i Västra Götaland och 
inför en egenavgift för resor till och från dagverksamheten för äldre. Avgiften tas ut 
enligt färdtjänsttaxa. Resor för äldre till och från dagverksamhet hamnar i så fall i den 
kategori som trafikverksamheten benämner linjelagd färdtjänst med en månadskostnad på 
600 kr. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avgiftsbelägga resor till och från dagverksamhet för 
äldre enligt gällande taxa för linjelagd färdtjänst. Avgift tas ut från och med 1 april 2020.

Ärendet
I Härryda kommun finns två biståndsbedömda dagverksamheter för äldre, Liljan med 
somatisk inriktning och Smultronstället med inriktning demens/kognitiv svikt. 
Deltagande på dagverksamheterna är en biståndsbedömd insats med syfte att bidra till att 
stimulera kvarvarande funktioner och förmågor, bryta isolering, skapa förutsättningar för 
en meningsfull dag och möjliggöra kvarboende i ordinärt boende. Insatsen 
dagverksamhet med inriktning demens kan också beviljas som avlösning till anhöriga 
som vårdar sina närstående. Det finns möjlighet att delta i dagverksamhet varje vardag. 
Hur många tillfällen per vecka som man deltar varierar mellan deltagarna, från en gång 
per vecka till fem gånger per vecka.

I samband med att dagverksamhet för äldre beviljas får brukare och eventuellt anhörig en 
blankett för att ansöka om resor till och från dagverksamheten. Ansökan utreds och 
beviljas av färdtjänsthandläggare inom trafikverksamheten i sektorn för 
samhällsbyggnad. Under januari – april 2019 genomfördes i snitt 151 resor per månad för 
Liljan och 383 resor per månad för Smultronstället. Hela kostnaden belastar i dagsläget 
kommunen. Deltagande i dagverksamhet samt resor till och från densamma är avgiftsfritt, 
deltagarna betalar endast för kost, 85 kr per tillfälle. 

Kommunstyrelsen godkände 3 maj 2018 trafikverksamhetens förslag att byta leverantör 
för hantering av färdtjänstresorna och administrationen av dessa till Västtrafiks 
beställningscentral (ärende 2018KS123 § 197). Efter att nya avtalet trätt i kraft har 
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kostnaderna för resor till och från dagverksamhet för äldre ökat kraftigt för Härryda 
kommun och sektorn för socialtjänst. Sektorn för socialtjänst har för 2019 avsatt 740 tkr i 
budget för resor till och från dagverksamhet för äldre. På grund av att kostnad per resa 
samt administrativa kostnader per resa ökat, i snitt med 112 %, bedöms prognos/utfall för 
resor till och från dagverksamhet för äldre 2019 till 1945 tkr, vilket innebär en avvikelse 
på -1205 tkr. 

I den nationella kartläggning och analys av kommunernas avgiftssystem som 
socialstyrelsen genomförde 2013 framkom att kost och resor till/från dagverksamhet 
oftast betalas av deltagarna samt att kostnaden för mat inte ingår i maxtaxan. Ungefär 
hälften av Sveriges kommuner tog dessutom ut en fast avgift per dag för dagverksamhet, 
en avgift som ingår i maxtaxan i 80 procent av kommunerna.

En kartläggning gjord av sektorn för socialtjänst i september 2019 av avgifter kring 
dagverksamhet för äldre visar att minst 29 kommuner i Västra Götaland tar ut avgift för 
resor (se bilaga 1 för fler detaljer). Kostnaden för resor varierar från 15 kr per resa upp till 
775 kr per månad. Göteborgs stad, Mölndal och Partille tar till exempel ut en avgift enligt 
färdtjänsttaxa för dessa resor. I Västra Götaland är det nio kommuner som inte tar ut 
separat avgift för resorna men fyra av dem tar ut avgift för deltagande i dagverksamhet.

I kartläggningen framkommer också att 23 av kommunerna i Västra Götaland tar ut en 
deltagaravgift för varje tillfälle på dagverksamheten. Alla kommuner i regionen tar ut en 
avgift för kost i samband med dagverksamhet för äldre.

Härryda kommun tar i dagsläget endast tar ut en avgift för kost. Välfärdsnämnden 
beslutade 6 november 2019 i § 256 budget och verksamhetsplan för socialtjänsten 2020-
2022 om ökade taxor och avgifter för äldreomsorg. Förvaltningen föreslår att Härryda 
kommun följer majoriteten av kommunerna i Västra Götaland och inför en egenavgift för 
resor till och från dagverksamheten för äldre. Avgiften tas ut enligt färdtjänsttaxa.

Resor för äldre till och från dagverksamhet hamnar i den kategori som 
trafikverksamheten benämner linjelagd färdtjänst med en månadskostnad på 600 kr. För 
brukare som deltar två gånger per vecka i dagverksamhet innebär det en kostnad på 37,50 
kr per resa. För de brukare som deltar fler gånger per vecka blir kostnaden ännu lägre. 
Avgiften ger intäkter motsvarande ca 250 tkr per år för sektorn för socialtjänst. Siffrorna 
kan variera beroende om hur många deltagare som tar sig till och från dagverksamheten 
på egen hand. 

Samråd
Samråd har skett med KPR den 14 oktober 2019 (se bilaga 2 skrivelse från KPR). Rådet 
framförde flera synpunkter gällande avgiften. De bedömer att det blir en hög kostnad för 
den enskilde men en relativt liten inkomst för kommunen. Förvaltningen har tagit del av 
synpunkter från KPR men synpunkterna har inte inarbetats i förslaget.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen gör bedömningen att resor till och från dagverksamheten bör 
avgiftsbeläggas. Omvärldsbevakning visar att flertalet av kommunerna i Västra Götaland 
tar ut en egenavgift för resor. Detta i kombination med ökade resekostnader för 
kommunen berättigar en egenavgift för deltagarna. Förvaltningen föreslår att Härryda 
kommun följer majoriteten av kommunerna i Västra Götaland och inför en egenavgift för 
resor till och från dagverksamheten för äldre. Avgiften tas ut enligt färdtjänsttaxa.
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Lena Lager Tina Forsgren
Sektorschef                                              Verksamhetschef Vård och omsorg

Bilagor:

Bilaga 1. Kartläggning avgifter dagverksamhet äldre i Västra Götaland 

Bilaga 2. Synpunkter KPR
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Kartläggning avgifter dagverksamhet för äldre kommuner i Västra Götaland

Kommun Betalar brukare resor? Hur mycket?
Ale Nej
Alingsås ja Färdtjänsttaxa
Bengtsfors Ingen information
Bollebygd Ingen information
Borås Ja Färdtjänsttaxa
Dals Ed Ingen information
Essunga Ja kr31
Falköping Ja kr31
Färgelanda Ingen information
Gbg Stad Ja Färdtjänsttaxa
Grästorp Ja 20 kr per resa
Gullspång Ja Ingen information
Götene Ingen information
Herrljunga Ja 60 kr / tillfälle
Hjo Ja 15 kr per resa
Härryda Nej
Karlsborg Ja 52 kr enkel resa
Kungälv Ja 65 kr per enkelresa /130 kr ToR
Lerum Ja 52 kr enkel resa
Lidköping Nej Ingår i avgiften till dagverksamheten
Lilla Edet Ja Färdtjänsttaxa
Lysekil Ja Färdtjänstavgift - demens 20kr/resa
Mariestad Ja 60 kr per resa enligt färdtjänsttaxa
Mark Ja Lägre avgift än vanlig färdtjänst efter ansökan
Mellerud Nej
Munkedal Ja 30 kr per resa
Mölndals stad Ja Färdtjänsttaxa
Orust Ja 42 kr per resa alt 775 kr /mån
Partille Ja 51 kr/resa eller månadskort 775 kr
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Skara Nej
Skövde Nej
Sotenäs Nej
Stenungsund Ja 1-4 resor: 255 kr/mån, 5 el fler resor 510 kr/mån
Strömstad Nej
Svenljunga Ja Västtrafiks taxa 775 kr per månad
Tanum Ingen information
Tibro Nej
Tidaholm Ja Färdtjänst
Tjörn Ingen information
Tranemo Ja 1-4 resor: 280 kr, 5-8 resor 375 kr, fler 480 kr/mån
Trollhättan Ingen information
Töreboda Ja 32 kr per resa
Uddevalla Ja Om beviljad färdtjänst, får viss reducering, framgår inte hur mycket
Ulricehamn Ja Färdtjänstavgift 50 kr per resa
Vara Ingen information
Vårgårda Ja Framgår inte
Vänersborg Ingen information
Åmål Ja Färdtjänst
Öckerö Ingen information

Enligt socialstyrelsen rapport 2014 är dagverksamhet avgiftsfritt i ca 50 % av landets kommuner. Avgiften ingår i maxtaxan i 80 % av de kommuner som tar ut avgift.
Kostnad för resor och mat betalas oftast av den äldre. Kostnad för mat ingår inte i maxtaxan.
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Betalar brukare för dagverksamhet? Hur mycket? Betalar brukare för kost?
Ja

ja Hemtjänstavgift 245 kr/h alt max 2089 kr Ja
Ingen information Ingen information

Ja 63 kr/tillfälle, maxtaxa 2089 kr Ja
Ja 240/mån oavsett omfattning Ja

Ja kr32 Ja
Ja kr31 Ja
Ja kr63 Ja

Nej Ja 
Nej Ja
Ja Enligt taxa för hemvård Ja
Ja kr79 Ja
Ja kr70 Ja
Ja kr70 Ja

Nej Ja 
Ja kr70 Ja

Nej Ja
Nej Ja
Ja kr70 Ja

Nej Ja
Ja Max 2089 kr/mån Ja
Ja Enligt taxa för hemvård 281 kr/h Ja
Ja 92 kr per dag Nej
Ja Maxtaxa/30 per gång Ja

Nej Ja
Nej Ja

Ja
Nej Ja 
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Nej Ja
Nej Ja
Nej Ja

Ja
Ja kr60 Ja
Ja kr99 Ja
Ja kr71
Ja kr68 Ja

Nej Ja 
Ja

Ja kr70
Nej Ja
Ja kr70 Ja

Nej Ja
Nej Ja
Ja 25 Ja

Ja
Ingen information Ja

Nej Ja

Enligt socialstyrelsen rapport 2014 är dagverksamhet avgiftsfritt i ca 50 % av landets kommuner. Avgiften ingår i maxtaxan i 80 % av de kommuner som tar ut avgift.
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Hur mycket?
kr66

108 kr/dygn

kr55
kr65

kr59
kr59
kr63
kr74
kr69
Oklart
kr42
kr83
kr61
kr85
kr58
kr68
kr32
kr39
kr80
kr62
kr68
Ingår

Måltidsavgift/30
kr66
kr68
kr60
kr56

Page 121 of 199



kr60
kr57
kr63
kr62
kr74
kr92

kr96
kr43
kr60

13 kr (fika)
kr47
kr55
kr56
kr54
kr42
kr42
kr64
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1

Till Sektorn för Socialtjänst 2019-10-17

Synpunkter på Utkast Avgifter resor till och från dagverksamhet för 
äldre

Återigen står vi inför att en besparing om 250 000 kr skall göras av en av de allra 
svagaste grupperna om 40 personer i vår kommun. De har ingen möjlighet att 
demonstrera utanför kommunhuset mot förändringar. Även om regeringen tillskjuter 
medel till denna grupp i årets budget är inte avsikten att de genast skall förbrukas till 
högre avgifter. 

Att hänvisa till avgifter i andra kommuner i VG regionen är inte tillfyllest. Vi anser oss 
vara en av VG regionens bästa kommuner och bör därför föregå med gott exempel och 
inte köra över de svagaste kommuninvånarna. Vi bör ha lägst avgift om vår kommun 
skall tillhöra de främsta i Sverige inom äldreomsorg.

Vi har inte fått någon beskrivning av en linjelagd färdtjänst i kommunen. Var finns denna 
linje? Vilka sträckor ingår? Får de medåkande tillbringa lång tid eller mer än en 
halvtimma i färdtjänstbilen två gånger dagligen, o.s.v. ?

Dagverksamheten utgör en mycket viktig verksamhet för ensamma och anhöriga. 
Konsekvenserna kan bli att ansökan till särskilt boende ökar då anhöriga inte orkar eller 
ensamma blir ännu mer ensamma då de inte anser sig ha råd med en genomsnittlig 
ökning om mer än 500 kr per månad.

Det får absolut inte bli så att man avstår på grund av avgiften. Avgiften medför en 
genomsnittlig höjning om 6250 kr per person och år. Det tas från inkomsten efter skatt. 
De som kommer dagligen får en mycket högre höjning och når antagligen gränsen för 
maxtaxa. De som kommer endast en gång per vecka får en mindre höjning.

Nu måste kommunstyrelsens ordförandes presentation i KPR om ev höjd kommunalskatt 
diskuteras på riktigt.

Vi motsätter oss höjningen i synnerhet som den inte baseras på kostnadsförändringar utan 
endast är till för täckande av budgetunderskott. Pengarna måste tas från en mer 
resursstark grupp i Härryda. 

 PRO och SPF i Härryda kommun
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Inrättande av välfärdsnämndens arbetsgrupp 
för skolfrågor

18

2019VFN658
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Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2020-01-23 2019VFN658  073

Inrättande av välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågor 

Sammanfattning
Välfärdsnämnden föreslås inrätta en arbetsgrupp för skolfrågor. Arbetsgruppens uppdrag 
är att ta fram riktlinjer för skolplikt samt att följa upp arbetet med; 

 rapport från kommunstyrelsens arbetsgrupp för skolfrågor, 
 rapport från kommunstyrelsens kommission för skolorna i Rävlanda 
 samt Preeras översyn av rektorsorganisationen i grundskolan. 

Arbetsgruppen kommer sammanträda vid cirka 5 tillfällen under våren. Arbetsgruppen 
sammanträder på dag och tid som arbetsgruppen bestämmer men förslag på datum och tid 
är 19/2, 11/3, 8/4, 6/5, 3/6, klockan 14-16.

Arbetsgruppen föreslås bestå av sju representanter, fyra från majoriteten och tre från 
oppositionen. Sammanträdesarvode utbetalas till arbetsgruppens representanter 
motsvarande timarvodet för en arbetsgrupp i en fast beredning enligt arvodesreglementet.

Förslag till beslut
Välfärdsnämnden inrättar en arbetsgrupp för skolfrågor med tidsbegränsat uppdrag att ta 
fram riktlinjer för skolplikt samt att följa upp rapport från kommunstyrelsens arbetsgrupp 
för skolfrågor, rapport från kommunstyrelsens kommission för skolorna i Rävlanda samt 
översyn av rektorsorganisationen i grundskolan. Uppdraget ska redovisas till 
välfärdsnämnden senast 24 juni. 

Välfärdsnämnden utser följande till ledamöter samt ordförande i arbetsgruppen (NAMN 
ordförande), (NAMN), (NAMN), (NAMN), (NAMN), (NAMN), och (NAMN).

Välfärdsnämnden beslutar att arbetsgruppen äger rätt att adjungera ytterligare personer 
med närvaro- och yttranderätt, arbetsgruppen sammanträder på dag och tid som 
arbetsgruppen bestämmer samt att arbetsgruppen har tillgång till administrativt stöd.

Maria Kornevik Jakobsson
Välfärdsnämndens ordförande
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Inrättande av välfärdsnämndens arbetsgrupp 
för ekonomifrågor
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Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2020-01-23 2019VFN659  073

Inrättande av välfärdsnämndens arbetsgrupp för ekonomifrågor

Sammanfattning
Välfärdsnämnden föreslås inrätta en arbetsgrupp för ekonomifrågor för återstoden av 
mandatperioden. Arbetsgruppens uppdrag är att följa upp välfärdsnämndens årsplan 
kopplat till budget. Arbetsgruppen har även till uppgift att följa upp revisorernas 
rekommendationer.

Arbetsgruppen kommer sammanträda en gång per kvartal. Inför budgetarbetet på hösten 
sammanträder arbetsgruppen tätare, dessutom adjungeras representanter från samtliga 
partier. Arbetsgruppen sammanträder på dag och tid som arbetsgruppen bestämmer.

Arbetsgruppen föreslås bestå av sju representanter, fyra från majoriteten och tre från 
oppositionen. Sammanträdesarvode utbetalas till arbetsgruppens representanter 
motsvarande timarvodet för en arbetsgrupp i en fast beredning enligt arvodesreglementet.

Förslag till beslut
Välfärdsnämnden inrättar en arbetsgrupp för ekonomifrågor för återstoden av 
mandatperioden med uppdrag att följa upp välfärdsnämndens årsplan kopplat till budget 
samt revisorernas rekommendationer.

Välfärdsnämnden utser följande till ledamöter samt ordförande i arbetsgruppen (NAMN 
ordförande), (NAMN), (NAMN), (NAMN), (NAMN), (NAMN), och (NAMN).

Välfärdsnämnden beslutar att arbetsgruppen äger rätt att adjungera ytterligare personer 
med närvaro- och yttranderätt, arbetsgruppen sammanträder på dag och tid som 
arbetsgruppen bestämmer samt att arbetsgruppen har tillgång till administrativt stöd.

Maria Kornevik Jakobsson
Välfärdsnämndens ordförande
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Delgivning av protokoll från råd 2019
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Delgivning av protokoll från råd 2020
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Årsrapport från kommunstyrelsens rådgivande 
organ 2019
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 Ut
 

Utvecklingsfunktionen 
Dragana Mrdja

 

   
 

Brottsförebyggande rådet 2019
Brottsförebyggande rådet har under 2019 arbetat med att belysa frågor som 
rör säkerhet och trygghet i Härryda kommun. 

Rådet har tagit del av de nya Instruktionerna för brottsförebyggande rådet 
som fastställdes på kommunstyrelsens sammanträde den 7 februari 2019.

Representanter från polisen deltar på rådets sammanträden och lämnar 
lägesrapport över brottssituationen i kommunen.

Representanter från Securitas deltar på rådets sammanträden och informerar 
om Securitas insatser i kommunen.

Kommunens säkerhetsansvarige deltar på rådets sammanträden och lämnar 
rapport om kommunens säkerhetsarbete. 

Brottsförebyggande rådet har också fått information om:
- Trygghets- och säkerhetsfrågor på och kring Hulebäcksgymnasiet 
- Agenda 2030

I § 318/2019 från kommunstyrelsens sammanträde den 7 november 2019 
uppdrog kommunstyrelsen åt Brottsförebyggandet rådet (BRÅ) i Härryda 
kommun att i samarbete med förvaltningen arbeta fram förslag till åtgärder 
och genomförandeplan, med syfte att rejält öka den upplevda tryggheten i 
hela Härryda kommun. Uppdraget skall redovisas för kommunstyrelsen 
senast i maj 2020. Partier ur kommunstyrelsen som ej har representation i 
BRA får utse var sin representant ur kommunstyrelsen att ingå i BRA under 
tiden för arbetet.

Protokollen från brottsförebyggande rådet delges kommunstyrelsen och 
välfärdsnämnden samt läggs in på kommunens intranät, IDA.

Per Vorberg,
Ordförande i Brottsförebyggande rådet
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Utvecklingsfunktionen 

Dragana Mrdja  
  

  

  

  

 
 

  
  
 

 

Pensionärsrådet 2019 

 

Pensionärsrådet har under 2019 arbetat med att belysa frågor som berör de 

äldre i kommunen och pensionärsorganisationerna har under året lyft fram 

frågor som:  

 

- Boendeformer för äldre, bland annat trygghetsboende 

- Nytt informationsmaterial för de äldre i kommunen 

- Nutrition  

 

Utifrån rådets roll som referensorgan och remissinstans till 

kommunstyrelsen är det viktigt att det så tidigt det är möjligt ges tillfälle att 

inkomma med synpunkter på de frågor som rör rådets intresseområden.  

 

 

Pensionärsrådet har lämnat sina synpunkter till förvaltningen på bland 

annat: 

 

- Detaljplan för Bråta 2:139 Bostäder vid Landvettersjön, i Mölnlycke 

Härryda  

- Budget/plan  

- Detaljplan för Råda 1:7, 1:8 och Kindebogården 1:95  

- Verksamhetsberättelse 2018, Sektorn socialtjänst 

- Detaljplan Råda 1:9 m.fl. Äldreboende och bostäder i Säteriet i 

Mölnlycke  

- Förslag att avgiftsbelägga resorna till dagverksamheterna Liljan och 

Smultronstället 

- Regeringens stimulansbidrag till Vård och omsorg  

- 90-åringars rätt till särskilt boende 

- Motionssvar om definition av trygghetsboende 

- Färdtjänstens övergång till Västtrafik 

- Agenda 2030 

- Visionsarbete 

- Den årliga revideringen av avgifter för äldre och funktionsnedsatta 

utifrån förändringen av prisbasbeloppet 

- Höjningen av egenavgift för färdtjänst 
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Pensionärsrådet har bland annat fått information om: 

 

- Instruktion för pensionärsrådet 

- Bostäder för äldre 

- Revisorernas arbete 

- Tillgänglighetsanpassad badplats 

- Regler för hemtjänst utan biståndsbedömning 

- Förslag till utredning om äldreomsorgsplan 

- Lokalresursplanering för socialtjänsten samt definition av 

olika trygghetsboende 

- Biståndsbedömt trygghetsboende i Mölndal 

- Förslag till nya riktlinjer enligt socialtjänstlagen över 65 år och 

under 65 år 

- Nutrition  

- Bostadshyror (utan subvention) i särskilda boenden och bostadstillägg 

- Hälsofrämjande enheten och volontärcentralen 

 

 

Övrigt under 2019 

 

Rådet har tagit del av de nya Instruktionerna för pensionärsrådet som 

fastställdes på kommunstyrelsens sammanträde den 7 februari 2019. 

 

Tina Forsgren, verksamhetschef för vård och omsorg och Carina Fransson, 

verksamhetschef för hälsa och bistånd har deltagit vid flera sammanträden 

under året och informerat om vad som händer inom verksamheterna. 

 

Representanterna från pensionärsrådet, pensionärsorganisationerna och 

politiken besökte under oktobermånad det nya trygghetsboendet Bifrost 

i Mölndal. 

 

På samtliga sammanträden informerade ordförande om ärenden som det 

beslutades om på kommunstyrelsens och välfärdsnämndens sammanträden 

och som berör pensionärsorganisationernas intresseområden. 

 

Protokollen från pensionärsrådet delges kommunstyrelsen, välfärdsnämnden 

och rådet för funktionshinderfrågor samt finns tillgängliga på kommunens 

intranät, IDA. 

 

Kersti Lagergren, 

Ordförande i pensionärsrådet 

Page 167 of 199



  

 

Utvecklingsfunktionen 

Dragana Mrdja 
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Rådet för funktionshinderfrågor 
2019 
 

Rådet för funktionshinderfrågor har under 2019 fortsatt sitt arbete med att 

lyfta fram vikten av jämlikhet och delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning. 

 

Utifrån rådets roll som referensorgan och remissinstans till 

kommunstyrelsen är det viktigt att det så tidigt det är möjligt ges tillfälle att 

inkomma med synpunkter på de frågor som rör rådets intresseområden.  

 

 

 

Rådet har haft möjlighet att lämna synpunkter till förvaltningen på 

bland annat: 

 

 Detaljplan för Bråta 2:139 Bostäder vid Landvettersjön i Mölnlycke  

 Budget/plan 2020/2024 – Synpunkter till ekonomiutskottet 

 Detaljplan Råda 1 7, 1 8 och Kindebogården 1 95, Säteriet 

 Detaljplan för del av fastigheten Landvetter 4:124 m.fl., 

HÄRKESHULTSVÄGEN i Landvetter, Härryda kommun 

 Skolmat  

 Tillgänglighetsanpassad badplats 

 Revidering av riktlinjerna för handläggning av LSS 

 Färdtjänstens övergång till Västtrafik 

 Visionsarbete 

 Rekvirering av stadsbidrag för höjd habiliteringsersättning 2019 

 Den årliga revideringen av avgifter för äldre och 

funktionsnedsatta utifrån förändringen av prisbasbeloppet 

 Höjning av egenavgift för färdtjänst  

 

 

Rådet har bland annat fått information om:  

 

 LRP – Förslag på lokalresursplanering för socialtjänsten 2020-2024 
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 Förslag till nya riktlinjer socialtjänstlagen över 65år och 

under 65år 

 Demensföreningen Mölndal-Härryda 

 Regeringens stimulansbidrag till Vård och omsorg 

 Verksamheten Snicken 

 Autism & Aspergerföreningen (AFF) 

 Revisorernas arbete 

 Förvaltningens budgetförslag 2020-2024 för Funktionsstöd 

 NSPHIG – Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg 

 

 

Övrigt under året 

Rådet har tagit del av de nya Instruktionerna för rådet för 

funktionshinderfrågor som fastställdes på kommunstyrelsens sammanträde 

den 7 februari 2019. Rådet uttryckte då att det hade varit önskvärt om rådet 

hade varit involverad i arbetet kring översynen av Instruktionerna och 

lämnade flera synpunkter till kommunstyrelsen.  

 

Karin Lindell, verksamhetschef för funktionsstöd, och Carina Fransson, 

verksamhetschef för hälsa och bistånd, har deltagit vid sammanträden under 

året och informerat om vad som händer inom verksamheterna. 

 

Rådet har nominerat kandidater till kommunens tillgänglighetspris 2019 och 

priset gick till Lisbeth Strömblad som ”med stort engagemang och ett bra 

bemötande arbetat med elever på gymnasiesärskolan”.  

 

På samtliga sammanträden informerade ordförande om ärenden som det 

beslutades om på kommunstyrelsens och välfärdsnämndens 

sammanträden och som berör rådets intresseområden. 

 

Protokollen från rådet för funktionshinderfrågor delges kommunstyrelsen, 

välfärdsnämnden och pensionärsrådet samt finns tillgängliga för 

verksamheterna i kommunen utifrån att de läggs på kommunens intranät, 

IDA. 

 

Ronny Sjöberg, 

Ordförande i rådet för funktionshinderfrågor 
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Rådet för idéburna 
organisationer 2019 
Rådet för idéburna organisationer är ett organ för samråd och ömsesidig 
information mellan kommunen och företrädare för föreningar och idéburna 
organisationer i kommunen. Rådet är ett referensorgan i frågor som berör 
rådens intresseområden inom såväl kommunstyrelsens som 
välfärdsnämndens ansvarsområde. Dialog mellan rådet och styrelse/nämnd 
breddar och fördjupar beslutsunderlag och skapar förståelse och förtroende. 
Rådet har under 2019 fortsatt sitt arbete med att verka för ökade möjligheter 
att synliggöra och stärka de idéburna organisationernas roll som röstbärare, 
liksom deras möjligheter att utgöra en självständig och viktig aktör inom 
välfärdsutvecklingen. 
 
 
 
 
 
 
Rådet har under 2019 lämnat synpunkter till förvaltningen på bland 
annat: 

- Översyn av föreningsstöd och taxor inom fritidsområdet  
- Arrendeavtal för föreningar 
- Detaljplan för del av Älmhult 1:101 m.fl. skola i Hindås, Härryda 

kommun 
- Detaljplan Bråta 2:139, Härryda kommun 

 
Rådet har under 2019 bland annat fått information om: 

- Kommunstyrelsen  
- Välfärdsnämnden 
- Vision för Härryda kommun 
- Landvetter södra 
- Kartläggning av ängs- och åkermark 
- Planer för naturstigar i nya översiktsplanen 

 
 
 

Utifrån rådets roll som referensorgan och remissinstans till kommunstyrelsen och 
välfärdsnämnden är det viktigt att det så tidigt det är möjligt ges tillfälle att inkomma 
med synpunkter på de frågor som rör rådets intresseområden. 
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Övrigt under 2019 
Rådet har bland annat som uppgift att två gånger per år anordna öppna 
möten med de idéburna organisationer som verkar inom kommunen. De 
öppna mötena 2019 hölls den 21 maj i Landvetterskolan samt den 23 
oktober i Rävlandaskolan. Vid dessa tillfällen har följande stått på agendan: 
Information från kommunalråden om kommunstyrelsen och 
välfärdsnämnden, Kultur- och fritidsverksamheten, Agenda 2030 samt 
föreningsinformation från Föreningsnavet. 
 
Under våren 2019 fick rådet information om rådets roll och de nya 
instruktionerna för rådet av Birgitta Flärdh, utvecklingschef. Mats 
Rosendahl, planeringsledare fritid, har deltagit på rådets ordinarie och öppna 
möte och informerat om ärendet översyn av föreningsstöd och taxor inom 
fritidsområdet samt lyft frågan om rådets roll som referensgrupp under 
våren 2020. 
 
Under året har rådet bland annat överlämnat en skrivelse om åtgärder för 
utveckling av den biologiska mångfalden till kommunstyrelsen. Skrivelsen 
innehåller ett förslag från biodlarföreningarna i kommunen att Härryda 
kommun aktivt ska undersöka möjligheterna att förvandla kommunägda 
maskinklippta gräsmattor till någon form av örtgräsmattor eller artrika 
ängar. 
 
På samtliga sammanträden har rådet fått information om ärenden som har 
varit uppe på kommunstyrelsens och välfärdsnämndens sammanträden som 
rör rådets intresseområden. 
 
Protokollen från rådet för idéburna organisationer rådet delges 
kommunstyrelsen och välfärdsnämnden samt finns tillgängliga för 
verksamheterna i förvaltningen på kommunens intranät, IDA. 
 
 
Patrik Nordgren, 
Ordförande i rådet för idéburna organisationer 
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Utvecklingsfunktionen   
Ulrika Aebeloe 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2019-12-20 2019KS795  003 
  
 

 

 

 

 

Remissvar på förslag till länsgemensam handlingsplan för 
suicidprevention i Västra Götaland 

Sammanfattning  
Härryda kommun har fått en inbjudan från Västra Götalandsregionen och VästKom att 
senast den 14 februari 2020 lämna synpunkter på remiss om förslag till länsgemensam 
handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland. Syftet med handlingsplanen är att 
med suicidpreventiva åtgärder minska antalet suicid och suicidförsök i Västra Götaland.  
I handlingsplanen beskrivs bakgrund, mål och syfte, process för framtagande samt 
aktivitetsområden för det suicidpreventiva arbetet. Planen ska utgöra en grund för 
kommunernas och regionens gemensamma suicidpreventiva arbete där även andra aktörer 
kan inkluderas.  
 
Sedan 2018 pågår ett arbete inom ramen för delregional och lokal vårdsamverkan med 
genomförande av Västra Götalands Handlingsplan för psykisk hälsa. På samma vis 
förväntas denna plan omhändertas delregionalt och lokalt. 
 
Förvaltningens bedömning är att förslaget till handlingsplan för länsgemensam 
suicidprevention utgör en bra vägledning för det lokala arbetet då den är kort, konkret 
samt ger möjlighet för kommunen att forma arbetet utifrån lokala förutsättningar. 
Förvaltningen välkomnar förslaget till länsgemensam handlingsplan. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande daterat 20 december 2019 från utvecklingsfunktionen 
som eget yttrande till Västra Götalandsregionen och VästKom. 

Ärendet 
Ett nationellt handlingsprogram för arbetet med att minska suicid beslutades av riksdagen 
2008. Den nationella visionen för suicidprevention innebär att ”ingen människa ska 
behöva hamna i en sådan utsatt situation att suicid ses som den enda utvägen”. För att 
detta mål ska kunna nås krävs insatser nationellt, regionalt och lokalt.  
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Sedan 2018 pågår ett arbete inom ramen för delregional och lokal vårdsamverkan med 
genomförande av Västra Götalands Handlingsplan för psykisk hälsa. En av de 
länsgemensamma aktiviteterna i denna är att ta fram en länsgemensam handlingsplan för 
suicidprevention i enlighet med Folkhälsomyndighetens uppdrag. Syftet med 
länsgemensam handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland är att med 
suicidpreventiva åtgärder minska antalet suicid och suicidförsök.  

Handlingsplanen har processats fram genom rådslag med företrädare för civilsamhället, 
polis och tjänstepersoner från kommunerna och Västra Götalandsregionen. På rådslaget 
identifierades sex områden för att främja psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa och 
suicid samt erbjuda insatser till de som drabbats. En partsammansatt arbetsgrupp har 
därefter arbetat vidare med förslagen.  

Planen ska utgöra en gemensam grund för kommunernas och regionens suicidpreventiva 
arbete och framtagande av delregionala/lokala handlingsplaner där även andra aktörer 
kan inkluderas.  

Länsgemensam styrgrupp för psykisk hälsa ställde sig för sin del bakom handlingsplanen 
för suicidprevention 9 oktober 2019. Politiskt samrådsorgan SRO, har ställt sig bakom att 
förslag till handlingsplan sänds på remiss till berörda nämnder och styrelser inom VGR 
och länets 49 kommuner samt berörda intresseorganisationer. 
 

Förvaltningens bedömning 
2018 antog kommunstyrelsen i Härryda kommun Västra Götalands Handlingsplan för 
psykisk hälsa 2018-2020, i vilken det framgår att en länsgemensam handlingsplan för 
suicidprevention ska tas fram. Det suicidpreventiva arbetet och arbetet för psykisk hälsa 
lyfts också fram som ett prioriterat område i den av kommunfullmäktige antagna 
strategiska planen för mandatperioden 2019 - 2022 för Härryda kommun. Arbetet med 
psykisk hälsa är ett av fyra insatsområden i strategisk plan för Agenda 2030, antagen av 
fullmäktige i december 2019.  

I Härryda kommun finns sedan 2013 en lokal handlingsplan för det suicidpreventiva 
arbetet. Förvaltningen har avvaktat den länsgemensamma handlingsplanen för att den ska 
vara vägledande då den lokala handlingsplanen ska revideras.  

Förvaltningens bedömning är att förslaget till handlingsplan för länsgemensam 
suicidprevention utgör en bra vägledning för det lokala arbetet då den är kort, konkret 
samt ger möjlighet för kommunen att forma arbetet utifrån lokala förutsättningar. 
Förvaltningen välkomnar förslaget till länsgemensam handlingsplan. 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Missiv Länsgemensam handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 

Bilaga 2 Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 

Bilaga 3 Yttrande  
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Peter Lönn  
Kommundirektör  Birgitta Flärdh  
  Utvecklingschef  
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Missiv, 2019-11-01  
 
Remiss 
Länsgemensam handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 
 
Bakgrund 
Inom ramen för länsgemensam Handlingsplanen för psykisk hälsa 2018–2020 finns två 
mål om nollvision om suicid i Västra Götaland. Ett avser barn och unga och det andra 
avser vuxna. Handlingsplanen ska i sin helhet genomföras delregionalt och lokalt. Inom 
ramen för handlingsplanen pekas dock några länsgemensamma aktiviteter ut. En av 
dessa handlar om att ta fram en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention. 
Styrgrupp psykisk hälsa tog fram en uppdragshandling som Ann Söderström, Hälso- 
och sjukvårdsdirektör, VGR och Thomas Jungbeck, direktör, VästKom ställde sig bakom 
i januari 2018.  

En partsgemensam arbetsgrupp tillsattes för att ta fram den länsgemensamma 
handlingsplanen. Processledare från VästKom och VGR utsågs att leda arbetet 
gemensamt. Som grund för innehållet i handlingsplanen hölls ett rådslag med frågan 
”Vad behöver utvecklas för att minska suicidtalen i Västra Götaland?” där, förutom 
parterna, företrädare för polis och civilsamhället deltog. 

 
Den länsgemensamma handlingsplanens syfte och användning  
Syftet med handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder minska antalet suicid 
och suicidförsök i Västra Götaland. Planen ska utgöra en grund för kommunernas och 
regionens gemensamma suicidpreventiva arbete där även andra aktörer kan 
inkluderas. 

Länsgemensam styrgrupp för psykisk hälsa ställde sig för sin del bakom 
handlingsplanen för suicidprevention 2019-10-09.  

Politiskt samrådsorgan, SRO, har ställt sig bakom att förslag till handlingsplan sänds på 
remiss till berörda nämnder och styrelser inom VGR och länets 49 kommuner samt 
berörda intresseorganisationer 

Svar önskas senast 2020-02-14 
 
Frågor besvaras av:  
Västra Götalandsregionen: 
Mia Harty, processledare, kunskapsstöd för psykisk hälsa,  
tfn: 0736–60 14 16, mia.harty@vgregion.se  
Lars Paulsson, processledare, avdelning folkhälsa,  
tfn: 0706–83 06 90, lars.paulsson@vgregion.se  
 
VästKom:  
Charlotta Wilhelmsson, processledare  
Tfn: 070-342 81 77, charlotta.wilhelmsson@vastkom.se   
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Västra Götalandsregionen lämnar synpunkter till:  
Regionens Hus, 405 44 Göteborg  
Ulrika Söderlund, ulrika.soderlund@vgregion.se 
  

 

Kommunernas synpunkter lämnas till respektive kommunalförbund:  
Göteborgsregionen  Fyrbodals kommunalförbund   
gr@goteborgsregionen.se 
Vid frågor:  
Cecilia.axelsson@goteborgsregionen.se  
 

Kansli@fyrbodal.se   
Vid frågor:  
Annica.johansson@fyrbodal.se  

Skaraborgs Kommunalförbund  Boråsregionen 
SkaraborgsKommunalfoerbund@skovde.se 
Vid frågor:  
Karin.ahlqvist@skaraborg.se  

info@borasregionen.se  
Vid frågor:  
maria.andersson.willner@borasregionen.se  
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40%
år 2025

Orden suicid och självmord används oftast synonymt 
och syftar båda på en handling för att medvetet orsaka 
sin egen död. Eftersom ordet självmord kan uppfattas 
ge anspelningar på kriminell handling har vi i den här 
handlingsplanen valt att använda ordet suicid.  

Suicid är ett komplext problem
Suicid är ett komplext samhälls- och folkhälsoproblem, 
som kräver många olika angreppssätt. Suicid är i sig 
ingen sjukdom. Det är inte ens nödvändigt att psykisk 
sjukdom ligger bakom. Däremot är psykisk sjukdom 
eller någon form av psykisk ohälsa en vanlig riskfaktor 
för suicid. 
Suicidalitet är ett samlingsbegrepp för suicidtankar, 
suicidförsök och fullbordade suicid. Suicidalt beteende 
påverkas av biologiska-, psykologiska-, sociologiska- 
och omgivningsfaktorer. Statistiskt sett tar drygt tre 
svenskar sitt liv varje dag. Suicid begås främst av män 
och äldre personer, medan suicidförsök främst begås av 
kvinnor och yngre. 

Varje år tar cirka 200 personer i  
Västra Götaland sitt liv
I Sverige har antalet suicid kontinuerligt minskat i 
befolkningen sedan mitten av 1980-talet men planat 
ut det sista decenniet. I gruppen 15-24 år har antalet 
legat på en oförändrad nivå. I Västra Götaland inträffar 
cirka 200 suicid varje år och uppskattningsvis görs 2000 
suicidförsök. Vid suicidförsök finns ett större mörkertal 

än vid fullbordat suicid eftersom alla personer som 
gör suicidförsök inte söker sjukvård och därför inte 
registreras.  

Resultat kräver långsiktigt arbete
Ett nationellt handlingsprogram beslutades av riksdagen 
2008 för arbetet med att minska suicid.1 Den nationella 
visionen för suicidprevention innebär att ”ingen 
människa ska behöva hamna i en sådan utsatt situation 
att suicid ses som den enda utvägen”. För att detta mål 
ska kunna nås krävs insatser på såväl individ- som på 
befolkningsnivå nationellt, regionalt och lokalt. 

Att förebygga suicid är inte bara ett sätt att ge hjälp i 
livsfarliga situationer utan innebär även ett långsiktigt 
arbete för att få ner antalet suicid och suicidförsök. 
Det kan handla om att tidigt observera varningssignaler, 
identifiera, remittera, ge stöd till individer och grupper 
i särskilt utsatta situationer samt att utbilda personal. 
Varje liv som kan räddas är en framgång. Därför är det 
viktigt att förebygga suicid till skydd för livet. 

I Västra Götalands Handlingsplan för psykisk hälsa 
2018-2020 anges målet; Nollvision om suicid i Västra 
Götaland.2 

1 www.folkhalsomyndigheten.se, www.suicidprevention.se
2 Det goda livet i Västra Götaland Handlingsplan psykisk hälsa 2018-
2020

Mål för suicidprevention i 
Västra Götaland
Antalet suicid i Västra Götaland ska minska med 40 
procent till år 2025. 

Syfte
Syftet med handlingsplanen är att med suicidpreventiva 
åtgärder minska antalet suicid och suicidförsök i Västra 
Götaland. Planen ska utgöra en gemensam grund för 
kommunernas och regionens suicidpreventiva arbete. 
Det kan även utgöra grund för samarbete med andra 
aktörer. 

Bakgrund
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Uppföljning

Styrgrupp för Västra Götalands Handlingsplan för psykisk 
hälsa ansvarar för uppföljning av denna handlingsplan. 
För att följa handlingsplanens mål över tid har ett antal 
indikatorer valts ut. Målsättningen är att indikatorerna 

ska göra det möjligt att jämföra processer och resultat, 
och därigenom stimulera och initiera förbättringsarbetet. 
Varje delregional eller lokal vårdsamverkan kan med 
fördel identifiera egna indikatorer för den uppföljning/
utveckling man vill se. Till handlingsplanen medföljer ett 
dokument som visar vad som ska följas upp och av vem. 

Aktiviteter 
För att nå målet om att minska antalet suicid i 
länet krävs ett långsiktigt arbete som integreras i 
ordinarie verksamhet i såväl kommunernas som 
regionens alla verksamheter. 

Områden som identifierades i samband 
med det inledande rådslaget utgör grund för 
handlingsplanens aktiviteter. 

 Lokal handlingsplan som involverar nyckelaktörer

 Höjd kunskapsnivå och insatser till särskilt sårbara grupper 

 Prioritera suicidprevention på ledningsnivå  

 Ökad samordning och tillgänglighet till  
 professionella insatser på alla nivåer 

 Ta vara på civilsamhällets engagemang och kunskap

 Lära av händelseanalyser vid suicid 

Genomförande  
Sedan 2018 pågår ett arbete inom ramen för delregional 
och lokal vårdsamverkan med genomförande av Västra 
Götalands Handlingsplan för psykisk hälsa. På samma 
vis förväntas denna plan omhändertas delregionalt och 
lokalt.

För att uppnå det länsgemensamma målet för denna 
handlingsplan – att minska antalet suicid med 40 % 
till 2025 – och att sträva mot nollvision om suicid i 
Västra Götaland behövs insatser utifrån dels ett 
befolkningsperspektiv, dels ett individperspektiv. 
Perspektiven kompletterar varandra och båda är 
nödvändiga för att ett suicidpreventivt arbete ska kunna 
ge effekt. Det befolkningsinriktade arbetet omfattar 
många olika samhällsaktörer och syftar till att skapa 

mindre riskutsatta miljöer, öka människors medvetenhet 
om suicidproblematik och försöka undanröja de tabun 
som suicid omgärdas av. Det individinriktade arbetet 
bedrivs både inom kommunerna och inom hälso- och 
sjukvården och syftar till att öka kunskapen om att 
stödja personer med risk för suicid på bästa sätt.  

Delregionala och lokala handlingsplaner
Denna handlingsplan på länsnivå utgör en gemensam 
grund för Västra Götalandsregionens och kommunernas 
suicidpreventiva arbete och framtagande av 
delregionala/lokala handlingsplaner.    

Många samhällsaktörer bidrar, och behöver fortsätta 
bidra, i det suicidpreventiva arbetet för att nå mål och 
vision. 

Regionens 
verksamheter

 

 

Kommunerna i 
Västra Götaland

Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG)

Politiska samrådet (SRO)

Delregional vårdsamverkan

Styrgrupp  
Psykisk hälsa

Process för framtagande 
Handlingsplanens innehåll har processats fram genom 
ett rådslag den 14 september 2018 med företrädare 
för civilsamhället, polis och tjänstepersoner från 
båda huvudmännen. Syftet var att identifiera vad som 

behöver göras för att minska suicidtalet samt att 
skapa delaktighet och förankring i det arbete som ska 
göras. På rådslaget identifierades sex områden för 
att främja psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa och 
suicid samt erbjuda insatser till de som drabbats. En 
partsammansatt arbetsgrupp har sedan jobbat vidare 
med förslagen.   

Struktur för samverkan inom psykisk hälsa i Västra Götaland
I Västra Götaland sker samverkan mellan parterna på tre nivåer: lokalt, delregionalt och regionalt.  
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2. Höjd kunskapsnivå och insatser till särskilt sårbara grupper 

Indikatorer
 > Antal suicid i Västra Götaland fördelat på 

kön och ålder.
 > Lokala planer med aktiviteter i syfte att 

höja kunskapsnivån hos medarbetare.

Länsgemensam aktivitet
–  Aktivera informationskampanjen Steg för 
livet.
– Initiera fortbildningsinsatser, t ex. Aktion 
Livräddning, Första hjälpen till psykisk hälsa/
MHFA, och Psyk-E bas Suicid. 
– Ta fram yrkesspecifika fortbildningar i 
suicidriskbedömning och utarbeta krisplan.

Kunskapsnivån om riskfaktorer för psykisk ohälsa och suicid 
behöver öka. Vissa grupper i samhället har en ökad risk 
för suicid t ex minoritetsgrupper, vissa åldersgrupper och 
närstående till personer som begått suicid. Även riskbruk och 
missbruk är riskfaktorer som är viktiga att väga in.  

Utbildningsinsatser behövs för personal som kommer i 
kontakt med suicidnära personer inom hälso- och sjukvården, 
socialtjänsten, förskola/skola, äldreomsorg, räddningstjänst med 
flera. Fortbildningar behöver därför riktas till olika målgrupper 
och ges på ett organiserat sätt till personal inom kommun, 
primär- och specialistvård. 

Generellt sett behövs också ökad kunskap hos allmänheten för 
att minska fördomar, stigmatisering och vart hjälp finns att få. 

4. Ökad samordning och tillgänglighet till professionella insatser på alla nivåer 

Indikatorer
 > Upprättande av SIP i befolkningen. 
 > Antal personer som besöker 

primärvården för psykisk ohälsa. 
 > Antal personer som får specialistnivå 

inom tiden för vårdgarantin.

Personer med psykisk ohälsa och förhöjd risk för suicid ska 
ges kompetent hjälp och stöd oavsett var behovet identifieras. 
Det ska också finnas kända och fungerande rutiner för att 
slussa vidare personer när det behövs. Tillgängligheten till vård 
och stöd ska vara god oavsett ålder. För personer med mer 
omfattande behov av hjälp krävs god tillgänglighet till såväl 
psykiatrisk som somatisk specialistvård. 

Personer som har behov av samordnade insatser ska ha en 
Samordnad individuell plan (SIP). En SIP säkerställer att den 
enskilde får sina behov tillgodosedda när flera aktörer ansvarar 
för insatser. En SIP gör den enskilde och närstående delaktiga i 
planeringen av insatser från hälso- och sjukvård och socialtjänst 
och ansvarsfördelningen blir tydlig.

3. Prioritera suicidprevention på ledningsnivå  

Indikatorer
 > Lokala handlingsplaner med aktiviteter 

riktade till beslutsfattare, chefer och 
ledare.

Beslutsfattare, chefer och ledare måste ha goda kunskaper om 
suicidförebyggande arbete. De har en central roll för att skapa 
förutsättningar i form av tid, resurser, utrymme och kontinuitet. 
Detta krävs för att säkerställa att det suicidpreventiva arbetet 
prioriteras och att denna handlingsplan omsätts i praktiken. 

1. Lokal handlingsplan som involverar nyckelaktörer

Indikatorer
 > Lokal handlingsplan för suicidprevention.

3 T ex: Riktlinje för samordnad individuell plan, SIP 
och Överenskommelse om samarbete kring personer 
med psykisk funktionsnedsättning och personer med 
missbruk av alkohol och droger och spel om pengar.

Medarbetare i kommunerna och regionen som möter patienter/
brukare i sin vardag har en viktig uppgift i att uppmärksamma 
när personer visar tecken på risk för suicid. 

Det suicidpreventiva arbetet ska bedrivas inom ramen för 
befintlig samverkansstruktur.  Handlingsplanen ska innehålla 
gemensamma mål, aktiviteter, mått på förväntat resultat samt 
ange former för samverkan. Arbetet ska bl a bygga på antagna 
avtal och överenskommelser.3 

Andra viktiga nyckelaktörer i det suicidpreventiva arbetet 
är Länsstyrelsen, Trafikverket, SOS Alarm, Räddningstjänsten, 
Polismyndigheten, Kriminalvården, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, företagshälsovård, skola/lärosäten samt 
aktörer inom civilsamhället t ex trossamfund och ideella 
organisationer.
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5. Ta vara på civilsamhällets engagemang och kunskap

Indikatorer
 > Lokala handlingsplaner med aktiviteter 

som innefattar samarbete med 
civilsamhället. 

Civilsamhället och offentliga verksamheter behöver 
samverka för att motverka stigmatisering och göra det 
lättare att samtala om psykisk ohälsa och suicid. Det finns 
flera intresseorganisationer som arbetar med att skapa 
engagemang, kunskap och dialog. De har en viktig funktion 
i det suicidpreventiva arbetet. Deras informations- och 
utbildningsinsatser samt opinionsbildning förstärker och 
kompletterar insatser från staten, regionerna och kommunerna. 

6. Lära av händelseanalyser vid suicid 

På vardsamverkan.se hittar du
 > Handlingsplan för suicidprevention
 > Handlingsplan för psykisk hälsa

... och mycket mer!

Indikatorer
 > Antal lokala vårdsamverkansgrupper som 

gör händelseanalyser vid suicid. 

Händelseanalyser ökar kunskapen om den suicidala processen 
och identifierar förbättringsområden samt bidrar till att 
utveckla det förebyggande arbetet. En händelseanalys är 
också en viktig del av stöd och återkoppling till närstående, 
personalgrupper eller andra efterlevande. Även kommuner 
ska göra en händelseanalys av suicid om personen varit aktuell 
inom hemsjukvård, socialtjänst eller är elev i skolan. 

Händelseanalyser i samverkan mellan parterna ger en mer 
detaljerad bild av suicid och dess orsaker. En gemensam 
händelseanalys kan även identifiera förbättringsområden mellan 
verksamheterna, till exempel när det gäller samverkan eller 
kommunikation.
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Yttrande om länsgemensam handlingsplan för 
suicidprevention i Västra Götaland 
 
Härryda kommun har fått en inbjudan från Västra Götalandsregionen och 
VästKom att senast den 14 februari 2020, lämna synpunkter på remiss om 
länsgemensam handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland.  
Syftet med handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder minska 
antalet suicid och suicidförsök i Västra Götaland. I handlingsplanen 
beskrivs bakgrund, mål och syfte, process för framtagande samt 
aktivitetsområden för det suicidpreventiva arbetet. Bakgrunden till 
handlingsplanen för suicidprevention är att det, inom ramen för 
länsgemensam Handlingsplan för psykisk hälsa 2018 - 2020, finns två mål 
om nollvision om suicid i Västra Götaland. Ett avser barn och unga och ett 
avser vuxna. För att uppnå nollvisionen om suicid pekas några 
länsgemensamma aktiviteter ut. En av dessa är att ta fram en länsgemensam 
handlingsplan för suicidprevention. Den nu framtagna handlingsplanen för 
suicidprevention avser perioden 2020 - 2025 och ska utgöra en gemensam 
grund för kommunernas och regionens suicidpreventiva arbete där även 
andra aktörer kan inkluderas. I Härryda kommun finns en lokal 
handlingsplan för suicidprevention sedan 2013. Kommunen har avvaktat 
den länsgemensamma handlingsplanen för suicidprevention för att den ska 
vara vägledande då den lokala planen inom kort kommer att revideras.  
 
Handlingsplan för länsgemensam handlingsplan för suicidprevention ger en 
bra vägledning för det lokala arbetet. Handlingsplanen är kort och konkret 
samt ger möjlighet för kommunerna att forma arbetet utifrån lokala 
förutsättningar.   
 
Härryda kommun vill föra fram följande synpunkter: 

• Det är viktigt att olika aktörer samverkar i det suicidpreventiva 
arbetet och att det finns en tydlighet i vem som gör vad, att det finns 
förutsättningar för berörda parter att bedriva ett långsiktigt 
samarbete och att det finns en tydlighet i vem som ansvarar för olika 
delar av uppföljningen. Det dokument som nämns på sidan 4 som 
ska visa vad som ska följas upp och av vem saknas i det utskickade 
materialet.   
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• Om kommunen initierar olika fortbildningsinsatser och utbildar sin 
personal för att leda till exempel MHFA inom förvaltningen krävs 
att det finns möjlighet att återkommande utbilda nya ledare för att 
skapa kontinuitet i arbetet. Långsiktigheten i den länsgemensamma 
aktivitet avseende att initiera fortbildningsinsatser, som nämns på 
sidan 5, behöver därför säkras. Planen bör kompletteras med att inte 
enbart initiera fortbildningsinsatser utan även skapa struktur för att 
kontinuerligt erbjuda ledarutbildningar. 

• Formuleringen” Även kommuner ska göra en händelseanalys av 
suicid om personen varit aktuell inom hemsjukvård, socialtjänst 
eller är elev i skolan” under punkt 6, föreslås istället formuleras 
”Samtliga parter som omfattas av handlingsplanen ska göra 
händelseanalys av suicid”. Detta för att handlingsplanen ska 
uppfattas som ett dokument där parterna är likvärdiga. 

 
Härryda kommun välkomnar i övrigt förslaget till länsgemensam 
handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland. 
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Inledning 

Folkhälsa och socialt hållbar utveckling 
Hälsa kan beskrivas i flera dimensioner; fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa. Den 

påverkas bland annat av sociala bestämningsfaktorer såsom livsvillkor där utbildning, arbete 

och inkomst är viktiga delar. Stor påverkan har också vår livsmiljö där till exempel bostad, 

närområde och känsla av samhörighet spelar roll. Hälsa är därmed inte bara en fråga för 

individen och hälso- och sjukvården utan en fråga för hela samhället.  

Att alla ska ha samma möjligheter till en god hälsa och ett långt liv uttrycks i svensk 

grundlag, i FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna liksom i WHOs stadgar.  

 

Folkhälsa är, till skillnad mot individens hälsa, ett begrepp för hela befolkningens samlade 

hälsa. Det tar hänsyn till både nivå och fördelning av hälsan. En god folkhälsa innebär alltså 

att hälsan är så god som möjligt och samtidigt så jämlikt fördelad som möjligt mellan olika 

grupper i samhället. Det finns olika argument för att det är viktigt att 

arbeta för en jämlik hälsa; moraliska och rättviseteoretiska argument 

men också argument som är kopplade till bättre utnyttjande av det 

allmännas resurser samt hållbar utveckling.  
Folkhälsoarbetet är en av många pusselbitar i arbetet för en socialt 

hållbar utveckling. Ett socialt hållbart samhälle innebär att mänskliga 

rättigheter respekteras och att inga grupper diskrimineras eller 

missgynnas.  

 

Samverkan kring det lokala folkhälsoarbetet  
En del av folkhälsoarbetet i kommunen utgår från ett 

samverkansavtal mellan Härryda kommun och Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden och 

vägleds av de båda parternas aktuella styrdokument. Det övergripande målet med det 

gemensamma arbetet är att förbättra hälsan för befolkningen inom kommunen. Avtalet 

reglerar samverkan och gemensam finansiering av strategisk tjänst samt gemensamma 

folkhälsoinsatser i Härryda kommun.  

 

I Härryda kommun ansvarar Kommunstyrelsen enligt reglementet för folkhälsoarbetet i 

kommunen. Det är dock Välfärdsnämndens presidium som företräder kommunen i möten med 

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium. Dessa träffar sker två gånger per år. Här kommer 

man överens om den gemensamma inriktningen för folkhälsoarbetet, fastställer handlingsplan 

och följer upp arbetet enligt plan och avtal.  Förslag och underlag till träffarna stäms av med 

Kommunstyrelsens presidium. 

 

Aktuella styrdokument 
På nationell nivå finns ett, av regeringen beslutat, mål för folkhälsopolitiken: ”skapa 

samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de 

påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”. För att uppnå det övergripande målet finns 

åtta identifierade målområden1. 

 

                                                 
1 De åtta målområden som är kopplade tillnationella folkhälsomålet är: 

1. Det tidiga livets villkor, 2. Kunskaper, kompetenser och utbildning, 3. Arbete, arbetsförhållanden och 

arbetsmiljö, 4. Inkomster och försörjningsmöjligheter, 5. Boende och närmiljö, 6. Levnadsvanor. 7. Kontroll, 

inflytande och delaktighet, 8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård. 

 

En god folkhälsa innebär  
att hälsan är så god som 
möjligt och samtidigt så 

jämlikt fördelad som 
möjligt mellan olika 
grupper i samhället. 
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Utöver det nationella målet har kommunen respektive och hälso- och sjukvårdsnämnden egna 

styrdokument som är vägledande för det gemensamma folkhälsoarbetet. 

 

Aktuella styrdokument för Härryda kommun: 

- Verksamhetsplan och budget  
- Strategisk plan 2019 - 2022 

- Välfärdsbokslut 
 

Aktuella styrdokument för Västra hälso- och sjukvårdsnämnden: 

- Mål och inriktningsdokument 2020 
- Budget 2020 samt plan för ekonomin åren 2021 - 2022 för Västra Götalandsregionen 

 

Härryda kommun arbetar strategiskt med de globala hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030.  

Arbetet ska ske inom samtliga tre dimensioner där folkhälsoarbetet framförallt omfattar den 

sociala dimensionen.  I Strategisk plan 2019 - 2022 finns särskilt prioriterade områden 

formulerade. I planen framgår bland annat att kommuninvånarnas hälsa är en central fråga 

och att varje fråga ska beakta effekterna på medborgarnas möjlighet till rekreation och en 

aktiv och hälsosam fritid.  I den strategiska planen omnämns också barn, unga och unga 

vuxnas psykiska ohälsa som ett växande samhällsproblem och att det i det avseendet behövs 

bättre metoder och förebyggande insatser i de miljöer där unga vistas. 

Att äldre ska ha goda möjligheter till en aktiv vardag och ett aktivt och meningsfullt liv och 

att Härryda kommun ska ha landets bästa skola är också identifierade målsättningar.  

 

I Västra Hälso- och sjukvårdsnämndens Mål- och inriktningsdokument står skrivet att ”ökad 

jämlikhet och livsvillkor är en förutsättning för att uppnå ett långsiktigt socialt hållbart 

samhälle”. I Budget 2020 samt plan för ekonomin åren 2021 - 2022 för Västra 

Götalandsregionen, framgår att grunden för Västra Götalandsregionens arbete för folkhälsan 

är de åtta nationella målområdena.  Kopplingen mellan social hållbarhet och folkhälsa ska 

synliggöras och ett särskilt fokus ska ligga på de faktorer som påverkar barns och ungas 

livsvillkor samt levnadsförhållanden för att skapa bra förutsättningar för en god och jämlik 

hälsa. Den ojämlika hälsan i Västra Götalandsregionen behöver motverkas och konkreta 

åtgärder ska anpassas till lokala behov för att nå en god och jämlik hälsa.  

I Västra Hälso- och sjukvårdsnämndens Mål och inriktningsdokument 2020, framgår också att 

ett av regionens mål är att den psykiska hälsan ska förbättras liksom tillgängligheten till vård 

för personer med psykisk sjukdom. Vidare ska det förebyggande arbetet inom våld i nära 

relationer och psykisk ohälsa fortsätta. Västra Götalandsregionen ska fortsatt fokusera på ett 

systematiskt arbete med suicidprevention.  

Vidare uttrycks att folkhälsoarbetets förebyggande funktion utgör ett viktigt och förenande 

ansvar mellan alla som jobbar inom regionens verksamheter, oavsett om det handlar om 

regionutveckling eller hälso- och sjukvård.  

 

Planens roll och syfte 
I kommunens olika verksamheter likväl som inom hälso- och sjukvården pågår ständigt 

insatser som påverkar folkhälsan. De insatser som görs inom ramen för det gemensamma 

folkhälsoarbetet bidrar till samordning, kunskapsspridning men också till att initiera nya 

arbetssätt i syfte att främja kommuninvånarnas hälsa och förebygga ohälsa. I föreliggande 

plan ingår folkhälsoinsatser som genomförs med gemensam finansiering. Syftet med planen 

är att skapa förutsättningar till nya arbetssätt och att möjliggöra satsningar som gynnar 

kommuninvånarnas hälsa. Folkhälsobudgeten stöttar insatser initialt med målet att insatserna 

därefter ska drivas inom ramen för ordinarie verksamhetsbudget.  
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Arbetet ingår i kommunens ordinarie styrmodell och ska synliggöras och integreras i 

verksamhetsplan och sektorsplan. Ansvaret för planering, genomförande och uppföljning 

följer chefsansvaret. Utvecklingsledare folkhälsa stödjer och samordnar arbetet.  

 
Ett fokusområde för 2020 – Kraftsamling för psykisk hälsa  
Åtgärdsplanen för det gemensamma folkhälsoarbetet 2020, har ett fokusområde; psykisk 

hälsa. Det är ett fokusområde som stöds av både kommunens och Hälso- och 

sjukvårdsnämndens styrdokument. Även SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, har 

initierat en kraftsamling för psykisk hälsa med målsättningar som ska vara uppnådda till år 

2030, vilket är en förutsättning för att Sverige ska uppnå det globala målet om att säkerställa 

hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.   

 
Precis som med den fysiska ohälsan kan en stor del av den psykiska ohälsan förebyggas. I en 

befolkning där den psykiska ohälsan ökar – med personligt lidande och samhällsekonomiska 

påfrestningar som följd – är det förebyggande arbetet inte bara viktigt för att minska 

mänskligt lidande, utan också en ekonomisk nödvändighet. Om vi inte lyckas med det 

förebyggande arbetet kommer samhällets resurser inte att räcka. SKR beskriver utmaningen 

”För att nå dit krävs en ny målbild som leder oss i att utveckla välfärdens stödinsatser, skapa 

ett mer hälsofrämjande samhälle och stärka den enskilda individen och hennes förutsättningar 

för psykisk hälsa. Vi måste också se till alla de faktorer som främjar hälsa som natur, kultur, 

musik, idrott och rörelse, liksom delaktighet i den demokratiska processen och samtal om 

existentiella frågor blir möjligt för alla att ta del av.” 

Inom ramen för det gemensamma folkhälsoarbetet ska olika insatser genomföras som alla har 

målet att bidra till att stärka den psykiska hälsan bland kommuninvånarna. Insatser som riktas 

till barn och unga har störst prioritet då det är i tidig ålder grunden för en god hälsa skapas. 

Insatserna ska riktas till de grupper där de största behoven finns, i syfte att minska skillnader i 

hälsa. 

 

Insatserna i 2020 års folkhälsoplan utgår från och understödjer lokal handlingsplan för 

psykisk hälsa, lokal handlingsplan för suicidförebyggande insatser samt strategisk plan 

Agenda 2030. Den ska bidra till en ambitionshöjning och utveckling av befintligt arbete men 

innehåller även nya insatser.  
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Insatser 2020 

 
Rubrik Syfte och 

bakgrund 
 

Insats 
 

Målgrupp Ansvar 

 
Insatser kring 
psykisk hälsa 
och suicid 

Kontinuerlig 

kompetensutveckling 

med inriktning på 

barn och ungas 

psykiska hälsa 

genomförs med syfte 

att öka 

kunskapsnivån bland 

medarbetare men 

också för att hitta 

gemensamma former 

för hur barn och 

ungas psykiska hälsa 

ska öka. 

 

Arrangera fort-

bildningstillfällen 

med inriktning på 

arbetet med SIP 

(Samordnad 

Individuell Plan) 

och tidiga 

samordnade 

insatser bland 

annat för att ge 

en ökad 

delaktighet för 

barn/elever och 

föräldrar. 

 

Medarbetare som  

arbetar med  

och för barn  

och unga inom  

förvaltningen  

och inom  

Hälso- och  

sjukvården 

 

UTK /SOC 

 

Härryda kommun 

har sedan 2013 haft 

en lokal handlings-

plan för det suicid-

preventiva arbetet 

och arbetat i enlighet 

med denna.  

Under 2016 

arbetades det fram 

en regional 

handlingsplan för 

psykisk hälsa i 

samarbete mellan 

VGR och Västkom.  

Utifrån denna har en 

länsgemensam 

handlingsplan för 

suicidprevention 

arbetats fram.  

 

I samarbete med 

NOSAM, ska 

den lokala 

handlingsplanen 

för suicid-

prevention 

revideras med 

utgångspunkt 

från den läns-

gemensamma 

planen. 

Boende och 

verksamma i 

Härryda 

kommun. 

UF 
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I den lokala 

handlingsplanen för 

det suicidpreventiva 

arbetet ingår bland 

annat genomförande 

av kunskapshöjande 

insatser i syfte att 

förebygga psykisk 

ohälsa och 

självmord.   

Föreläsningar 

och opinions-

bildning med 

särskilda insatser 

i samband med 

internationella 

suicidpreventiva 

dagen samt bidra 

till att uppmärk-

samma befintligt 

utbud av 

aktiviteter som 

syftar till ökad 

psykisk hälsa. 

Boende och  

verksamma  

i Härryda 

kommun. 

UF 

YAM YAM (Youth aware 

of mental health) är 

en metod för att öka 

psykisk hälsa och 

förebygga suicid 

genom att ge unga 

kunskap och verktyg 

att hantera livets 

upp- och nedgångar. 

Sedan 2018 är 

arbetet med YAM ett 

obligatoriskt, 

schemalagt inslag på 

samtliga kommunala 

skolor i kommunen. 

 

Utbilda fler 

YAM-ledare och 

fortsätta att 

säkerställa 

struktur för 

arbetet på 

skolorna. 

 

Elever i åk 8 UTK /UF 

MHFA MHFA (mental 

health first aid) är en 

metod som syftar till 

psykisk livräddning.  

MHFA- 

utbildningarna 

erbjuds utifrån tre 

inriktningar och 

vänder sig till 

medarbetare inom 

kommunens olika 

verksamheter för att 

de ska vara rustade 

att möta 

kommuninvånare 

med psykisk ohälsa, 

inom ramen för det 

Utbilda fler 

MHFA-ledare 

och skapa 

förutsättningar 

för 

genomförande av 

kurser.  

Genomföra minst 

sex kurstillfällen 

under året. 

 

Erbjuda MHFA-

kurser till 

personer och 

verksamheter 

utanför den 

Anställda inom 

förvaltningen 

samt externa 

aktörer. 

UF 
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kommunala 

uppdraget. 

 

kommunala 

förvaltningen. 

 

Utbildnings-
insatser för 
föreningar och 
ideella 
organisationer 

Det finns ett brett 

behov av 

kunskapsökning för 

att kunna utgöra ett 

stöd för människor 

som mår psykiskt 

dåligt och därmed 

minska risken för 

suicid. Västra 

Götalandsregionen 

stöttar ett projekt 

under två år som 

syftar till att 

genomföra 

kostnadsfria 

utbildningar för 

föreningar och 

ideella 

organisationer. 

Sprida 

information och 

stötta  

föreningar att 

genomföra Våga 

fråga- utbildning. 

 

Föreningar och 

ideella 

organisationer i 

Härryda 

kommun. 

UF/ 

UTK/ 

SOC 

Naturbaserad 
rehab 
 

Rävlanda Trädgård 

startade som ett 

Leaderprojekt 2017 

medsyfte att utgöra 

en plats för odling, 

lek, vila, umgänge 

och kunskaps-

inhämtning mellan 

generationer och 

kulturer. Rävlanda 

Trädgård har 

utvecklat sin 

verksamhet efter 

hand och som ett 

som ett svar på den 

höga sjukskrivnings-

nivån bland kvinnor 

i kommunen startade 

2018 “Rehabilitering 

i Rävlanda  

Trädgård”.  Insatsen 

syftar till att 

personer som står 

långt från arbetslivet 

ska kunna komma 

tillbaka till 

arbetslivet.  

 

Ledarlett 

trädgårdsarbete, 

social samvaro 

och samtal i 

grupp.  

Människor som 

står långt från  

arbetslivet,  

framförallt  

kvinnor som är  

långtids- 

sjukskrivna på  

grund av  

psykisk  

ohälsa. 

 

UTK 
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Främja fysisk 
aktivitet 

Fysisk aktivitet 

främjar den fysiska 

men också den 

psykiska hälsan.  

Undersökningar har 

visat att kommun-

invånare i de östra 

kommundelarna är 

fysiskt aktiva i 

mindre utsträckning 

än i övriga 

kommunen. För att 

främja andelen som 

är fysiskt aktiva och 

på så sätt minska 

skillnader i hälsa 

initieras insatser för 

att motivera och 

inspirera till rörelse. 

 

Utveckla 

förutsättningar 

för rastaktiviteter 

i anslutning till 

Rävlanda skola i 

syfte att främja 

fysisk aktivitet 

bland barn och 

elever men även 

bland övriga 

invånare. 

Elever och 

boende i 

Rävlanda. 

UTK 

Mångfalds-
arbete 

Ökat fokus på 

mångfaldsfrågan ger 

ökad kunskap och 

medvetenhet både 

bland medarbetare 

men också inom 

skola, arbetsliv etc, 

vilket tillsammans 

bidrar bland annat 

till bättre bemötande, 

ökad delaktighet 

samt ökad trygghet. 

 

Föreläsningar 

och 

opinionsbildning 

med tema 

“Rätten att vara 

den du är”. 

 

Boende och 

verksamma i 

Härryda 

kommun. 

UTK 

Hedersrelaterat 
våld 

I budget 2019 

formulerades ett 

uppdrag till 

förvaltningen att ta 

fram en plan för hur 

det hedersrelaterade 

våldet kan minska. 

Planen ska stärka 

kommunens förmåga 

att upptäcka, 

förebygga och 

åtgärda risker för att 

utsättas för 

hedersrelaterat våld 

och förtryck.   

 

Ett pilotprojekt 

ska genomföras 

med 

kunskapshöjande 

insatser 

 

Medarbetare  

inom 

förvaltningen 

som möter barn 

och unga. 

Särskilt fokus 

på verksam-

heter i Säteriet-

området 

UTK /SOC 
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Föräldraskaps-
stöd 

Kommunen erbjuder 

både ett generellt 

och riktat 

föräldraskapsstöd i 

syfte att stötta 

vårdnadshavare i att 

utgöra sitt barns 

främsta resurs. Att 

vara trygg i sitt 

föräldraskap med 

förmåga att 

kommunicera med 

sitt barn bidrar till 

trygga barn som har 

förutsättningar att 

göra hälsosamma 

livsval. 

 

Erbjuda föräldra-

utbildningar 

 

Skapa en digital 

plattform för 

föräldraskapsstöd 

 

Fortsätta ta fram 

material för 

aktiva 

föräldramöten 

inom förskola 

och grundskola. 

 

Vårdnadshavare UTK/SOC 

Ungas 
delaktighet och 
inflytande i 
hållbarhets-
arbetet  

Som en del i arbetet 

med strategisk plan 

för Agenda 2030 ska 

en form för dialog 

med unga skapas 

avseende 

kommunens arbete 

med hållbarhet. 

Syftet är att öka 

ungas delaktighet 

och inflytande. 

Arbetet utgår från 

det befintliga 

ungdomsrådet. 

 

Skapa möjlighet 

till metod-

utveckling för 

ungas delaktighet 

i hållbarhets-

arbetet.  

Unga i Härryda 

kommun. 

UTK / UF 

ANDTS-arbete Fler gymnasie-

ungdomar använder 

narkotika än tidigare. 

Kunskaper och 

föreställningar om 

narkotika och dess 

effekter behöver 

stärkas likaså hur 

negativa 

konsekvenser av 

ungas spelvanor kan 

undvikas.   

 

Skapa en 

övergripande 

plan för det 

ANDTS-

förebyggande 

arbetet. 

 

Boende och 

verksamma i 

Härryda 

kommun. 

UTK 

Kunskaps-

höjande insatser  

framförallt inom 

områden som 

droger och spel. 

 

Unga i 

grundskolan och 

i 

gymnasieskolan, 

vårdnadshavare 

och medarbetare 

som möter barn 

och unga. 

 

UTK 
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Trygghets-
främjande 
åtgärder 

 

Välfärdsbokslut 

2018 visar att 

andelen som 

upplever otrygghet i 

kommunen har ökat.  

Genom att föra 

en dialog med 

aktörer och 

invånare kan vi 

tillsammans 

identifiera 

otrygga platser 

och situationer  

för att föreslå 

förändringar i 

syfte att uppnå en 

ökad trygghet. 

 

Kommun-

invånare. 

 

 

BRÅ i bred 

sam-verkan 

med hela 

förvaltningen. 

 
Övrigt  
Utöver ovanstående insatser kommer följande genomföras som en del i det gemensamma 

folkhälsoarbetet. 

 

- Lupp – enkäten (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) ger ett underlag för att 

följa ungas hälsa och hur unga ser på sina livsvillkor och levnadsvanor. Resultatet från 

enkäten ska utgöra underlag för politiken och för verksamheters beslut och 

prioriteringar. Enkäten, vars målgrupp är elever i åk 8 och gy2 har genomförts vid två 

tillfällen tidigare.  
 

- Hälsa på lika villkor är en enkät som Folkhälsomyndigheten årligen sänder ut i 

befolkningen i åldrar 16 - 84 år. För att få resultat nedbrytbart till lokal nivå avsätts 

medel från den gemensamma folkhälsobudgeten. Resultatet från enkäten ska utgöra 

underlag för politiken och verksamheters beslut och prioriteringar. 
 

- Insatser utifrån välfärdsbokslut 2019. Under 2019 utarbetades ett nytt 

välfärdsbokslut. Analys och spridning av resultat kommer att genomföras under 2020. 

Mot bakgrund av resultatet kan nya insatser initieras utifrån de lokala behov som 

identifierats. 
 

 

  

Page 195 of 199



   

 

11 

 

Finansiering och budget 

Kostnader för det gemensamma folkhälsoarbetet finansieras av Västra hälso- och 

sjukvårdsnämnden och Härryda kommun till hälften vardera enligt tecknat avtal.  

 

Insats Överförda medel 
från 2019 

Budget 2020 

Hedersrelaterat våld 50  

Föräldraskapsstöd 70   100 

Främja fysisk aktivitet 80  

   

Kunskapshöjande insatser      125 

YAM    150 

MHFA    150  

Utbildningsinsatser för 

föreningar och ideella 

organisationer 

     0 

Naturbaserad rehab för 

kvinnor med psykisk ohälsa 

 200 

Mångfaldsarbete    50 

Ungas delaktighet och 

inflytande i 

hållbarhetsarbetet 

   50 

ANDTS arbete     50 

Trygghetsfrämjande åtgärder    75 

Lupp enkät  175  

Hälsa på lika villkor    20  

Insatser utifrån 

Välfärdsbokslut 

  75 

   

Strategiskt arbete och 

samordning 

  

Utvecklingsledare folkhälsa  733 

Omkostnader (adm 

kostnader, hyra, it, 

kompetensutveckling) 

   47 

Total summa 200 tkr 2000 tkr 
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