
KALLELSE 
Välfärdsnämnden 
Datum 
2020-03-04

Tid: kl. 16:00-20:00 
Plats: Rådasjön 

Ordförande 
Maria Kornevik Jakobsson (C) 

Ledamöter 
Hans Larsson (M), vice ordförande 
Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande 
Evalotta Liljenzin (M) 
Sven Karlsson (M) 
Kristina Andrén (M) 
Ing-Marie Rydén Höök (L) 
Inger Axelsson (KD) 
Birgitta Berntsson (S) 
Jonas Andersson (S) 
Inga-Lena Persson (MP) 
Peter Arvidsson (SD) 
Nina Sjöstedt (SD) 

Ersättare 
Ulrika Nordenstam (M) 
Katia Petkova (M) 
Tommy Brundin (M) 
Anita Anger (L) 
Andreas Fransson (M) 
Gun Wågsjö (C) 
Elin Germgård (C) 
Martin Kronvall (SP) 
Wiwiann Niklasson (S) 
Oskar Sköld (S) 
Kristin Arplöw (S) 
Marie Strid (MP) 
Per Olov Risman (SD) 

Page 1 of 616



KALLELSE 
Välfärdsnämnden 
Datum 
2020-03-04

1. Fastställande av föredragningslistan 

2. Revidering av regler för taxa och avgift för förskola och pedagogisk 
omsorg, fritidshem och fritidsklubb, 15 min 
2019VFN603 

Information samt beslut - 
Niina Supperi 16:05 

Information samt beslut 
3. Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats i 

Härryda kommun 2019, 20 min 
2019VFN601 

Information samt beslut - 
Gunilla Cederberg, Marie 
Wilhelmsson och Annika 
Görling 16:20 

4. Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insats i 
Härryda kommun 2019, 20 min 
2019VFN602 

Information samt beslut - 
Gunilla Cederberg, Marie 
Wilhelmsson och Åsa 
Lundborg 16:40 

5. Information om rätt till utbildning och närvaro i grundskola 
respektive gymnasiet, 20 min 

Paula Palmdahl och 
Camilla Ahlin 17:00 

6. Information om måluppfyllelse Hulebäcksgymnasiet,  20 minuter 
2020VFN44 

Camilla Ahlin 17:20 

7. Revidering av riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen avseende 
ärenden som rör äldre personer (över 65 år) och personer med 
funktionsnedsättning samt personer som befinner sig i livets 
slutskede, 20 min 
2019VFN656 

Information samt beslut - 
Carina Fransson 17:40 

8. Riktlinjen för kvalitetsledningssystem för sektorn för socialtjänst, 
15 min 

Information samt beslut - 
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Paus 18:00-18:20



 

 

 

KALLELSE 
Välfärdsnämnden 
Datum 
2020-03-04 

2020VFN54 
 

Elin Hjalmarsson 18:20 

 

9. Information om drogförebyggande arbete inom socialtjänsten, 20 
min 
 
 

Susanne Grabe och Jenny 
Gustavsson 18:35 

 
10. Information om brukarundersökningar, 10 min 

 
 

Elin Hjalmarsson 18:55 

 
11. Information om öppna jämförelser, 10 min 

 
 

Elin Hjalmarsson 19:05 

 
12. Information om Härryda framtid, 20 min 

 
 

Hans Skålberg 19:15 

 
13. Information om kommunens utredning om utträde ur 

Samordningsförbundet, 20 min 
 
 

Lena Lager 19:35 

 
14. Redovisning av synpunkter, klagomål och anmälningar 

2020VFN50 
 

 19:55 

 

15. Behandling av bordlagt ärende: Riktlinjer för pedagogiska måltider 
inom förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och 
gymnasiesärskola 
2018VFN12 
 

  

 

16. Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 
2019VFN663 
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KALLELSE 
Välfärdsnämnden 
Datum 
2020-03-04 

 

17. Remissvar promemoria: Språkplikt – Deltagande i grundutbildning 
i svenska för rätt till försörjningsstöd 
2020VFN1 
 

  

 

18. Dokumenthanteringsplan för sektorn för utbildning och kultur och 
sektorn för socialtjänst 
2019VFN146 
 

  

 

19. Uppdrag om att bereda frågan om att inrätta en skolstyrelse 
2019VFN268 
 

  

 

20. Uppdrag utifrån Rävlanda kommissionen rekommendation för att 
medvetandegöra förhållningsättets betydelse 
2020VFN25 
 

  

 

21. Medborgarförslag – minska på skärmtiden 
2019VFN531 
 

  

 

22. Motion om familjer med försörjningsstöd 
2019VFN681 
 

  

 

23. Delgivning av protokoll från råd 2020 
2020VFN24 
 

  

 

24. Delgivningar 2020 
2020VFN23 
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KALLELSE 
Välfärdsnämnden 
Datum 
2020-03-04 

 
 

25. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning och kultur 
2020 
2020VFN33 
 

  

 

26. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2020 
2020VFN2 
 

  

 

27. Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 2020 
2019VFN679 
 

  

 

28. Anmälan av ordförandebeslut 2020 
2020VFN4 
 

  

 

29. Framställan enligt 16 kap. 18 § socialförsäkringsbalken 
 
 

  

 
30. Framställan enligt 16 kap. 18 § socialförsäkringsbalken 

 
 

  

 
31. Framställan enligt 16 kap. 18 § socialförsäkringsbalken 
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Revidering av regler för taxa och avgift för 
förskola och pedagogisk omsorg, fritidshem 

och fritidsklubb, 15 min 

2 

2019VFN603 
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Sektorn för utbildning och kultur  
Pernilla Palm 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-01-27 2019VFN603  003 
  
 

Revidering av regler för taxa och avgift för förskola och pedagogisk 
omsorg, fritidshem och fritidsklubb   

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige antog den 17 juni 2019 § 93 budget/plan 2020-2024. Utifrån 
budgetram för sektorn för utbildning och kultur föreslås en revidering av ”Regler för taxa 
och avgift, förskola och pedagogiskt omsorg, fritidshem och fritidsklubb”.  

Enligt nuvarande regler är Härryda kommuns avgifter för förskola och pedagogisk 
omsorg indelad i 2 taxor. Taxa 1 avser barn i ålder 1-2 år där full avgift enligt maxtaxan 
utgår oavsett barnets vistelsetid. Taxa 2 avser barn i ålder 3-5 år där avgift enligt maxtaxa 
reduceras med 16,8 % för barn med en vistelsetid på mer än 15 timmar per vecka. 
Reduceringen med 16,8 % motsvarar den avgiftsfria delen för allmän förskola.  

Allmän förskola, som regleras i skollagen, innebär att barn har rätt till 525 timmars 
avgiftsfri förskola per år, från och med höstterminen det år de fyller tre. 525 timmar 
motsvaras av 15 timmar per veckan under skolans terminer förutom under skollov. Idag 
utgår ingen avgift för de barn i åldern 3-5 år som går 15 timmar per vecka även under 
skollov.  

Förvaltningen föreslår att en ny taxekategori införs. Denna taxa avser barn i åldern 3-5 år 
med en vistelsetid på 15 timmar i veckan som även önskar nyttja omsorg under skollov. 
Skolloven utgör cirka 3 månader av kalenderåret. Förvaltningen föreslår att Taxa 3 
medför en avgift som motsvarar 3 månader och att denna fördelas över hela året.  

Den nya taxan avser avgift för barn mellan 3-5 år som har behov av omsorg 15 timmar 
per vecka under skollov. Avgiften för den föreslagna taxan blir högst för hushåll med en 
sammanlagd inkomst på minst 49 280 kronor per månad vilket motsvarar 2020 års 
maxbelopp. För dessa hushåll skulle införandet av en ny taxa innebära en avgift på 308 kr 
per barn och månad vilket motsvarar full avgift för 3 månader (totalt 3 696 kronor per år). 
Avgiften för hushåll med barn i åldern 1-2 år eller hushåll med barn i åldern 3-5 år med 
en vistelsetid på 16 timmar eller mer per vecka påverkas inte. 

Den föreslagna taxan beräknas generera en ökad intäkt från föräldraavgifter med cirka 
400 000 kronor per år givet nuvarande barnunderlag. 
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Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige upphäver tidigare ”Regler för taxa och avgift, förskola och 
pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb” antagna den 14 november 2019 § 151. 
 
Kommunfullmäktige fastställer ”Taxa och avgift, förskola, familjedaghem, fritidshem 
och fritidsklubb” enligt föreliggande förslag att gälla från och med den 1 augusti 2020.  

Ärendet 
Kommunfullmäktige antog den 17 juni 2019 § 93 budget/plan 2020-2024. Utifrån 
budgetram för sektorn för utbildning och kultur föreslås en revidering av ”Regler för taxa 
och avgifter, förskola och pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb”. Revideringen 
avser införandet av en ny taxekategori för förskola och familjedaghem. Vidare har 
disposition och språk setts över för att reglerna ska bli tydligare ur ett brukarperspektiv. I 
och med detta byts i det nya regeldokumentet begreppet pedagogisk omsorg ut mot 
familjedaghem då det endast är denna form av pedagogisk omsorg som vårdnadshavare 
betalar avgift för.     

Nuvarande ”Regler för taxa och avgift, förskola och pedagogisk omsorg, fritidshem och 
fritidsklubb” antogs av kommunfullmäktige den 14 november 2019 § 151. Reglerna är 
framtagna i linje med skollagen (2010:800) samt förordning (2001:160) om statsbidrag 
till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet.  

Enligt nuvarande regler är Härryda kommuns avgifter för förskola och pedagogisk 
omsorg indelad i 2 taxor: 

 Taxa 1 avser barn i ålder 1-2 år där full avgift enligt maxtaxan utgår oavsett 
barnets vistelsetid.  

 Taxa 2 avser barn i ålder 3-5 år med en vistelsetid på mer än 15 timmar i veckan. 
Från och med höstterminen det år ett barn fyller tre år reduceras avgiften enligt 
maxtaxa med 16,8 %. Reduceringen motsvarar avgiftsfri allmän förskola.  

Allmän förskola, som regleras i skollagen, innebär att barn har rätt till 525 timmars 
avgiftsfri förskola per år, från och med höstterminen det år de fyller tre. 525 timmar 
motsvarar 15 timmar per vecka förutom under skollov. Idag tas ingen avgift ut för barn i 
åldern 3-5 år som går 15 timmar per vecka även under skollov. Den avgiftsfria allmänna 
förskolan i Härryda kommun omfattar i dagsläget därmed mer än de lagstadgade 525 
timmarna.  

Förvaltningen föreslår att en ny taxekategori införs. Denna taxa avser barn i åldern 3-5 år 
med en vistelsetid på 15 timmar i veckan som även önskar nyttja omsorg under skollov. 
Skolloven utgör cirka 3 månader av kalenderåret. I andra kommuner (exempelvis Lerum, 
Mölndal och Kungälv) tas avgift ut under juni-augusti eller för respektive skollov för 
familjer med behov av 15 timmars omsorg per vecka under skollov.  

Förvaltningen föreslår att Taxa 3 medför en avgift som motsvarar 3 månader och att 
denna fördelas över hela året.  

 
Ekonomiska konsekvenser 
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Den nya taxan avser avgift för barn mellan 3-5 år som har behov av omsorg 15 timmar 
per vecka under skollov. Avgiften för den föreslagna taxan blir högst för hushåll med en 
sammanlagd inkomst på minst 49 280 kronor per månad vilket motsvarar 2020 års 
maxbelopp. För dessa hushåll skulle införandet av en ny taxa innebära en avgift på 308 kr 
per barn och månad, vilket motsvarar full avgift för 3 månader (totalt 3 696 kronor per 
år). Avgiften för hushåll med barn i åldern 1-2 år eller hushåll med barn i åldern 3-5 år 
med en vistelsetid på 16 timmar eller mer per vecka påverkas inte. 

Antalet hushåll som i dagsläget skulle kunna välja att nyttja taxa 3 är cirka 150.  

 
Exempel 1 
Hushåll med en vårdnadshavare och två barn 3-5 år, inkomst 20 000 kr/månaden 

 Ny månadskostnad 
Barn 1 125 
Barn 2 83 
 
Exempel 2 
Hushåll med två vårdnadshavare och två barn 3-5 år, inkomst 49 280 kr/månaden eller mer 

 Ny månadskostnad 
Barn 1 308 
Barn 2 205 
 
Den föreslagna taxan beräknas generera en ökad intäkt från föräldraavgifter med cirka 
400 000 kronor per år givet nuvarande barnunderlag.  

 

  

Päivi Malmsten 
Sektorschef  Marie Fremle 
  Verksamhetschef 

 

 

Bilaga 

Taxa och avgift för förskola, familjedaghem, fritidshem och fritidsklubb. 
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Regler för taxa och avgift 
Förskola, familjedaghem, fritidshem och 
fritidsklubb  
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Inledning 
Reglerna för taxa och avgift reglerar Härryda kommuns taxor och avgifter för 
förskola, familjedaghem, fritidshem och fritidsklubb. Reglerna är framtagna i 
enlighet med skollagen (2010:800). Taxorna för förskola, familjedaghem och 
fritidshem är även framtagna i enlighet med förordningen om statsbidrag till 
kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet (2001:160). 
Fritidsklubben omfattas inte av förordningen om maxtaxa. 

Avgift för förskola, familjedaghem och fritidshem 
Avgiftens storlek bestäms utifrån den sammanlagda inkomsten för ett hushåll. 
Hushållets sammanlagda avgifter påverkas också av antalet barn som hushållet 
har inskrivna på kommunala eller fristående förskolor, familjedaghem eller 
fritidshem belägna i Härryda kommun. Avgiften beräknas i procent på hushållets 
avgiftsgrundande bruttoinkomst per månad upp till ett maxbelopp. Maxbeloppet 
är indexreglerat och kan ändras varje år. Detta medför även att den maximala 
avgiftsnivån för en plats kan ändras varje år. Avgiften betalas 12 månader om året 
oavsett i vilken omfattning barnet är närvarande i verksamheten.  

För barn som byter verksamhet från förskola eller familjedaghem till fritidshem 
övergår avgiften till fritidshemstaxa från och med 1 augusti.  

Taxor för förskola och familjedaghem 

För förskola och familjedaghem finns det tre olika taxor. Avgiften beräknas i 
procent på hushållets avgiftsgrundande bruttoinkomst per månad upp till ett 
maxbelopp. Maxbeloppet är indexreglerat och kan ändras varje år. Detta medför 
även att den maximala avgiftsnivån för en plats kan ändras varje år. Från och med 
höstterminen ett barn fyller tre år är platsen avgiftsfri om barnet endast nyttjar 
rätten till allmän förskola (525 timmar om året, det vill säga 15 timmar i veckan, 
dock inte under skollov).  

Taxa 1 (barn 1-2 år): Till och med höstterminen ett barn fyller tre år utgår full 
avgift för ett barns plats oavsett i vilken omfattning barnet är i verksamheten.  

Taxa 2 (barn 3-5 år, mer än 15 timmar i veckan): Från och med höstterminen det 
år ett barn fyller tre år reduceras avgiften med 16,8 procent. Reduktionen 
motsvarar de 525 avgiftsfria timmar som ingår i den allmänna förskolan.  

Taxa 3 (barn 3-5 år, 15 timmar i veckan inklusive skollov): Från och med 
höstterminen ett barn fyller tre år debiteras en avgift motsvarande 3 månader för 
barn som är på förskola eller familjedaghem 15 timmar i veckan även under 
skollov. Avgiften delas upp och debiteras under 12 månader per år.  

Allmän förskola: Från och med höstterminen ett barn fyller tre år är platsen 
avgiftsfri om barnet endast nyttjar rätten till allmän förskola (525 timmar om året, 
det vill säga 15 timmar i veckan, dock inte under skollov). 

Page 11 of 616



Taxa för fritidshem  

För fritidshem finns endast en taxa oavsett hur gammal barnet är eller i vilken 
omfattning barnet använder sin fritidshemsplats. Avgiften beräknas i procent på 
hushållets avgiftsgrundande bruttoinkomst per månad upp till ett maxbelopp. 
Maxbeloppet är indexreglerat och kan ändras varje år. Detta medför även att den 
maximala avgiftsnivån för en plats kan ändras varje år. 

Hushåll 

Med hushåll menas de som är folkbokförda i samma bostad. Den/de vuxna i 
hushållet kan vara ensamstående, gifta eller sambor. Avgiften baseras på den 
sammanlagda inkomsten för de vuxna i hushållet oavsett om de har gemensamma 
barn eller inte.  

Syskon och syskonrabatt 

Med syskon menas de barn som är folkbokförda i samma bostad. Barnen behöver 
inte ha samma vårdnadshavare eller föräldrar för att anses vara syskon. De som 
bor i bostaden måste dock leva tillsammans som en familj. Om flera familjer bor i 
samma bostad räknas barnen i de olika familjerna inte som syskon.  

Om det finns flera barn i hushållet som har plats på kommunala eller fristående 
förskolor, familjedaghem eller fritidshem belägna i kommunen tillämpas 
syskonrabatt i enlighet med förordningen om maxtaxa. Om det finns två eller flera 
barn i hushållet som har en placering debiteras högsta avgiften för det yngsta 
barnet. För äldre syskon debiteras rabatterad syskonavgift. Från och med det 
fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift. 

Delad avgift  

Om barnet/barnen har två vårdnadshavare som inte bor tillsammans kan 
vårdnadshavarna ansöka om delad avgift. Båda vårdnadshavarna betalar då varsin 
del av avgiften. Varje vårdnadshavares del av avgiften baseras på den 
sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll.  Den sammanlagda 
avgiften som vårdnadshavarna betalar tillsammans får dock inte överstiga den 
maximala avgiften för en plats.   

Det räcker med att en av vårdnadshavarna gör en ansökan för att avgiften ska 
delas. Det krävs dock att båda vårdnadshavarna har behov av platsen på för att 
avgiften ska delas. Om endast en vårdnadshavare har behov av platsen ska den 
vårdnadshavaren betala hela avgiften. 

Inkomstuppgift  

Ett barns vårdnadshavare är skyldig att lämna in aktuella uppgifter om hushållets 
inkomst. Om hushållets inkomst förändras ska de registrerade inkomstuppgifterna 
uppdateras. Härryda kommun kan kontrollera inlämnade inkomstuppgifter med 
arbetsgivare, skattemyndighet, försäkringskassa samt övriga eventuella 
bidragsgivare. Om felaktiga inkomstuppgifter lämnats in kan fakturamottagaren 
bli återbetalningsskyldig. Då inkomstuppgifter inte lämnats in betalas den högsta 
avgiften.  
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Avgiftsgrundande inkomst  

Avgiften för plats på förskola, familjedaghem och fritidshem baseras på hushållets 
samlade bruttoinkomst per månad samt överskott från näringsverksamhet. Till 
samlad bruttoinkomst räknas: 

 Bruttolön och andra skattepliktiga inkomster/ersättningar 
 Pension (ej barnpension), 
 Livränta (ej skattefri del) 
 Föräldrapenning 
 Sjukpenning 
 Vårdbidrag (ej skattefri del) 
 Sjukersättning/aktivitetsersättning 
 Arbetslöshetsersättning (a-kassa) 
 Aktivitetsstöd 
 Familjehemsföräldrars arvodesersättning 
 Familjebidrag i form av familjepenning och/eller dagpenning vid 

repetitionsutbildning för värnpliktiga. 

För barn som är placerade i familjehem baseras avgiften på 
familjehemsföräldrarnas inkomster.  

Debitering  

Avgiften betalas för innevarande månad under 12 månader om året oavsett i 
vilken utsträckning barnet är närvarande i verksamheten. Avgiften räknas från 
första dagen ett barn har en placering, det vill säga även under eventuell 
inskolningstid. 

Härryda kommun kan kontrollera inlämnade inkomstuppgifter som ligger till 
grund för avgiften. Om felaktiga inkomstuppgifter lämnats in kan 
fakturamottagaren bli återbetalningsskyldig. Då inkomstuppgifter inte lämnats in 
betalas den högsta avgiften. 

Avdrag och avgiftsreducering  

För barn som har plats i förskola och är i behov av särskilt stöd i enlighet med 8 
kap. 7 § skollagen debiteras ingen avgift om vistelsetiden är upp till 15 timmar per 
vecka. Avgift debiteras endast om vistelsetiden överstiger 15 timmar per vecka 
eller 525 timmar per år. Då reduceras avgiften med 16,8 procent.  

För barn som har en fritidshemsplats och tillhör LSS personkrets debiteras ingen 
avgift från och med höstterminen det år barnet fyller 13 år. 

Om Härryda kommun oplanerat stänger verksamheten under minst en dag och inte 
kan erbjuda alternativ placering för barnet/barnen kan avgiften reduceras med 
1/30. Vid planerade stängningsdagar görs ingen avgiftsreducering.  

Avdrag på avgiften görs inte när vårdnadshavarna frivilligt hållit borta barnet från 
verksamheten exempelvis vid semester.  

Avdrag på avgiften kan göras om ett barn har sammanhängande frånvaro på grund 
av sjukdom i minst 30 dagar. Barnets sjukdom ska då styrkas med läkarintyg. 
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Uppsägning av plats  

Uppsägning av plats görs via Härryda kommuns e-tjänster eller skriftligen. 
Uppsägningstiden är 30 dagar. Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om 
platsen nyttjas eller inte.  

Om barnets vårdnadshavare inte betalar avgiften för förskola, familjedaghem eller 
fritidshem kan Härryda kommun säga upp barnets plats. Härryda kommun får 
göra ett varsel om uppsägning av plats efter två obetalda fakturor. Om skulden 
inte betalas inom den tid som framgår av varslet, har kommunen rätt att säga upp 
platsen. Om barnets plats sägs upp på grund av obetald faktura får barnets 
vårdnadshavare göra en ny ansökan om plats. Barnet kan dock inte få en ny plats 
före skulden från tidigare avgifter är betald.  

Avgift för fritidsklubb 
Avgiften för fritidsklubb är en fast terminsavgift som delas upp och betalas under 
sex månader per termin. För fritidsklubb finns två olika taxor beroende på om 
eleven går på fritidsklubb endast på skoldagar eller skoldagar och lov. 
Fritidsklubben omfattas inte av förordningen om maxtaxa. 

Taxa för fritidsklubb efter skoldagar 

Fast terminsavgift för fritidsklubb som nyttjas på skoldagar efter skoldagens slut. 
Avgiften inkluderar mellanmål.   

Taxa: 1000 kr per termin 

Taxa för fritidsklubb efter skoldagar samt lovdagar 

Fast avgift för fritidsklubb som nyttjas på skoldagar efter skoldagens slut samt på 
lovdagar. Avgiften inkluderar mellanmål. På lovdagar inkluderar avgiften även 
lunch.  

Taxa: 1900 kr per termin 

Debitering 

Avgiften för fritidsklubb är en fast terminsavgift. Avgiften har dock delats upp 
och debiteras en gång i månaden under sex månader per termin. 

För elever som börjar på fritidsklubben efter den 30 september på höstterminen 
eller efter den 31 mars på vårterminen debiteras en halv terminsavgift. För elever 
som börjar på fritidsklubben innan något av dessa datum debiteras en hel avgift 
för aktuell termin.  

Om barnets vårdnadshavare inte bor tillsammans kan vårdnadshavarna delas på 
avgiften. Vårdnadshavarna betalar då halva avgiften var. Det räcker med att en 
vårdnadshavare ansöker om delad avgift för att avgiften ska delas.  

Uppsägning av plats 

Uppsägning av plats ska göras via Härryda kommuns e-tjänster eller skriftligen. 
Vid uppsägning och avslutad placering senast den 30 september på höstterminen 
eller senast den 31 mars på vårterminen debiteras halv terminsavgift. Om 
uppsägningen görs senare under terminen betalas hela terminsavgiften. Vid 
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uppsägning och avslutad placering senast den 31 december inför kommande 
vårtermin eller senast den 30 juni inför kommande hösttermin debiteras ingen 
terminsavgift för kommande termin.  

Om en elevs vårdnadshavare inte betalar avgiften kan Härryda kommun säga upp 
elevens plats på fritidsklubb. Härryda kommun får göra ett varsel om uppsägning 
av plats efter två obetalda fakturor. Om skulden inte betalas inom den tid som 
framgår av varslet, har kommunen rätt att säga upp platsen. Om barnets plats sägs 
upp på grund av obetald faktura får barnets vårdnadshavare gör en ny ansökan om 
plats. Barnet kan dock inte få en ny plats före skulden från tidigare avgifter är 
betald.
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Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats i 
Härryda kommun 2019 

Sammanfattning  
I Härryda kommun är välfärdsnämnden ansvarig vårdgivare för elevhälsans medicinska 
insats (EMI). Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren bedriva ett 
systematiskt patientsäkerhetsarbete vilket innebär att arbeta förebyggande för att 
förhindra vårdskador, förenkla för patienter att anmäla felbehandling samt att utreda 
händelser som lett till eller hade kunnat leda till vårdskada. Vårdgivaren har också en 
skyldighet att dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är 
fördelat. 

I enlighet med 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen ska en patientsäkerhetsberättelse 
upprättas senast 1 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 där med även ska innehålla övergripande mål och 
strategier för kommande år.  
Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för de som önskar ta del av den. 
 
I korthet framkommer följande i bilagd rapport. Ett analysteam har arbetat utifrån 
allvarliga inkomna avvikelser på en skola. Tanken om att utse ett mer stadigvarande 
analysteam, bestående av verksamhetschefer EMI, MLA och rektorer, med uppgift att 
kartlägga och tillse att skolsköterskor har förutsättningar att uppfylla HSL-arbetet på ett 
patientsäkert sätt, har ännu ej realiserats. Framtagande av riktlinjer för hög patientsäkerhet 
i rekryteringsprocessen av skolsköterskor kommer att tas fram utifrån ny organisation för 
skolsköterskor inom grundskolan. 
 
Journaldokumentationen i journalsystemet PMO har ytterligare standardiserats och 
därmed förbättrats för att säkerställa att journalsystemet ska bidra med ökad 
patientsäkerhet. Exempel på förbättringar är omvårdnadsepikris, journalgenomgång och 
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arbetsflöden. En mall för granskning av journaler är framtagen. Genomförandet av 
journalgranskningen kvarstår och planeras genomföras 2020. 
De arbetsuppgifter som VGR ger till skolsköterskor har sammanställts och skickats vidare 
inom vårdsamverkan av verksamhetschef. Arbetet med att skapa gemensamma processer 
vid vårdövergångar mellan kommunen och VGR kvarstår. 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden antar Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats i 
Härryda kommun år 2019. 

Gunilla Cederberg Marie Wilhelmsson 
Verksamhetschef EMI Verksamhetschef EMI 

Bilaga: Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats i Härryda kommun 
2019  
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Sammanfattning 
  

Inledning  
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 kap 3 § 10 ska en patientsäkerhetsberättelse upprättas för 
vårdgivaren årligen. Patientsäkerhetsberättelsen ska öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål 
och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. Nedan sammanfattas 
patientsäkerhetsarbetet för den hälso-och sjukvård som bedrivits inom elevhälsans medicinska insats 
(EMI) under 2019. Rapporten avslutas med mål och strategier för 2020. 
 

Verksamhetens övergripande mål för patientsäkerhetsarbetet 
Hälso- och sjukvårdens mål, en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen, innebär 
bland annat att vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 
människans värdighet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och 
säkras. God kvalitet inom hälso- och sjukvård innebär att vården ska vara kunskapsbaserad, 
ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv och jämlik. Den ska ges inom rimlig tid och det ska 
finnas ett långsiktigt kvalitetsarbete. 
 

Elevhälsans medicinska insats 
EMI är en del av skolan samtidigt som den är en del av hälso- och sjukvården och omfattas av hälso- 
och sjukvårdens lagar. Den medicinska delen av elevhälsan skiljer sig från den övriga elevhälsan 
genom att den är en egen verksamhetsgren. Den medicinska delen har Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) som tillsynsmyndighet. Syftet med tillsynen är att upptäcka och påtala brister som kan 
påverka säkerheten för den enskilde, samt att kontrollera att verksamheterna uppfyller lagstadgade 
krav och upprätthåller en god kvalitet. EMI är i största delen hälso- och sjukvård och omfattar ca 
7000 elever/patienter i kommunen i åldrarna 6 - 20 år samt dess personal som är skolsköterskor, 
skolläkare, verksamhetschefer HSL och medicinskt ledningsansvarig skolsköterska (MLA). 
 

Mål 
Målen för EMI 2019 gäller både grundskolan och gymnasieskolan. Under 2019 beslutades fyra mål. 
Det första var att kvalitetssäkra stödet till den enskilda skolsköterskan och hur skolsköterskans chef 
kan ansvara för uppföljning av skolsköterskans hälso-och sjukvårdsuppgifter såsom 
journaldokumentation och skolsköterskans mottagningsarbete eftersom skolsköterskans chef inte har 
hälso-och sjukvårdskompetens. Det andra målet var att verksamhetscheferna skulle tydliggöra 
ansvarsfördelningen i rekryteringsprocessen av skolsköterskor för att säkerställa en hög 
patientsäkerhet. Det tredje målet var att öka kunskapen om journaldokumentation i PMO. Slutligen 
beslutades 2018 att det fjärde målet var att inventera alla de arbetsuppgifter som VGR:s olika 
mottagningar ger skolsköterskor.
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Resultat     
1. Ett analysteam har arbetat utifrån allvarliga inkomna avvikelser på en skola. Tanken om att utse ett 
mer stadigvarande analysteam, bestående av verksamhetschefer EMI, MLA och rektorer, med uppgift 
att kartlägga och tillse att skolsköterskor har förutsättningar att uppfylla HSL-arbetet på ett 
patientsäkert sätt, har ännu ej realiserats. 
 
2. Framtagande av riktlinjer för hög patientsäkerhet i rekryteringsprocessen av skolsköterskor 
kommer att tas fram utifrån ny organisation för skolsköterskor inom grundskolan. 
  
3. Journaldokumentationen i journalsystemet PMO har ytterligare standardiserats och därmed 
förbättrats för att säkerställa att journalsystemet ska bidra med ökad patientsäkerhet. Exempel på 
förbättringar är omvårdnadsepikris, journalgenomgång och arbetsflöden. En mall för granskning av 
journaler är framtagen. Genomförandet av journalgranskningen kvarstår och planeras genomföras 
2020. 
 
 4. De arbetsuppgifter som VGR ger till skolsköterskor har sammanställts och skickats vidare inom 
vårdsamverkan av verksamhetschef. Arbetet med att skapa gemensamma processer vid 
vårdövergångar mellan kommunen och VGR kvarstår. 
 

Avvikelser   
Antalet avvikelser har ökat markant jämfört med föregående år. Ökningen kommer främst från två av 
våra skolor. I den ena skolan har brister i patientsäkerheten varit av den omfattning och grad att det 
ledde till en IVO-anmälan och en av avvikelserna ledde till en Lex Maria. Ytterligare en anledning 
till det ökade antalet avvikelser är att det funnits återkommande brister i rekryteringsprocesser och i 
journalsystemet PMO. Verksamhetens utredning gällande alla avvikelserna pågår och ett analysteam 
är utsett för att se vilka åtgärder vårdgivaren behöver vidta för en hög patientsäkerhet. I samband med 
yrkesspecifika skolsköterskemöten har skolsköterskorna fått återkoppling gällande inkomna 
avvikelser för att få ett aktivt lärande utifrån de avvikelser som inträffar. Analysteamet kommer att 
redovisa resultat under 2020. 

En blick framåt 
Under våren 2020 revideras ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom EMI med 
uppdragsbeskrivningar för de olika professionerna vilket utgör grund för hög patientsäkerhet. Med 
ökad tydlighet förväntas avvikelserna minska. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 21 of 616



 
2020-01-31 

 

Övergripande mål och strategier 
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap.   
Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att 
kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen upprätthålls. Vårdgivaren ska, med stöd 
av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra 
verksamheten. 

MÅL 2019 
Gemensamma mål för EMI: 
 

1. Stödet till den enskilda skolsköterskan ska vara kvalitetssäkrat utifrån det 
ensamarbete skolsköterskorna har. 
 

2. Verksamhetscheferna EMI ska säkerställa att rekryteringsprocessen gällande skolsköterskor 
genomförs med en hög patientsäkerhet. Rekryteringsprocessen ska ses över och 
ansvarsfördelningen tydliggöras. 

 
3. Öka kunskapen gällande journaldokumentation för att minska lokala avvikelser. 

 
4. Samverkan ska genomföras kring regionala medicinska riktlinjer och skolsköterskans 

arbetsuppgifter, som kommer från VGR, ska tydliggöras.  

STRATEGIER 
 
Gemensamma strategier 

1. Tillsätta ett analysteam för att kartlägga behov och ge förslag på hur alla rektorer, tillika 
chefer, ska säkerställa de brister som framkommer i patientsäkerhetsberättelsen.  
 
Hur kan skolsköterskan få det stöd som behövs från chef utan hälso- och 
sjukvårdskompetens? Teamet ska bestå av verksamhetschefer, MLA och några rektorer som 
är chefer över skolsköterskorna i grundskolan. Teamet ska även kartlägga hur 
skolsköterskornas chefer, kan ansvara för uppföljning av skolsköterskans mottagningsarbete 
och dokumentation. Syftet är att se till att skolsköterskan i sitt arbete har förutsättningar att 
uppfylla alla lagar inom Hälso- och sjukvården liksom Socialstyrelsens föreskrifter. 

 
2. Ta fram en tydlig rutin gällande ansvar vid skolsköterskas frånvaro samt säkerställa att 

rutinen kommuniceras till samtliga ansvariga chefer.  
 

3. Utbildning för skolsköterskor i journaldokumentation utifrån gällande lagstiftning och ta 
fram en metod för granskning av journaler. 
 

4. Dokumentera alla regionala medicinska riktlinjer som gäller EMI och de arbetsuppgifter 
som VGR ger till kommunens skolsköterskor. Dokumentationen sammanställs och lämnas 
vidare till ”Vårdsamverkan inom Göteborgsregionen”. 
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Organisation och ansvar 
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1. Vårdgivaren ska dokumentera 
hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom 
verksamheten. 
 
God och säker vård är ett krav i såväl lagstiftning som föreskrifter. Samtliga chefer och medarbetare 
som bedriver vård och omvårdnad i sin verksamhet ansvarar för att verksamheten lever upp till 
lagens och föreskrifternas höga målsättning om god och säker vård.   

Vårdgivare 
Välfärdsnämnden är ansvarig vårdgivare för all hälso- och sjukvård inom elevhälsan. Vårdgivaren 
ansvarar för att utse en verksamhetschef för hälso- och sjukvård inom elevhälsan. När 
verksamhetschef saknar medicinsk utbildning måste det medicinska ledningsansvaret överlåtas till 
medicinskt utbildad person, så kallad medicinskt ledningsansvarig skolsköterska (MLA).  
MLA ska då även ha ansvaret för anmälningsskyldigheten enligt 3 kap 5§ PSL (Lex Maria) och ska 
arbeta efter en tydligt fastställd uppdragsbeskrivning från verksamhetschefen. 
 
Eftersom verksamhetschefen representerar vårdgivaren, är det vårdgivaren som bestämmer vilka 
befogenheter, rättigheter och skyldigheter verksamhetschefen har. Vårdgivaren ska således ange 
inom vilket område chefen ska verka, ram för agerande och vilka krav som ställs. Vårdgivaren 
ansvarar också för att verksamhetschefen har tillräcklig kompetens för uppgiften och ges möjlighet 
att utföra sina uppgifter så att patientsäkerheten är tillfredsställd och vården vid enheten har god 
kvalitet.  
Socialstyrelsen markerar att kvalitet och patientsäkerhet hänger ihop och att det behövs ett 
ledningssystem för att tillgodose bästa kvalitet och säkerhet i patientvården. Vårdgivaren ska 
dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom 
verksamheten.  

Verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen  
Enligt HSL ska det inom all hälso- och sjukvård finnas en verksamhetschef som svarar för 
verksamheten och har det samlade ledningsansvaret. Vårdgivaren i Härryda kommun har utsett två 
verksamhetschefer för EMI, Gunilla Cederberg för grundskolan, och Marie Wilhelmsson för 
gymnasiet. Uppdraget regleras i HSL (2017:30) 4 kap 2 § och i Hälso- och sjukvårdsförordningen 
(2017:80). Verksamhetschefen leder det systematiska förbättringsarbetet och fullgör vårdgivarens 
uppdrag i verksamheten.  

 

Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska (MLA) 
När verksamhetschef saknar medicinsk utbildning måste det medicinska ledningsansvaret överlåtas 
till medicinskt utbildad person så kallad medicinskt ledningsansvarig skolsköterska (MLA). MLA 
ska arbeta utifrån fastställd uppdragsbeskrivning på uppdrag av verksamhetschef enligt HSL och 
fullgöra enskilda ledningsuppgifter i enlighet med hälso- och sjukvårdsförordningen 4 kap 5 §.  
Verksamhetscheferna i Härryda kommun har inte medicinsk utbildning och har utsett Anna Lindelöf 
som MLA. MLA ska stödja verksamhetscheferna i det systematiska kvalitetsarbetet och leda och 
stödja patientsäkerhetsarbetet när det gäller riskanalys, egenkontroll och avvikelser i verksamheten så 
att verksamheten uppnår hög patientsäkerhet. Utöver detta ansvarar MLA för anmälningsskyldighet 
enligt 3 kap 5 § PSL (Lex Maria). MLA ska kontinuerligt samarbeta med verksamhetschefer och ge 
löpande stöd till hälso- och sjukvårdspersonal inom EMI, rektorer och verksamheten i övrigt. 
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Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 
Varje legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal arbetar under eget yrkesansvar enligt 6 kap. 2§ i 
patientsäkerhetslagen. Arbetet ska utföras med god kvalitet och hög patientsäkerhet och legitimerad 
personal ska medverka till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Varje medarbetare ansvarar för att 
avvikelser och risker identifieras och rapporteras utifrån de rutiner som verksamheten har. 
 
Härryda Kommun följer Göteborgs stads Metodhandbok, metodstöd, för EMI i så stor utsträckning 
som möjligt. Utöver detta finns även lokala rutiner inom kommunen. Metodhandboken för EMI är 
ett verktyg och stöd för skolsköterskor och skolläkare i det dagliga arbetet och en viktig del av 
kvalitetsledningssystemet. 
 

Chef för skolsköterskor  
Chefer för skolsköterskorna (enhetschef på gymnasiet respektive rektor på grundskolan) ansvarar för 
att i samråd med MLA anställa skolsköterska med rätt kompetens. Rektor ansvarar även för att det 
finns ändamålsenliga lokaler. Rektor skall se till att skolsköterska deltar i kontinuerlig yrkesspecifik 
kompetensutbildning. Rektor ansvarar för att arbeta med ständiga förbättringar utifrån identifierade 
förbättringsområden samt att vid avvikelser kontakta MLA. Rektor informerar verksamhetschefer 
och MLA vid planering av förändringar som kan ha betydelse för patientsäkerheten. I januari 2020 
övergår chefsansvaret för grundskolans skolsköterskor från rektorer till en gemensam chef. 
 

Samverkan för att förebygga vårdskador 
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 § 
Vårdgivaren ska identifiera de processer där samverkan behövs för att förebygga att 
patienter drabbas av vårdskada. 
Samverkan i skolan sker i första hand med elevhälsoteam och pedagoger men även i hög 
utsträckning med administrativ personal och annan personal som möter elever. Det är viktigt 
att skolsköterskor får kännedom om när elever börjar eller slutar på skolan. Även samverkan 
när det gäller elever som byter personnummer, namn eller får skyddad identitet är av vikt för 
patientsäkerheten och för att undvika vårdskador. EMI samverkar med många parter under 
elevens skolgång från 6 – 20 år.  
 
MLA är representant i en kommunal referensgrupp för framtagande av en regional utvecklingsplan 
för barn och ungas hälso- och sjukvård. Uppdraget kommer från Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Det 
kan handla om långa väntetider, bristande samverkan mellan kommuner och VGR, kontinuitet och 
kompetens eller otillräckligt stöd och insatser till barn och anhöriga. Syftet med uppdraget är att 
uppnå en god och sammanhållen hälso- och sjukvård för barn och unga.  
 
EMI har identifierat risker i samverkan mellan kommunen och VGR. Riskerna gäller avsaknad av 
gemensamma processer inom hälso-och sjukvården vilket innebär risk för vårdskada. Samverkan i 
Göteborgsområdet finns inom de olika nivåerna i LGS – Temagrupper – NOSAM men det saknas 
samverkan gällande barn och unga som finns både inom elevhälsans medicinska insats i kommunen 
och inom hälso- och sjukvården i VGR. Verksamheterna har ett gemensamt uppdrag att arbeta 
tillsammans för att ge bästa möjliga vård, stöd och omsorg. Samverkan mellan kommun och VGR 
ska utjämna skillnader i hälsa och den enskilde ska få god säker vård, stöd och omsorg. Det saknas 
samverkan vad gäller t.ex. basprogrammet inom EMI hos alla vårdgivare och de regionala 
medicinska riktlinjer som tas fram av VGR, vilket innebär brister och avvikelser mellan vårdgivarna.  
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Patienters och närståendes delaktighet 
SFS 2010:659 3 kap. 4 § 
Vårdgivaren ska ge patienterna och deras närstående möjlighet att delta i 
patientsäkerhetsarbetet. 
 
Detta är ett arbete som kommer att påbörjas under 2020 då personcentrerad vård är planerad att 
införas inom elevhälsans medicinska insats. En projektplan tas fram av MLA där patienterna 
kommer att intervjuas för att öka patientens delaktighet inom hälso- och sjukvården i elevhälsans 
medicinska insats. 
 
All hälso- och sjukvård inom EMI är ett erbjudande till vårdnadshavare, barn och ungdom. Samtycke 
till vård, undersökning eller behandling sker i de flesta fall muntligt men i vissa sammanhang 
efterfrågas skriftligt medgivande. Information om EMI och basprogrammet ges på föräldramöten och 
i direkt kontakt med vårdnadshavare. Det finns även information om EMI och basprogram på 
kommunens hemsida.  
 
Överföring av hälso- och sjukvårdsjournal till och från skola utanför kommunen eller friskola sker i 
grundskolan med vårdnadshavares skriftliga medgivande. På gymnasieskolor inhämtas medgivande 
från eleverna. Ht 2019 infördes en e-tjänst för medgivande av journalinhämtning, denna tjänst 
fungerade inte som det var tänkt vilket medförde avvikelser. Omarbetning av tjänsten kommer att 
göras under februari 2020. 
 
Skolsköterskor/skolläkare ansvarar för ett gott samarbete med elev och vårdnadshavare för bästa 
möjliga resultat av vård och behandling. Patienten bör alltid informeras om det som rör hen och 
informationen skall vara anpassad efter ålder och mognad. Vårdnadshavare kontaktas när man 
bedömer detta som viktigt. Patienten skall ha medinflytande som med tiden, eller under vissa 
omständigheter, övergår till ett självbestämmande. Hänsyn tas till sekretess och tystnadsplikt. En 
välinformerad patient upplever ofta en större känsla av trygghet.  
 
Information till och medverkan från elev/vårdnadshavare behöver stärkas och synliggöras som en 
viktig del i omhändertagandet och arbetet med patientsäkerhet. Detta arbete sker kontinuerligt inför 
och i varje möte med elev och vårdnadshavare. 

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5 
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. 
 
Hälso- och sjukvårdspersonal ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 
erfarenhet och bär själva ansvar för hur hen fullgör sina arbetsuppgifter enl. 6 kap § 1–2 PSL. Enligt 
samma lag är hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att bidra till att upprätthålla en hög 
patientsäkerhet och ska i detta syfte rapportera risker för vårdskador samt händelser som har 
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medfört, eller hade kunnat medföra, vårdskada till vårdgivaren. Ledningssystemet ska definiera 
ansvarsfördelning och rutiner för avvikelser, klagomål och synpunkter.  
 
Skolsköterskor och skolläkare rapporterar direkt till MLA och rektor om de händelser som har 
medfört skada, eller hade kunnat medföra skada, för patient i samband med vård och behandling. 
Avvikelserna mäts enligt riskmatris som används för bedömning av konsekvens och sannolikhet för 
upprepande av händelse. MLA ansvarar för att utreda, analysera och återkoppla till verksamheten 
vilket ska utgöra underlag för förbättringsarbete. Skolsköterskor åtgärdar avvikelserna snarast 
möjligt. MLA analyserar och åtgärdar de fel som kan åtgärdas. När det gäller systematiska fel pågår 
analys av avvikelserna för vidare åtgärder. Vid allvarlig händelse rapporteras den till vårdgivaren. 
Verksamhetschef ansvarar för händelseanalys, åtgärder och tidsplan och utser vid behov analysteam.  
 
Vid avvikelse som avser vårdsamverkan med Västra Götalandsregionen kontaktar MLA varje 
enskild vårdgivare eller mottagning inom VGR och gör en sammanställning över alla avvikelser. 

 

Klagomål och synpunkter 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§, 7 kap 2 § p 6, Vårdgivare ska ta emot och utreda klagomål och 
synpunkter på verksamhetens kvalitet. Inkomna rapporter, klagomål och synpunkter ska 
sammanställas och analyseras för att vårdgivaren ska kunna se mönster eller trender som indikerar 
brister i verksamhetens kvalitet. 
 
MLA är den person som skolsköterskor, vårdnadshavare och elever samt rektorer och 
elevhälsochefer, kan kontakta när det gäller klagomål och synpunkter som rör den medicinska 
insatsen i elevhälsan. Vid en händelse ska berörd personal omedelbart vidta adekvata åtgärder för att 
undvika negativa konsekvenser. Klagomål rapporteras till närmaste rektor och MLA. Utifrån 
underlaget bedömer MLA om ytterligare åtgärder behöver vidtas.  
 
Synpunktshanteringen i kommunen kan användas för synpunkter och klagomål från patienter och 
vårdnadshavare i frågor som rör hälso-och sjukvårdens insatser inom elevhälsan. EMI skall främja 
möjligheterna att samverka med patienter och vårdnadshavare i syfte att öka kvaliteten. Klagomål 
och synpunkter kan även komma från IVO eller Patientnämnden.  
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Egenkontroll 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p 2 Vårdgivaren ska utöva egenkontroll. Egenkontrollen ska 
göras med den frekvens och i den omfattning som krävs för att vårdgivaren ska kunna säkra 
verksamhetens kvalitet. 
 

Egenkontroll Omfattning Källa 

Medicintekniska produkter. 
Vågar, audiometrar, Bltr. 
manschetter 

1 gång per år Genomförs av extern konsult 

Checklista används vid 
introduktion av nyanställd 
skolsköterska 

Vid nyanställning av 
skolsköterska 

MLA, mentor, chef, skolsköterska 

Temperatur på 
läkemedelskylskåp 

Varje arbetsdag Skolsköterska 

Kontroll av datum på läkemedel Minst 2 gånger per 
år 1  

Granskning genomfördes av 
Skolsköterska utifrån mall 

Avvikelser Kontinuerligt      
1 gång i månaden 

Avvikelserapport som 
återrapporteras till skolsköterskor, 
skolläkare, v-chefer 

Lokaler och utrustning 2016 och pågår 
under 2019  
vart 3:e år 

Granskning genomfördes av 
skolsköterskor och MLA utifrån 
mall. Byte av viss utrustning 
kvarstår. 

Patientens klagomål och 
synpunkter 

Kontinuerligt   Mail, klagomålshanteringen, 
telefonsamtal och avvikelserapport  

1 Enligt HSLF-FS 2017:37 Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården
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PROCESS - Åtgärder för att öka patientsäkerheten  
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 2 Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå 

1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, 
2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 
3. vilka resultat som har uppnåtts. 

    

Övergripande strategiskt arbete för att stärka patientsäkerheten 
Rätt organisation och bemanning är viktigt för patientsäkerheten. De legitimerade hälso- och 
sjukvårdsprofessionerna är ofta ensamma i sin roll på skolan. Det är därför viktigt att det finns 
tydliga rutiner och riktlinjer för att personalen arbetar på ett likvärdigt och patientsäkert sätt. EMI 
Site/hemsida finns som stöd till skolsköterskor och skolläkare. Där finns samlad information som 
metodhandbok, blanketter och lokala rutiner.  
 
För att tillgodose behovet av yrkesspecifik kompetensutveckling har alla skolsköterskor under 2019 
gått utbildning i audiologi och hörselscreening. Skolsköterskorna träffas en gång i månaden på 
professionsmöten tillsammans med MLA för information, återkoppling av avvikelser, 
implementation av nya rutiner och riktlinjer samt föreläsningar. MLA och skolläkarna, som är 
konsulter, träffas ca 1g/år samt vid behov. 
 
Medicinskt ledningsansvariga ingår i ett EMI-nätverk i GR och i VG. Arbetet i nätverket är 
professionsmöten där nyheter och information delges och erfarenheter och allvarliga avvikelser 
diskuteras. Detta återförs sedan till verksamheten på professionsmöten för gemensamt lärande. 
 
Egenkontroller för den medicinska delen av elevhälsan utformas och genomförs gemensamt för en 
ökad likvärdighet och patientsäkerhet.  
 
Arbetet med patientsäkerhet handlar i hög grad om betydelsen av en god struktur i det dagliga arbetet, 
att inhämta ny kunskap och ha en vilja att ändra arbetssätt. En god struktur i mottagningsarbetet, 
basprogram och årshjul ger goda förutsättningar för en hög patientsäkerhet. 
 
Skolsköterskorna och MLA har ett medvetet och aktivt deltagande i att upptäcka och rapportera 
avvikelser. Antalet avvikelser har ökat sedan 2017. Avvikelserna tas upp på skolsköterskemöten för 
information och reflektion i syfte att lära av de fel som uppkommit med målet att det inte ska 
uppkomma igen. Ett analysteam tillsattes under 2019 gällande de avvikelser som inkommit från en 
skola. För att upprätthålla en hög patientsäkerhet beslutades att alla journaler tre år tillbaka skulle 
granskas. De brister som hittats på enskild patient har och kommer att åtgärdas. Analysteamets 
arbete och fortsatta åtgärder kommer att färdigställas under våren 2020.  
Ett ytterligare förtydligande gjordes i basprogrammet efter Lex Maria-anmälan som innebär att 
vårdnadshavare ska kontaktas när elever följs upp av skolsköterska eller skolläkare utifrån individens 
behov. 
 
Rutin har upprättats mellan EMI och olika mottagningar inom VGR för att öka patientsäkerheten då 
vi har gemensamma patienter som behöver enklare sjukvårdsinsatser av skolsköterska.  
 
Verksamheten har över 20 avvikelser gällande sekretess mellan Hälso-och sjukvården i elevhälsan 
och den icke medicinska delen samt mellan olika vårdgivare. Inkomna avvikelser gällande 
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sekretessbrott är under utredning. Det har förtydligats inom verksamheten att all hälso- och 
sjukvårdspersonal måste inhämta samtycke innan uppgift lämnas vidare. 
 
Ett prioriterat arbete med att säkerställa att sekretessen inte bryts på olika sätt kommer att fortsätta 
under 2020.  

 

Riskanalys  
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap 2§ p 4 Vårdgivaren ska fortlöpande bedöma om det finns 
risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetenskvalitet. 
 
Riskanalys, ur ett patientsäkerhetsperspektiv, ska utföras inför alla större omorganisationer, vid 
upprepade upptäckter av risker/avvikelser eller då chefer eller medarbetare upplever att ett visst 
moment är riskfyllt, t.ex. vid införande av ny teknik, medicinteknisk utrustning eller nya metoder. 
Inträffade händelser eller identifierade risker bedöms också beträffande sannolikhet för upprepande 
och allvarlighetsgrad.  
 
All personal inom elevhälsans medicinska insats ansvarar för att identifiera och rapportera risker som 
kan medföra negativa händelser eller tillbud i verksamheten. Verksamhetschefer och MLA, ansvarar 
tillsammans med berörda professioner för att göra en bedömning eller en riskanalys samt ansvarar 
för att återföra information och kunskap till verksamheten. Verksamhetschef ansvarar för att 
uppmärksamma och påtala risker till vårdgivaren.  
 
Riskanalys har skett kontinuerligt utifrån de avvikelser som inkommit. Vad gäller skolsköterskans 
ensamarbete på mottagning finns risk för att brister inte upptäcks i ett tidigt skede. 
Skolsköterskegruppen har arbetat med att identifiera risker och ta fram förslag till förbättringar. 
Verksamhetschefer och MLA behöver fortsätta detta analysarbete samt vidta åtgärder så en hög 
patientsäkerhet ska uppnås och att avvikelser inte ska upprepas. 

Identifiering av riskområden  

 Behov av att ansvarig chef har kontinuerlig uppföljning med skolsköterskan utifrån den 
medicinska delen av arbetet. 

 Brister gällande tillgänglighetsanpassade lokaler. 
 Vid skolsköterskas frånvaro ska vikarie anställas senast inom 2 veckor. Om detta inte sker 

innebär det risk för patientsäkerheten.  
 Bristande information från skolornas administration till skolsköterskor gällande 

elevinflyttning/utflyttning.  
 Enligt Patientdatalagen (2008:355) skall dokumentering i patientjournal genomföras snarast 

och i anslutning till besöket för att förhindra risker eller fel i dokumentationen. 
 Journalsystemet PMO:s olika allvarliga inkomna avvikelser behöver ses över. 
 

Utredning av händelser - vårdskador 
HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§. Av 3 kap. 3 § första stycket PSL (2010:659) framgår att vårdgivaren 
ska utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada  
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Avvikelser mäts kontinuerligt för att upptäcka och åtgärda systemfel. Bedömning görs om det har 
inneburit en vårdskada. Skolsköterskor och skolläkare rapporterar till MLA, som utreder händelsen. 
Detta rapporteras sedan till verksamhetschef och återkopplas till rapportör gällande bedömning och 
åtgärder utifrån händelsen.
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Informationssäkerhet 
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 
I enlighet med säkerhetspolicyn i Härryda Kommun ska säkerhetsarbetet bedrivas med utgångspunkt 
från kontinuerliga riskanalyser och med tyngdpunkt på förebyggande aktiviteter. Arbetet med 
informationssäkerhet bedrivs också med utgångspunkt från Härryda Kommuns riktlinjer för 
informationssäkerhet. 
 
EMI:s digitala dokumentationssystem PMO håller på att kvalitetssäkras enligt kommunens 
informationssäkerhetspolicy för att uppfylla kraven på spårbarhet enligt Patientdatalagen. Under året 
har systemägare och systemförvaltare gjort en uppföljning och plan tillsammans. Där har man bland 
annat sett att verksamheten behöver se över rutinen gällande loggkontroller för hälso- och 
sjukvårdspersonal. Detta gäller även all personal inom elevhälsan som har behörighet till PMO. 
 
MLA ger behörigheter till PMO för all hälso- och sjukvårdspersonal samt informerar om gällande 
bestämmelser. MLA skapar HSAID och ger behörighet i SVEVAC för registrering av vaccinationer 
vidare till vaccinationsregistret som är ett lagkrav. En rutin har upprättats som gäller hur, var och när 
skolsköterskor får öppna en patientjournal utanför skolsköterskemottagningen.  
 
Alla blanketter som lämnas ut från skolsköterskor med personuppgifter har setts över och 
information om GDPR har lagts till. 
 
RESULTAT OCH ANALYS 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3  

Egenkontroll 
Verksamhetschefer för EMI ansvarar tillsammans med rektor för att egenkontroll av bemanning och 
resursfördelning sker, inför varje läsår och under läsåret, för att säkerställa rätt bemanning på de olika 
skolorna, utifrån elevantal och behov på skolan. MLA är delaktig i arbetet utifrån patientsäkerhetsarbetet.  
 
Resultat av egenkontroller visar på brister inom följande områden:  

 Ledningssystem för hälso-och sjukvården inom elevhälsan har inte reviderats sedan 2015. 
Arbetet med att upprätta ett nytt ledningssystem påbörjades i december 2019 av 
verksamhetscheferna. Ledningssystem ska definiera ansvarsfördelning och rutiner för avvikelser, 
klagomål och synpunkter. 

 Säkerställa att dokumentation sker i direkt anslutning till vårdkontakten. 
 Säkerställa att all personal har tillräcklig information och kunskap om PMO samt att det sker 

kontinuerlig uppföljning av avvikelser och att brister åtgärdas. 
 Elevhälsans mottagningar ska vara tillgängliga för alla, 7 av kommunens mottagningar är inte 

tillgänglighetsanpassade. 
 Sekretessdörr och vilrum saknas på flera mottagningar.  

 
 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5 
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. 
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Skolsköterskor upptäcker och åtgärdar avvikelserna snarast möjligt. Avvikelsen skickas till MLA och 
rektor på respektive skola. MLA analyserar och åtgärdar de fel som kan åtgärdas. När det gäller 
systematiska fel lämnas ansvaret över till verksamhetscheferna för vidare åtgärder.   
 
MLA tar emot enskilda avvikelser, sammanställer och ansvarar för att utreda, analysera samt att 
återkoppling görs inom verksamheten som underlag för förbättringsarbete. MLA rapporterar och lämnar 
över ansvaret till verksamhetscheferna när det gäller systematiska fel som uppkommer inom kommunen. 
Vid allvarlig händelse rapporteras den till vårdgivaren. Verksamhetschef ansvarar för händelseanalys, 
åtgärder och tidsplan för genomförande.  

 
Vid enskilda avvikelser som avser vårdsamverkan med Västra Götalandsregionen kontaktar MLA varje 
enskild vårdgivare eller mottagning inom VGR. Vid systematiska fel i vårdsamverkan tar 
verksamhetschefen med frågan inom vårdsamverkan. 

 

Avvikelser 
Vårdskador och avvikelser mäts kontinuerligt för att upptäcka och åtgärda systemfel. Vid stora brister i 
patientsäkerheten görs anmälan till IVO. Vid allvarlig vårdskada gör MLA anmälan enligt Lex Maria. 
MLA sammanställer och återför resultat och åtgärder från avvikelsehanteringen till verksamhetschefer 
och skolsköterskor. Vid utredning av en avvikelse används en riskmatris för bedömning av konsekvens 
och sannolikhet för upprepande. 
 

Under 2019 har antalet avvikelser jämfört med tidigare år ökat. En stor del av avvikelserna har kommit 
från två mottagningar. Omfattningen och allvarlighetsgraden har varit så betydande att 
verksamhetschefen beslutat att göra en IVO-anmälan i ett av ärendena. Anmälan är under utredning och 
beräknas vara klar under 2020. MLA lämnade in en Lex Maria som är åtgärdad och avslutad. 
Ett strukturerat arbete har vidtagits på de två aktuella mottagningarna och samtliga patientjournaler 
granskas och utifrån eventuella avvikelser vidtas åtgärder. Extra resurser har satts in tillfälligt i olika 
omgångar för journalgranskning för att kunna hantera de åtgärder som måste vidtas.  
Avvikelserna har främst rört områdena sekretess, dokumentation, vaccinationer och övergångar 
från/mellan vårdgivare. Även uteblivna uppföljningar och uteblivna medicinska kontroller har 
förekommit liksom brister i hantering av pappersjournaler. De flesta avvikelser har åtgärdats och ett 
antal avvikelser kommer åtgärdas under 2020 både utifrån elev/patientens behov men också på 
systemnivå.  

 
Alla risker med riskpoäng 8 eller högre analyseras vidare i ett analysteam. Även en låg poäng kan 
innebära en hög allvarlighetsgrad. Avvikelserna utreds enligt en matris. Riskpoängen är en hjälp i 
bedömningen av om en risk är så allvarlig att ett analysteam behöver tillsättas. Analysteamet ska i 
förekommande fall titta på bakomliggande orsak, åtgärdsförslag och metod.  
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Avvikelser för 2019 visas i nedanstående tabell. Flera avvikelser som rapporterats i antal nedan 
innehåller i sig flera avvikelser mellan ca 10 - 200 st. 

 
Tabell: Avvikelser under 2019 

Bedömningsgrad 
Riskpoäng 1–16 

Antal Områden nedan kan innehålla ett eller ett flertal avvikelser 
inom samma område 

1 14 

 Skolsköterska har inte ersatts vid 5 veckors frånvaro 
  PMO journal 
  Pappersjournal 
  Utebliven hälsoundersökning 
  Arbetsuppgifter från VGR till skolsköterskan  
  Oklar dokumentation i journal, vaccinationer 

2 18 

 Journalhantering gällande 58 journaler 
 Sekretessen har brustit 
 Brister journalhantering från VGR till EMI 
 Patient saknar PMO journal trots fullständigt personnr 
 PMO fel  
 Uteblivna insats, vaccinationer, hälsoundersökningar 

3 5 

 PMO journal, sekretess gäller 7 journaler 
 Samverkan externt 
 Utebliven insats p.g.a. brist i informationsöverföring 
 Brister i journaldokumentation 

4 19 

 Sekretess, 4 PMO journaler har inkommit fel 
 Brister i journaldokumentation både internt och av 

andra vårdgivare, vaccinationer, tillväxt 
 Utebliven insats vid avvikande resultat vid 

undersökningar 

6 13 

 Sekretess 9 st PMO journaler kommer fel 
 Sekretess mellan vårdgivare 
 Ändringar av medgivande för journalinhämtning 

medför att ca 250 journaler inte är inkomna efter 3 
månader 

 Pappersjournaler hanteras fel 
 Patient med skyddad ID finns med i journalsystemet 

PMO 
 Avvikande värde vid hälsoundersökning åtgärdas inte 

8 2 
 Sekretess, Samtal från skolsköterskemottagningen hörs 

ut i väntrummet.  
 Brister journalöverföring mellan vårdgivare 

9 3 
 Sekretess som en del i IVO-anmälan 
 PMO journal inläst fel 

 

Totalt 75 
Flera avvikelser innehåller i sig flera avvikelser medan  
andra innehåller ca 10-200 st. Antalet 75 är inkomna blanketter 

 
Varje enskild avvikelse har bedömts och hanterats av MLA och vid behov även verksamhetschef.  

 En av verksamhetscheferna gjorde en anmälan till IVO våren 2019. Orsaken till anmälan var 
det stora antalet inkomna avvikelserna från en specifik mottagning, deras allvarlighetsgrad samt 
vad som framkom under utredningen. IVO har fått in allt underlag. Ärendet är pågående hos 
IVO. 

 Det gjordes en Lex Maria hösten 2019 vilken har koppling till den tidigare IVO-anmälan. 
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 I december påbörjade IVO en inspektion på en skola i kommunen. Inspektionen gäller sekretess 
inom EMI och skolan är slumpvist utvald av IVO. Beslut meddelas vårdgivaren i mars 2020. 

 MLA har kontaktat övriga inom hälso- och sjukvården gällande avvikelser inom VGR. 
 När det gäller avvikelser i PMO har MLA och systemförvaltare IT kontaktat leverantören för 

PMO ett flertal gånger för att påvisa brister i journalsystemet.          
 

Sammanställningen av avvikelser visar att det finns kvarstående stora risker med att skolsköterskan är 
ensam i sin profession i det dagliga arbetet. Fokus för verksamhetens patientsäkerhetsarbete under 2019 har 
varit att kvalitetssäkra journaldokumentation samt att tydliggöra samverkan kring skolsköterskans 
arbetsuppgifter speciellt där VGR hänvisar barn och vårdnadshavare till skolsköterska och skolläkare.    

 

Klagomål och synpunkter 
Utifrån Patientsäkerhetslagen PSL, 2010:659 ska vårdgivaren ta emot och utreda klagomål från patienter och 
närstående. Patienters och närståendes delaktighet i patientsäkerhetsarbetet stärks genom att vårdgivaren 
säkerställer att det finns tydliga rutiner för att ta emot klagomål. Synpunkter kan lämnas på härryda.se/ 
klagomål och/eller direkt till skolsköterska eller MLA för att senare omhändertas i verksamheten. 
MLA går regelbundet igenom aktuella händelser, sammanställer och återför resultat till verksamheten, 
verksamhetscheferna och vid IVO-anmälan eller Lex Maria delges denna direkt till vårdgivaren.  
 
Tre klagomål har inkommit och gäller:  

1) Blanketter som lämnas ut av EMI som saknar information om GDPR. Detta är åtgärdat. 
2) Vårdnadshavare vill ha information om vilket vaccin som ges till barnet inte enbart mot vilka 
sjukdomar. Informationen ges av respektive skolsköterska beroende på vilket vaccin som finns tillgängligt 
vid inköp. 
3) Vårdnadshavare har inte fått kännedom om att eleven tackat nej till en del av hälsoundersökningen hos 
skolsköterskan. Inskrivet i basprogrammet HT-19 för all personal inom EMI. 

 
MLA har förtydligat informationen på harryda.se och detta sker med regelbundenhet inför varje läsårs start.  
 

Händelser och vårdskador 
Ett stort antal avvikelser har inkommit under året. Flera allvarliga händelser och risk för 
vårdskada har identifierats med ett omfattande utredningsarbete som följd. De åtgärder som 
vårdgivaren måste vidta är under pågående arbete och väntas vara klara under VT -2020. En 
av avvikelserna Lex Maria-anmäldes och lämnades in till IVO, det gällde en missad kontroll 
och det visade sig att patienten behövt opereras till följd av missen. Detta innebar ett stort 
personligt lidande för patient samt vårdnadshavare.  
Antalet avvikelser har ökat markant sedan föregående år. På två skolor har det inkommit ett stort antal 
avvikelser där det framkommit allvarliga händelser och brister. I den ena skolan har brister i 
patientsäkerheten varit av den omfattning och allvarlighetsgrad att det lett till att en av verksamhetscheferna 
beslutade att göra en IVO-anmälan. Verksamhetens utredning gällande alla avvikelserna pågår och kommer 
att redovisas under 2020.  
 

Riskanalys 
Att skapa rätt organisation och bemanning för sjuksköterskor, skolläkare, verksamhetschefer och chefer, 
med personalansvar för skolsköterskor, med både formell och reell kompetens är en förutsättning för 
patientsäkerheten inom hälso-och sjukvården.  
För att undvika att patienter drabbas av vårdskador måste alla chefer och all hälso- och sjukvårdspersonal 
tänka och arbeta riskmedvetet och förebyggande. Alla behöver ligga steget före och vara beredd på det 
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oväntade, även när allt ser ut att löpa på som planerat. För att undvika att patienter drabbas av vårdskador 
måste alla chefer och all hälso- och sjukvårdspersonal tänka och arbeta riskmedvetet och förebyggande.  
För att kunna göra detta behöver alla inom EMI känna till de vanliga riskerna i hälso- och sjukvård och veta 
varför de uppkommer. Verksamhetschefer i samverkan med MLA behöver tidigt identifiera och hantera 
risker, vilka arbetssätt som ger goda resultat och varför avvikelser uppstår. 
 
De allvarligaste och mest omfattande avvikelserna under flera år har gällt brister på enskilda mottagningar. 
Mot denna bakgrund kommer det att vara ett prioriterat mål att stärka skolsköterskorna i deras ensamarbete. 
  
Verksamhetschef ansvarar för att ett ledningssystem för hälso- och sjukvården är upprättat. 
Ledningssystemet ska definiera ansvarsfördelningen och rutinerna för avvikelser, analysteam, klagomål och 
synpunkter. Under våren 2020 revideras ledningssystemet för EMI och fr o m januari har även 
skolsköterskorna inom grundskolan en gemensam chef. I samband med dessa förändringar kommer 
verksamhetschefer, MLA och skolsköterskor se över samverkansformer på organisations-, grupp- och 
individnivå. 
 

Mål och strategier för kommande år 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen är målet för hälso- och sjukvården en god hälsa och en vård på lika villkor 
för hela befolkningen. För EMI är det övergripande målet att säkerställa en god och säker vård som bedrivs 
av skolsköterskor och skolläkare med hög kompetens. Verksamheten kommer att fortsätta arbeta med att 
erbjuda vaccinationer, hälsosamtal och hälsokontroller enligt basprogram, genomföra kontinuerlig 
kompetensutveckling samt fortsätta utveckla samverkan med elever och vårdnadshavare. Verksamheten har 
identifierat följande mål för patientsäkerhet under 2020: 

Mål 1  

Under 2020 kommer egenkontroll av journaler att genomföras. 
 
Strategi: Journalgranskning genomförs utifrån metod och mall som har tagits fram gemensamt i 
skolsköterskegruppen tillsammans med MLA och verksamhetschefer.  Alla skolsköterskor kommer att 
delta samt MLA och skolsköterskornas chef tillika verksamhetschef HSL. 

Mål 2 

Säkerställa sekretessen i alla olika delar inom elevhälsans uppdrag. 
 
Strategi: Arbetet görs inom ramen för framtagande av gemensam elevhälsoplan i grundskola respektive 
gymnasieskola. 

Mål3:  

Verksamheten behöver säkerställa att skolsköterskorna har det stöd som krävs i deras ensamarbete. 
 
Strategi: Under våren 2020 revideras ledningssystemet för EMI och fr o m januari har även 
skolsköterskorna inom grundskolan en gemensam chef. I samband med dessa förändringar kommer 
verksamhetschefer, MLA och skolsköterskor se över samverkansformer på organisations-, grupp- och 
individnivå. 
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Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insats i 

Härryda kommun 2019 

Sammanfattning  

I Härryda kommun är välfärdsnämnden ansvarig vårdgivare för elevhälsans psykologiska 

insats (EPI). Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren bedriva ett 

systematiskt patientsäkerhetsarbete vilket innebär att arbeta förebyggande för att 

förhindra vårdskador, förenkla för patienter att anmäla felbehandling samt att utreda 

händelser som lett till eller hade kunnat leda till vårdskada. Vårdgivaren har också en 

skyldighet att dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är 

fördelat. 

I enlighet med 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen ska en patientsäkerhetsberättelse 

upprättas senast 1 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 där med ska innehålla övergripande mål och strategier 

för kommande år.  

Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för de som önskar ta del av den. 

I korthet framkommer följande i bilagd rapport: Elevhälsans psykologiska insats har 

påbörjat arbetet med att formalisera det systematiska kvalitetsarbetet. Prioriterade 

områden under 2019 har varit fortsatt implementering av Ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete och patientsäkerhet gällande elevhälsans psykologiska insats vilket 

antogs av kommunstyrelsen i § 308 den 27 augusti 2018. Rutiner har tydliggjorts och 

uppdaterats gällande sekretess mellan verksamheter inom kommunal förskola, grundskola 

och gymnasium i Härryda Kommun. 
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Sammanfattning 
Elevhälsans psykologiska insats (EPI) är en del av skolornas arbete samtidigt som den är en 
del av hälso- och sjukvården och går under hälso- och sjukvårdslagarna. Elevhälsan ska 
främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande med mål att stödja elevernas utveckling mot 
utbildningens mål. 
 
Under 2019 har arbetet med att implementera Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete och patientsäkerhet gällande elevhälsans psykologiska insats (antogs av 
kommunstyrelsen i § 308 den 27 augusti 2018) fortsatt. 
 
Med syfte att säkerställa kvalitet och likvärdighet i psykologgruppen och ute på 
skolenheterna gällande de processer som innefattas av Elevhälsans psykologiska insatser 
har lokala riktlinjer och rutiner som ligger samlade i ett digitalt dokument som heter 
“Handbok för psykologer” fortsatt uppdaterats och kontinuerligt gjorts känt och använts av 
psykologgruppen. Egenkontroll av att rutiner följs har utförts. 
 
Rutiner för att introducera nyanställda psykologer genomförts med syfte att säkerställa att 
alla psykologer i verksamheten från början av sin tjänstgöring känner till rutiner och lokala 
riktlinjer. Ett årshjul för elevhälsans psykologiska insats som ligger under HSL har tagits fram 
och använts. 
 
Utifrån beslutade neddragningar (beslut i Välfärdsnämnden 6/11-2019) av 
psykologverksamheten med 2 tjänster i grundskolan inför 2020 har en riskanalys gjorts med 
verksamhetschef och PLA (psykologiskt ledningsansvarig psykolog) där risker för 
patientsäkerheten framöver har identifierats. 
 
Arbetet med att ta in och utreda avvikelser har ytterligare systematiserats. Avvikelser och 
utveckling av verksamheten utifrån inkomna avvikelser har varit en stående punkt på 
psykologgruppens möten under året. 
 
Skolpsykologerna har under året samverkat med ett flertal olika aktörer och vårdgrannar. 
Rollen som psykologiskt ledningsansvarig (PLA) har sedan 1/4 -2019 formaliserats utfrån att 
en person anställts på en sådan tjänst. PLA har medverkat i en nätverksträff nationellt och 
två lokala med grannkommunerna representerade. Där har frågor kring patientsäkerhet, 
uppföljning och kvalitet diskuterats.  
 
Skolpsykologerna har haft möjlighet att gå olika utbildningar under året, bl a i 
beteendeanalys och handledning. Flera psykologer går specialistutbildning och är i olika 
skeden av den processen. Skolpsykologerna har under vt och ht 2019 varit 5,8 tjänster om 
5413 antal elever i grund- och grundsärskolan (aktuellt elevantal 25/10-2019). I gymnasiet 
och gymnasiesärskolan 1 tjänst om 1700 elever och i förskolan 1 tjänst. Det har även varit 
20 % tjänst som finansierats via statsbidrag för ett samverkansprojekt (“Tidiga insatser för 
barn och familjer”) inom grundskolan. 

Page 41 of 616



4 

Inledning 
 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 Vårdgivaren skall senast 1 mars varje år upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse där arbetet med patientsäkerhet skall beskrivas och vilka 
åtgärder som har vidtagits och vilka resultat som har uppnåtts. 
 
SOFS 2011:9 7 kap 3 §, Patientsäkerhetsberättelsen ska ha 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.  
 
Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål 
och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. Patientsäkerhetsberättelsen bör 
utformas så att den kan ingå i vårdgivarens ledningssystem för patientsäkerhet. 
Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år. 

STRUKTUR 

Övergripande mål och strategier 
SFS 2010:659, 3 kap. 1 § Vårdgivaren skall planera, leda och kontrollera verksamheten så 
att den leder till att kravet på god vård upprätthålls. SOSFS 2011:9, 3 kap. 2 § Vårdgivaren 
eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska med stöd av 
ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. 
 
Uppföljning och utvärdering av patientsäkerheten i elevhälsans psykologiska insats sker 
årligen genom denna patientsäkerhetsberättelse. Avvikelser och vårdskador hanteras och 
mäts via rapportering i avvikelsehanteringen. På psykologmöte varannan vecka tas frågan 
om avvikelser upp. Avvikelser utreds av PLA och verksamhetschef informeras. 
Dokumentation av eventuella beslutade förbättringsåtgärder utifrån utredning av avvikelser 
ska även ske i form av protokoll från psykologmöten. Vid behov upprättas nya rutiner.  
 
Egenkontroll av olika insatser ger också kunskap om verksamhetens kvalitet. Resultaten 
gällande avvikelser, uppföljningar och egenkontroll sammanställs av PLA och återförs till 
verksamheten och vårdgivaren av via psykologmöten samt patientsäkerhetsberättelsen.  
 
Målet med patientsäkerhetsarbetet inom elevhälsans psykologiska insats är att säkra en god 
och säker vård där risker och händelser identifieras tidigt och kan förebyggas. Det ska inom 
verksamheten finnas den bemanning och kompetens som är nödvändig för att på sikt uppnå 
dessa mål. Det ska även finnas säkra rutiner och lokala riktlinjer för arbetet och dessa ska 
vara kända av all personal. Arbetsmiljön ska vara sådan att tid finns för planering och 
kvalitetsarbete. Strategier för att uppnå detta mål är att: 
 

● Årligen säkra bemanning och kompetens utifrån kravet på god vård och en 
verksamhet som tidigt kan förebygga händelser och avvikelser 
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● Säkra att det finns förutsättningar att arbeta systematiskt med riktlinjer och rutiner 
som kan implementeras i verksamheten 

● Kontrollera och följa upp arbetet 
 
Arbetet utgår ifrån ledningssystemet vilket omsätts i aktiviteter i verksamheten med syfte att 
säkra en god och säker vård samt likvärdighet i insatserna. 

Ledningssystemet 
Bilden nedan illustrerar patientsäkerhetsarbetet som en cyklisk process där verksamheten 
kontinuerligt planeras, genomförs, utvärderas och förbättras.  

 
 

Organisation och ansvar 
SFS 2010:659, 3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 Vårdgivaren skall 
dokumentera hur ansvaret är organiserat och fördelat i verksamheten. 
 
Under 2019 har Gunilla Cederberg varit verksamhetschef för Elevhälsans psykologiska 
insatser (EPI) i grundskolan. För gymnasiet har Marie Wilhemsson varit verksamhetschef. 
Psykologerna Lova Hillarp Katz och Åsa Lundborg har tom 31/3 2019 varit utförare av 
psykologiska ledningsansvarsuppgifter (PLA) preciserade i Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete och patientsäkerhet gällande elevhälsans psykologiska insats. Detta 
ledningssystem är ett styrdokument som preciserar hur god patientsäkerhet ska säkerställas 
i elevhälsans psykologiska insats. From 1/4-2019 har Åsa Lundborg haft rollen som 
psykologiskt ledningsansvarig (PLA). 

Vårdgivare 
De delar av den psykologiska insatsen inom elevhälsan som utgör hälso- och sjukvård 
regleras bl. a. av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30). Härryda kommun är, genom 
Välfärdsnämnden, ansvarig vårdgivare. Vårdgivaren ansvarar för att det finns ett 
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ledningssystem och utser verksamhetschef för elevhälsans psykologiska insats. 
Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 
verksamhetens kvalitet. Vårdgivaren ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, 
kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.  

Verksamhetschef och psykologiskt ledningsansvarig 
Då verksamhetscheferna saknar psykologisk kompetens kan verksamhetscheferna ge 
uppdrag åt legitimerad psykolog att fullgöra och ansvara för vissa ledningsuppgifter. Det 
innebär att så länge den psykologiskt ledningsansvarige (PLA) har dessa ledningsuppgifter 
utförs de av denne och inte av verksamhetschefen. Verksamhetschefen ansvarar för att 
uppdraget som psykologiskt ledningsansvarig utförs på ett tillfredsställande sätt. I Härryda 
kommun innehar Åsa Lundborg from 1/4-2019 rollen som PLA. 

Legitimerad psykolog 
Den enskilde psykologen arbetar på uppdrag av rektor. Till de arbetsuppgifter som faller 
inom hälso- och sjukvård innefattas bland annat individinriktade insatser direkt till elev, 
vårdnadshavare eller pedagoger. Som hälso- och sjukvårdspersonal har psykologen ett 
personligt yrkesansvar, vilket innebär att alltid vara ansvarig för att fullgöra sina 
arbetsuppgifter enligt gällande lagstiftning samt de bestämmelser och föreskrifter som i 
övrigt gäller för verksamheten. I Härryda kommun är psykologerna anställda på den centrala 
Utvecklings- och stödenheten (USE). 
 

Psykologen ska ha god kännedom om och följa den lagstiftning som gäller inom hälso- 
och sjukvården samt de bestämmelser och föreskrifter som i övrigt gäller för verksamheten, 
t. ex. skollagen. I Handbok för psykologer, digitalt dokument som innehåller rutiner och lokal 
tillämpning, specificeras ytterligare information om tex sekretess och tillämpning av 
lagstiftningen inom området.  

Samverkan för att förebygga vårdskador 
SOSFS 2011:9, 4 kap. 6 §, 7 kap. 3 § p 3 Vårdgivaren skall identifiera processer där 
samverkan behövs för att förebygga vårdskador. 
 
Nedan listade samverkansforum och möten har bedömts relevanta för att förebygga 
vårdskador och säkra kvalité. 
 

● En psykolog har på del av tjänst deltagit i ett lokalt samverkansprojekt ("Tidiga 
insatser för barn och familjer") där socialtjänst, skola och Barn- och ungdomsmedicin 
i Mölnlycke (BUM) samt Mottagningen för Ungas psykiska hälsa, Närhälsan 
Mölnlycke (UPH) deltar 

● Samverkansmöten har skett med alla psykologer som arbetar med barn och 
ungdomar i Härryda kommun (BVC, BUP, BUM, UPH) 1 tillfälle/termin 

● Samverkan sker kontinuerligt med vårdnadshavare 
● Samverkan sker kontinuerligt med övriga professioner på Utvecklings- och 

stödenheten (t ex specialpedagoger, logopeder och verksamhetsutvecklare i 
skolteam och Tellus) 
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● Elevhälsans professioner (rektor, skolsköterska, specialpedagog, psykolog, kurator) 
har samverkat ute på skolenheterna  

● Psykologer har deltagit på samverkansmöten enligt Västbus/SIP (samordnad 
individuell utvecklingsplan) riktlinjer  

Patienters och närståendes delaktighet 
SFS 2010:659, 3 kap. 4 § Vårdgivaren skall ge patienter och närstående möjlighet att delta i 
patientsäkerhetsarbetet 
 
All hälso- och sjukvård är frivillig, den är ett erbjudande. Informerat samtycke är en 
utgångspunkt. Psykolog ska alltid sträva efter att samarbeta med elev och vårdnadshavare 
för bästa möjliga vårdresultat. Vårdnadshavaren kontaktas när psykolog så bedömer det. 
Eleven bör alltid informeras om det som rör henne/honom och informationen ska anpassas 
utifrån elevens mognad och ålder. Eleven ska ha medinflytande som med tiden kan övergå 
till självbestämmande. Detta innebär att elev ensam kan ge samtycke till vissa 
psykologinsatser. Rutiner kring när elev ensam kan ge samtycke till vissa insatser har 
uppdaterats. Gällande psykologutredning inhämtas alltid informerat samtycke från 
vårdnadshavare om eleven är under 18 år. Rutiner gällande informerat samtycke har 
tydliggjorts i psykologgruppen.  
 
Överföring av skolpsykologjournal till/från skola utanför kommunen eller friskola sker med 
vårdnadshavares skriftliga medgivande. Inom kommunens grundskolor, och mellan 
förskolor, grundskolor och gymnasium, har vi en sammanhållen psykologjournal utifrån att 
kommunjuristen har bedömt att alla verksamheterna tillhör samma verksamhetsgren och 
således inte har yttre sekretessgränser mellan sig utan inre sekretess råder. 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet 
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS, 2011:9, 7 kap. 2 § p 5 Hälso- och 
sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Personalen 
skall rapportera till vårdgivaren risker och händelser som skulle kunna medföra en 
vårdskada. 
 
Skolpsykologen ansvarar för att anmäla avvikelser inom verksamheten genom att fylla i 
Avvikelserapport Härryda Kommun. Avvikelserapporter lämnas till den psykologiskt 
ledningsansvariga (PLA) som i samråd med verksamhetschefen utreder och fattar beslut om 
åtgärd. Beslutet återkopplas till anmälaren. Vid avvikelser som gäller journalföringssystemet 
PMO konsulteras vid behov systemansvarig för PMO. Åtgärden utvärderas för att följa upp 
om den haft önskad effekt. Psykologiskt ledningsansvarig (PLA) tillsammans med 
verksamhetschef ansvarar för att sammanställning av samtliga avvikelserapporter under året 
görs, med syfte att analysera och identifiera mönster inom verksamheten.  
 
Vid stora brister i patientsäkerheten görs anmälan till Inspektionen för Vård och Omsorg 
(IVO). Vid allvarlig vårdskada görs anmälan enligt lex Maria.  
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Klagomål och synpunkter 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 § och 7 kap. 2 § p 6 Vårdgivaren ska ta emot och utreda klagomål 
och synpunkter på verksamhetens kvalité från elever, vårdnadshavare, personal, vårdgivare 
samt myndigheter. 
 
Med klagomål menas att någon klagat på att verksamheten inte uppnår kraven på god 
kvalitet. Med synpunkter avses övrigt som framförs som berör verksamhetens kvalitet, t.ex. 
förslag på förbättringar.  Klagomål och synpunkter kan komma från: elever och deras 
närstående, personal, andra vårdgivare, socialtjänst, myndigheter, föreningar samt andra 
organisationer och intressenter. Synpunktshanteringen i kommunen kan användas för 
synpunkter och klagomål från elever och vårdnadshavare.  

Egenkontroll 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2 §, 7 kap. 2 § Vårdgivaren skall utföra egenkontroll i syfte att säkra 
verksamhetens kvalité 
 
Vårdgivaren är skyldig att bedriva egenkontroll. Egenkontroll innebär systematisk uppföljning 
och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att den bedrivs enligt de 
processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem. Egenkontroll kan 
exempelvis innebära granskning av journaler och annan dokumentation eller uppföljning av 
att rutiner finns, följs och fungerar tillfredsställande. 
 
Exempel på egenkontroll under året:  

● Det har under året säkerställts att det finns rutiner för psykologiskt arbete och att 
dessa är väl kända bland psykologerna.  

● Rutinerna har diskuterats i psykologgruppen.  
● Gemensam egenkontroll gällande rutin att uppgifter förs in i journal skyndsamt har 

genomförts på psykologmöte. 
 

PROCESS  

Åtgärder för att öka patientsäkerheten 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 Vårdgivaren skall senast 1 mars varje år upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse där arbetet med patientsäkerhet skall beskrivas och vilka 
åtgärder som har vidtagits och vilka resultat som har uppnåtts. 
 

● Under 2019 har arbetet med att implementera Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete och patientsäkerhet gällande elevhälsans psykologiska insats (antogs 
av kommunstyrelsen i § 308 den 27 augusti 2018) fortsatt. 

● Ett årshjul för den psykologiska verksamheten avseende HSL har utvecklats och 
använts. 

● Arbetet med rapportering och utredning av avvikelser har systematiserats.  
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● Skolpsykologerna har återkommande (varannan vecka) möten där rutiner och 
riktlinjer från Handbok för psykologer aktualiseras och vid behov revideras. 

● Riktlinjer kring informerat samtycke, sekretess, testverktyg, arkivering och 
dokumenthantering för elevhälsans psykologiska insats har uppdaterats. 

● Rutiner för introduktion av nyanställda har systematiskt använts.  
● Utifrån tidigare identifierade svårigheter med sekretess vid samtal utifrån att 

samtalsrummet inte är tillräckligt ljudisolerat har en mera ändamålsenlig lokal ställts i 
ordning.  

● Psykologiskt ledningsansvarig har medverkat i en nätverksträff nationellt och två 
lokala med grannkommunerna representerade. Där har frågor kring patientsäkerhet, 
uppföljning och kvalitet diskuterats.  

● Ett antal risker har identifierats i PMO. Dessa problem med PMO:s 
journalföringssystem har lyfts till systemansvarig och vid behov till CGM 
(systemleverantör). Det har bland annat gällt att text hoppat runt (har åtgärdats), att 
alla dokument inte återfinns i signeringslistan (åtgärdat), att skickad internpost inte 
syns i PMO (under behandling hos CGM), önskemål om automatisk remissbevakning 
för att säkerställa att remisser inte faller mellan stolarna (åtgärdat).  

● Arbete har påbörjats med att gå igenom rubriker i mallen för psykologutlåtande i 
PMO, med syfte att öka kvalitet i utlåtanden, speciellt för att fylla lagkraven för 
skolformsutredningar.  

Riskanalys  
SOSFS 2011:9, 5 kap. 1 § Vårdgivaren skall fortlöpande bedöma om det finns risk för att 
händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalité. För varje 
sådan händelse ska vårdgivaren: 

1. uppskatta sannolikheten för att händelsen inträffar och 
2. bedöma negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen 

7 kap 2§ p 4 
 
En riskanalys ska alltid göras vid förändringar och nya åtaganden. Psykologiskt 
ledningsansvarig (PLA) ansvarar för att detta behandlas i samband med psykologgruppens 
möten. All personal inom elevhälsans psykologiska del ansvarar för att identifiera och 
rapportera händelser som kan leda till negativa konsekvenser eller tillbud i verksamheten. 
Detta sker genom avvikelserapportering, vilken i sin tur ligger till grund för inom vilka 
områden verksamheten behöver utvecklas. En riskanalys behöver också göras vid 
eventuella större verksamhetsförändringar. Verksamhetschef ansvarar för att en riskanalys 
görs tillsammans med PLA och berörda medarbetare. Diskussion kring arbetsmiljö och 
rutiner är återkommande på psykologmöten. 

Utredning av händelser-vårdskador 
HSLF-FS 2017:40, 3 kap .1§ och SOFS 2011:9 7 kap sista stycket 
Beskriv händelser som har utretts som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada 
samt lärdomar av dessa. En samlad analys redovisas under rubriken resultat och analys. 
 
Under 2019 har inga händelser inträffat som bedömts ha medfört vårdskada. 
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Informationssäkerhet 
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1 §  
 
Psykologerna arbetar inom Härryda kommun och omfattas således av kommunens 
dokumenthanteringsplan som under 2019 har uppdaterats av kommunens registrator i 
samarbete med PLA utifrån de delar som berör den psykologiska insatsen. 
 
Under året har rutin upprättats och tydliggjorts i psykologgruppen kring anonymisering och 
regelbunden radering av testpersoner vad gäller psykologtester som administreras och 
rättas digitalt. 

RESULTAT OCH ANALYS 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 Vilka resultat som uppnåtts i verksamheten av genomförda 
åtgärder. 
 

Egenkontroll 
Egenkontroll har genomförts vid ett tillfälle gällande att information förs in i journal 
skyndsamt enligt lokal rutin. Vid denna egenkontroll var 88% av kontrollerade anteckningar 
införda enligt rutin. Utifrån resultatet kommer samma egenkontroll ske vid två gånger/år 
under 2020 för att ytterligare stärka fokus kring detta.  
 
Utifrån egenkontroll har psykologgruppen tillsammans påbörjat arbete kring rubriker som 
finns i mallen för Psykologutlåtanden i PMO. Detta för att tillsäkra att mallen följer 
kommunens mall för skolformsutredningar. 
 
Egenkontroll gällande att gå igenom utlåtanden tillsammans för att säkra likvärdighet kring 
rekommendationer som ges i psykologutredningar kommer utföras 2020. 

Avvikelser 
Under 2019 har sex avvikelser rapporterats. Alla avvikelser har utretts och hanterats enligt 
rutin. Ingen av avvikelserna har bedömts som allvarliga.  
 
En avvikelse har gällt bristande kvalitet hos annan vårdgivare. Där har kontakt tagits med 
verksamhetschef för verksamheten och återkoppling till vår verksamhet har skett. 
 
Två avvikelser handlade om rutiner gällande testverktyg och informerat samtycke. Utifrån 
detta har tillsetts att alla psykologer har en personlig testprofil enligt avtal med testleverantör 
samt att rutiner kring informerat samtycke till HSL-insats har uppdaterats och tydliggjorts i 
psykologgruppen. Dessutom har rutiner kring avidentifiering och radering vid 
psykologtestning digitalt upprättats. 
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Tre avvikelser har gällt journalsystemet PMO. Systemleverantör har kontaktats. En av 
avvikelserna, svårigheter att skriva i mallen för utlåtande, har lösts genom uppdatering av 
systemet. Den andra har hanterats genom att inställning har ändrats i PMO gällande 
signering av inscannade dokument och den tredje har hanterats genom upprättande av ny 
rutin att kontakta ansvarig för PMO om man ej kommer in i journalsystemet pga för få 
användarlicenser. 

Klagomål och synpunkter 
Inga klagomål eller synpunkter har inkommit via kommunens synpunktshantering gällande 
elevhälsans psykologiska insats. I två klagomål som inkommit nämns insatser från 
skolpsykolog men då i positiva ordalag. 

Händelser och Vårdskador 
Inga allvarliga vårdskador har skett och inga lex Maria-anmälningar har gjorts. 

Riskanalys 
Under året har psykologerna arbetat med att uppmuntra till avvikelserapportering, avvikelser 
har varit en stående punkt på alla psykologmöten. Utifrån tidigare sjukskrivningar i 
psykologgruppen och tidvis hög grad av upplevd stress har diskussion återkommande som 
en stående punkt förts på psykologmöten kring arbetsmiljö, hur arbetssätt kan anpassas och 
utvecklas och hur enskild psykologs arbetsbelastning eventuellt kan minskas.  
 
Utifrån beslutade neddragningar (beslut i Välfärdsnämnden 6/11-2019) av 
psykologverksamheten med 2 tjänster i grundskolan inför 2020 har en riskanalys gjorts med 
verksamhetschef och PLA. Risker för patientsäkerheten som identifierats är risk för att inte 
kunna erbjuda god och säker vård inom rimlig tid samt svårigheter att systematiskt arbeta 
utifrån de rutiner och processer som definieras i ledningssystemet. Utifrån enskild psykologs 
perspektiv arbetar man även utifrån eget legitimationsansvar vilket medför att det är av stor 
vikt att det finns möjlighet att utföra psykologuppdraget på ett lagligt och rättssäkert sätt. 
Samverkan har även skett med fackliga representanter vid riskanalys utförd utifrån 
arbetsmiljöperspektiv utifrån att den är nära sammankopplad med patientsäkerheten. 

Resultat och analys övrigt 
Under 2019 har arbetet med att implementera Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete och patientsäkerhet gällande elevhälsans psykologiska insats (antogs av 
kommunstyrelsen i § 308 den 27 augusti 2018) fortsatt. Rutiner har tydliggjorts och 
uppdaterats gällande sekretess mellan verksamheter inom kommunal förskola, grundskola 
och gymnasium i Härryda Kommun. Utifrån detta har inscanning av pappersjournal till digital 
journal skett enligt dokumenthanteringsplan. De delar som av UTK:s 
dokumenthanteringsplan som berör den psykologiska insatsen har uppdaterats utifrån att ny 
plan är under utarbetande i kommunen.  
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Rutiner för att introducera nyanställda psykologer systematiskt genomförts med syfte att 
säkerställa att alla psykologer i verksamheten från början av sin tjänstgöring känner till 
rutiner och lokala riktlinjer. Nyanställda psykologer tilldelas även en mentor ur 
psykologgruppen som stöd. Ett årshjul för elevhälsans psykologiska insats som ligger under 
HSL har tagits fram och använts. 
 
Rollen som psykologiskt ledningsansvarig (PLA) har sedan 1/4 -2019 formaliserats utifrån att 
en person anställts på en sådan tjänst. PLA har medverkat i en nätverksträff nationellt och 
två lokala med grannkommunerna representerade. Där har frågor kring patientsäkerhet, 
uppföljning och kvalitet diskuterats.  
 
Skolpsykologerna har haft möjlighet att gå olika utbildningar under året, bl a i 
beteendeanalys och handledning. Flera psykologer går specialistutbildning och är i olika 
skeden av den processen. Skolpsykologerna har under vt och ht 2019 varit 5,8 tjänster om 
5413 antal elever i grund- och grundsärskolan (aktuellt elevantal 25/10-2019). I gymnasiet 
och gymnasiesärskolan 1 tjänst om 1700 elever och i förskolan 1 tjänst. Det har även varit 
20 % tjänst finansierad genom statsbidrag för ett samverkansprojekt (“Tidiga insatser för 
barn och familjer”) inom grundskolan. 

Mål och strategier för kommande år 
PLA kommer fortsatt uppdatera sig kring aktuell lagstiftning och delta i nätverksträffar både 
lokalt och nationellt. I arbetet med PMO samarbetar PLA fortsatt med systemadministratör 
som är medlem av psykologgruppen och har kontakt med systemansvarig och CGM 
(systemleverantör).  
 
Under 2020 kommer utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet att fortsätta. Följande 
områden har identifierats som prioriterade: 
 
Avvikelser: arbetet med att ta in och utreda avvikelser fortsätter. En ny blankett för avvikelser 
likvärdig den som används i den medicinska delen (EMI) samt med tydligare matris för 
riskbedömning kommer att tas fram.  
 
Rutiner: “Handbok för psykologer” kommer att utökas och uppdateras. Regelbunden 
aktualisering och uppföljning sker i psykologgruppen via återkommande punkt på 
psykologmöten.  
 
Egenkontroll: Arbetet med att utveckla egenkontroll fortsätter. Egenkontroll kommer 
genomföras för att säkerställa att rekommendationer som ges utifrån psykologutredningar 
håller hög kvalitet och likvärdighet. Utifrån resultat på egenkontroll kring psykologutlåtanden 
(rubrikerna Sammanfattning och Rekommendationer) kommer en diskussion kring kvalité 
och likvärdighet att hållas i gruppen. Diskussionen kommer även kopplas till resultat av 
utvärderingar av psykologutredning som insats som kommer göras i det systematiska 
kvalitetsarbetet på USE. 
 
Gemensam egenkontroll kring att journal förs enligt rutin för när i tid uppgifter ska vara 
införda efter insats kommer att ske vid två tillfällen under 2020.. 
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Gemensam egenkontroll kring att remisshanteringssystem i PMO fungerar och används 
enligt rutin kommer att ske vid två tillfällen under 2020. 
 
Utifrån att beslutad neddragning omsätts i organisationen under 2020 kommer frågor kring 
riskanalys och att bevaka att god patientsäkerhet upprätthålls vara i fokus. 
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Måluppfyllelse Hulebäcksgymnasiet 2019 

Hulebäcksgymnasiet bedriver utbildning på 9 nationella program, 
gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen. Gymnasieskolan i 
Härryda kommun är fortsatt populär och söktrycket till skolan är högt. 60 % 
av eleverna som går på Hulebäcksgymnasiet är folkbokförda i andra 
kommuner. 50 % av eleverna som är folkbokförda i Härryda kommun går 
på Hulebäcksgymnasiet.  

Sammanfattning 
Utbildningen och undervisningen på Hulebäcksgymnasiet håller en hög 
kvalitet. Behoven hos eleverna ser olika ut baserat på program och 
examenmål. Hulebäcksgymnasiet ser att behoven av extra anpassningar och 
särskilt stöd är något större på de yrkesförberedande programmen än på de 
högskoleförberedande programmen. Introduktionsprogrammen har störst 
behov av välutbildade lärare och elevhälsopersonal. På de 
högskoleförberedande programmen återfinns störst behov av anpassningar 
på det estetiska programmet. Andelen elever som lider av psykisk ohälsa 
eller har en misslyckad skolbakgrund från grundskolan är högre på det 
estetiska programmet än på de andra högskoleförberedande programmen. 
Gymnasieverksamheten tar vid resurstilldelning hänsyn till elevernas behov 
baserat på resultat, verksamhetsberättelser och betygsanalyser. Hänsyn tas 
även till aktuell skolforskning. Rektorerna arbetar alltid med målsättningen 
att de elever som har störst behov ska få de resurser de behöver för att klara 
sin gymnasieutbildning. Arbetet leds av verksamhetschef på gymnasiet 
tillsammans med intendenten för att säkerställa den ekonomiska 
resursfördelningen mellan programmen.  

Gymnasieexamen  
För att få en yrkesexamen på yrkesprogram krävs att eleven har genomfört 
ett fullständigt program med minst 2 500 kurspoäng och har godkända betyg 
i minst 2 250 av kurspoängen. Eleven ska också ha godkända betyg i: 

 svenska 1 eller svensk som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 
1 (1a, 1b, 1c) om sammanlagt 100 gymnasiepoäng i varje ämne 

 kurser i programgemensamma ämnen minst 400 poäng 
 gymnasiearbetet 

För att få en examen på högskoleförberedande program krävs att eleven har 
genomfört ett fullständigt program med minst 2 500 kurspoäng och har 
godkända betyg i minst 2 250 av kurspoängen. Eleven ska också ha 
godkända betyg i: 

 svenska 1 eller svenska som andraspråk 1, 100 poäng 
 engelska 5, 100 poäng 
 matematik 1 (1a, 1b eller 1c), 100 poäng  
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 gymnasiearbetet 

Andel elever med examen VT-19 i Härryda kommun var i genomsnitt 
95,1%. Motsvarande andel inom Göteborg Stad är 91,3%, i Kungälv 88,1%, 
i Partille 80,5%, i Lerum 90,2%, i Mölndal 88,2 och totalt i riket 91,3%.  

Genomsnittlig betygspoäng för elever med gymnasieexamen på 
Hulebäcksgymnasiet är 15,2 vilket är högre än motsvarande siffra för riket 
14,8. Jämförelsen mellan kursbetyg och nationella prov visar att 
överensstämmelsen är relativt god med viss variation mellan kurser. 

Under året 2019 har cirka 30 elever gjort avbrott i sina studier på 
Hulebäcksgymnasiet.  
 

Gymnasieexamen 

Program  Hulebäcksgymnasiet 
2019 (%) 

Hulebäcksgymnasiet 
2018 (%) 

Hulebäcksgymnasiet 
2017 (%) 

Riket 
2019 (%) 

Yrkesprogram  88,7 89,2 78,9 71,6 

Barn- och fritidsprogrammet  93,8 92,9  92,9 69,4 

El- och energiprogrammet  91,7 88,5 68,5 77,1 

Fordons- och 
transportprogrammet  

50 (3/6) 45 (4/9) 54,5 (6/11) 66,7 

Handels- och 
administrationsprogrammet  

85,2 92,6 89,7 68,1 

Högskoleförberedande 
program  

96,1 94,2 92 78,7 

Ekonomiprogrammet  100 94,4 96,1 82,6 

Estetiska programmet  94,5 95,9 92,4 72,4 

Naturvetenskapliga programmet  94,7 94,8 94,8 81,9 

Samhällsvetenskapliga 
programmet  

93,8 92,9 88,3 77,8 

Teknikprogrammet  100 94,3 89,5 77 

Gymnasiesärskolan  100 100 100  
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Nedan följer kort sammanfattning av resultatet av det systematiska 
kvalitetsarbetet avseende måluppfyllelse som bedrivs av rektorer, 
elevhälsopersonal och arbetslag på Hulebäcksgymnasiet. Sammanfattningen 
är uppdelade på enhet och program och dokumenteras av rektor och 
arbetslag i programspecifika verksamhetsberättelser och betygsanalyser.  

 

Enhet 1 

Ekonomiprogrammet, 100% gymnasieexamen  

Betygsanalys  
Antal F är betydligt lägre än föregående läsår (25 st 2018, 7 st 2019). 
Tidigare års betygsanalyser har visat att kurser som är representerade i F-
statistiken flest gånger, så även i år är religion 1, engelska 7, spanska 2, 
historia 1b och samhällskunskap 2. 2019 visar analysen att det var något 
färre A än tidigare läsår. Fördelningen av betygen är jämn mellan pojkar och 
flickor.  

Framgångsfaktorer 
Satsningen på grund- och breddgrupper har gett goda resultat för 
matematiken där eleverna tidigare haft svårt att klara målen för kursen. 
Programmet har haft möjlighet att erbjuda eleverna förlängd studietid med 
medel från elevens hemkommun.  

Utvecklingsområden 
Rektor undersöker om en ändring av timplanen avseende flytt av kursen 
religion 1 till årskurs 3 alternativt ändra läsperioder för 50-poängskurser. Då 
kursen kräver abstrakt tänkande samt kräver förståelse av komplexa 
samband samt att ett antal elever har svårt att nå målen för kursen bedömer 
arbetslaget att eleverna har bättre förutsättningar att ta till sig innehållet i 
kursen i årskurs 3 än i årskurs 1. Satsningen på grund- och breddgrupper 
fortsätter och implementeras som en ordinarie insats under läsåret.  
 

Handels- och administrationsprogrammet, 85,2% gymnasieexamen 

Betygsanalys  
Totalt sattes 24 F i avgångsklassen. 4 elever har 3 eller fler F. Flest F sattes i 
kurserna idrott och hälsa 1 och matematik 1a. Betygsanalysen visar att 11 av 
dessa betyg sates av ”satellitlärare” på programmet. Dessa är fördelade på 
olika kurser och olika lärare. Det finns ett samband mellan de elever som 
har F och hög frånvaro.  

Framgångsfaktorer  
Gruppstorleken på administrationsinriktningen tycks gynna eleverna. Endast 
ett fåtal F har sats för dessa elever. Gruppstorleken på handelsinriktningen 
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är större och där återfinns också procentuellt fler F. Elevassistenter, 
arbetspass utöver ordinarie tid och möjlighet till att läsa om kurs har visat 
sig vara framgångsfaktorer i arbetet. Att över tid bibehålla den höga 
kvaliteten på APL (arbetsplatsförlagt lärande) samt att genomföra 
kartläggningsbesök, två och trepartssamtal och uppföljningssamtal ses som 
en framgångsfaktor.  

Utvecklingsområden  
Utvecklingsområden är att genomföra mer samplanering och 
ämnesövergripande studier med tydlig förankring i näringslivet. 
Vidareutveckla modell för halvklasser där det behövs i kurserna matematik, 
svenska och engelska.  Utreda om ändring i timplanen för idrott o hälsa och 
matematik 2 skulle bidra till en bättre måluppfyllelse i kurserna.  

 
Enhet 2  

Estetiska programmet, 94,5% gymnasieexamen  

Betygsanalys  
Läsåret 18/19 hade eleverna färre F och fler A än tidigare läsår. De kurser 
som har flest satta F är religion 1 och historia 2b. Färre F i kurserna 
engelska 7 och matematik 2 än tidigare vilket är bra då dessa kurser är 
viktiga vid fortsatta studier. Resultaten är jämt fördelade mellan flickor och 
pojkar.   

Framgångsfaktorer  
I flera fall har grundskolan varit problematisk för flera elever på 
programmet och övergången till gymnasieskolan har i fler fall bidragit till 
en positiv utveckling som i några fall lett fram till examen. Några elever har 
trots framgångar i jämförelse med grundskoletiden inte lyckats nå examen 
men de har stannat på programmet och skaffat sig goda möjligheter att läsa 
klart gymnasiet senare i livet. Samverkan med hemmet och tidiga insatser 
har gynnat eleverna. Mindre grupper i matematik 1b och att några elever har 
läst engelska 6 på 2 år istället för på ett har visat sig gynnsamma för 
måluppfyllelsen. Obligatoriska studiepass utöver ordinarie schema har 
också visat sig öka måluppfyllelsen.  

Utvecklingsområden  
Vidareutveckla organisationen med studiepass för att även använda 
modellen i årskurs 2. Utveckla fler verktyg för att hantera den psykiska 
ohälsan samt att samordna insatser med hemmet i hög grad.  

 
Enhet 3 

Naturvetenskapsprogrammet, 94,7% gymnasieexamen  
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Naturvetenskapsprogrammet kan läsas kursutformat eller med 
tvärvetenskaplig profil.  

Betygsanalys  
Alla elever som gick ut med studiebevis har tidigt under studietiden haft 
insatser från elevhälsan. 22 elever bedöms ha klarat sin gymnasieexamen 
tack vare insatser från elevhälsan. Flest F återfinns i kurserna fysik, 
matematik och historia. 2019 var det färre F än tidigare år. Alla elever på 
NA-programmet med tvärvetenskaplig inriktning klarade sin 
gymnasieexamen. Analysen visar att detta kan bero av att eleverna haft 
högra meritvärden när de påbörjade sina gymnasiestudier. Pojkar har något 
fler F i betyg än flickor. Antalet A var färre än tidigare läsår och flickorna 
hade fler A än pojkarna.  

Framgångsfaktorer 
Tätt och tidigt samarbete mellan elevhälsan och lärarna i arbetslaget har 
visat sig gett goda resultat för elevernas måluppfyllelse. Flera frivilliga 
studiepass och dubbla lärarresurser i matematik 1c och fysik 2. Arbetet med 
aktivt lärande och baslektionsupplägg har vid analys visat sig vara 
framgångsrikt för att minska antalet F samt att eleverna får möjlighet att läsa 
om Fysik 1a i årskurs 3.  
Samarbetet mellan svenska 3 och religion 1 har gett goda resultat avseende 
måluppfyllelsen i religion varför tidigare års utvecklingsområde nu 
implementeras som en del av den ordinarie programstrukturen.  

Utvecklingsområden  
Matematik 4 och fysik 2 är de kurser som eleverna får flest F i. Båda dessa 
kurser kräver stor analysförmåga och förståelse. Berörda lärare 
kommer fortsatta samtalen om hur man kan förändra/vikta det centrala 
innehållet och hur stödet bäst kan utformas. 
Timplanen för natur är inför det här läsåret ändrad. Fler timmar i matematik 
är förlagda till årskurs 1 och timmar i fysik 1 som tidigare låg i årskurs 1 
förläggs till årskurs 2. Detta för att säkerställa att eleverna har de 
matematiska förkunskaper som krävs för att klara kunskapskraven i 
fysikkurserna.  
Uppföljning av anmäld frånvaro behöver utvecklas ytterligare. Dessutom 
samtal föras i arbetslagen kring uppgifter/krav.  
 

Enhet 4 

Fordon- och transportprogrammet  50% gymnasieexamen  
 

Betygsanalys  
Då söktrycket till fordon- och transportprogrammet under flera år varit lågt 
har arbetslaget arbetat mycket med att skapa studiemotivation hos eleverna 
som går på programmet. Det är framförallt i kurserna matematik, engelska 
och svenska som eleverna har svårt att nå upp till kunskapskraven.  
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I årskursen som tog studenten vt-2019 var det flera elever som inte var 
motiverade att arbeta som fordonsmekaniker men som själva sa att de gick 
på programmet eftersom de inte kom in på något annat gymnasieprogram. 
Dessa elever hade även svårt att nå upp till målen för de 
programgemensamma ämnena. Analysen visar att hög frånvaro i hög grad 
korrelerar med en utebliven gymnasieexamen.  

Framgångsfaktorer 
Elever med avslutade studier och som vill arbeta inom fordonsindustrin har 
arbete direkt efter avslutade gymnasiestudier. Detta i flera fall trots 
utebliven gymnasieexamen.  
På grund av små grupper har undervisande lärare stora möjligheter att hjälpa 
eleverna som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. 
Tillsammans med elevassistent och specialpedagog utformar arbetslaget 
undervisningen så att elever som har svårt att nå upp till målen får de extra 
anpassningar de behöver. Analysen visar att eleverna i år i högre grad än 
tidigare år anser att de har möjlighet att vara delaktiga i planering och 
genomförande av undervisning.   

Utvecklingsområden  
Under läsåret arbetar arbetslaget via mentorer och elevassistenter med att 
förbättra studieron för eleverna på programmet. Arbetslaget och rektor vill 
öka motivationen för studier varför de har utvecklat en särskild profilering 
på programmet mot MC-mekaniker. Syftet med profileringen är att öka 
motivationen och intresset för programmet.  
Ett annat utvecklingsområde är samarbete med studie- och yrkesvägledare i 
regionen för att förtydliga programmets examensmål och yrkesutgångar för 
eleven.  

Introduktionsprogrammen  
Det finns fyra olika introduktionsprogram. Introduktionsprogrammen 
regleras av planen för introduktionsprogrammen.  

Betygsanalys  
Då det statistiska underlaget inte är säkerställt och utbildningen utformas 
från individuella behov går det inte att göra någon jämförande analys 
likvärdig de nationella programmen. Introduktionsprogrammen har under 
läsåret ca 85-90 elever intagna på programmet. Både intagning till och 
avslut av programmet sker kontinuerligt under läsåret. Uppföljning sker på 
individnivå där studie- och yrkesvägledare följer upp vilken studie- eller 
yrkesväg elever väljer efter avslut från introduktionsprogrammen.  

Framgångsfaktorer  
Väl fungerande samarbete mellan elevhälsan och arbetslagen. 
Organisationen har en hög grad av flexibilitet för att möta en icke-homogen 
elevgrupp.  
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Utvecklingsområden  
Rektor ser ett behov av att vidareutveckla graden av NPF1-anpassad lärmiljö 
samt överlämningar mellan grundskolan och gymnasiet men även 
överlämningarna mellan gymnasiet och Härryda framtid. Arbetslaget har 
som fokusområde att arbeta med GIA, grundläggande inkluderande 
arbetssätt, som är en vetenskaplig modell för hur man stöttar ungdomar med 
funktionsvariation och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Inom 
ramen för projekt Invux, tillsammans med Härryda framtid, skapas 
systematik vid överlämningar samt fler studie- och jobbspår för att möta 
elevgruppens behov.    
För att bredda utbildningsutbudet för elever inom ramen för 
introduktionsprogrammen utvecklar ett arbetslag tillsammans med rektor en 
ny lärlingsutbildning mot lager och logistik.  
 

Enhet 5  

Samhällsvetenskapsprogrammet, 93,8% gymnasieexamen   

Betygsanalys  
Samtliga elever som gick ut med studiebevis har tidigt fått insatser från 
elevhälsan. Flest antal F sattes i kurserna moderna språk, matematik och 
naturkunskap. Pojkarna hade betydligt färre A än flickorna. Analysen visar 
att pojkarna på programmet upplevs oftare ha en inställning att det 
är normbrytande att lägga tid på sina studier och för att komma till rätta med 
det gäller det att arbeta medvetet med att ändra inställning hos elev och 
klassrumskultur. Arbetslag har arbetat med Grit för att öka motivationen för 
studier. Samhällsvetenskapsprogrammet i sin karaktär gynnar inte alltid 
pojkar eller snarare elever som behöver variation, korta snabba 
avstämningar och tävlingsmoment. För dessa elever kan stora skrivuppgifter 
verka oöverkomliga och skapa passivitet och känsla av otillräcklighet. För 
att stödja dessa elever att klara skolan kan t.ex. alternativa 
redovisningsformer möjliggöra för fler att lyckas med ett moment.  

Framgångsfaktorer  
BAS-undervisning samt studiestöd i matematik och sommarskolan i 
matematik är viktiga för eleverna på samhällsprogrammet. I år klarade alla 
deltagare att nå kunskapskraven i både matematik 1 och matematik 2 under 
sommarskolan. Totalt deltog 17 elever från samhällsprogrammet. En annan 
framgångsfaktor för programmet är att mentor får förutsättningar att 
tillsammans med elevhälsans personal skapa trygghet i samband med 
skolstart. Mentorstiden är i årskurs 1 utökad. Detta har gett goda effekter av 
med avseende på trygghet och studieresultat.  

Utvecklingsområden  
Undersöka möjlighet till studiestöd likt matematikstöd i fler kurser. 
Samverka kring kurser och centralt innehåll för att minska 

 
1 NPF står för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

Page 59 of 616



   
  

8 (10)  
 

arbetsbelastningen för eleverna. Fortsätta det framgångsrika arbetat med 
BAS-undervisning och utökad mentorstid för årskurs 1.  
 

Barn- och fritidsprogrammet, 93,8% gymnasieexamen  

Betygsanalys 
De F som finns på programmet är i kurser eleverna själva kan antas 
prioriterat bort kursen till förmån för att lyckas få godkända resultat i kurser 
som är viktiga för gymnasieexamen. Naturkunskap och samhällskunskap 
upplevs som svåra för eleverna. Flickor och pojkar har likvärdiga betyg 
både med avseende på antal F samt antal A.  

Framgångsfaktorer  
Elevassistenter som arbetar nära tillsammans med undervisande lärare tycks 
gynna elevernas resultat. Lärarnas engagemang för elevernas studier skapar 
också en gynnsam miljö. Studiepass samt förlängd undervisningstid som 
särskilt stöd har vid analys visat sig ha goda effekter. Arbetet med att tillse 
att alla ämnen har legitimerade lärare har gett ett gott resultat något som nu 
implementerats som en ordinarie del av verksamheten.  

Utvecklingsområden  
Fokusera på att utmana de studiestarka eleverna genom att skapa en 
gemensam uppgiftsbank med utmanande och stimulerande arbetsuppgifter i 
de kurser där eleverna med enkelhet når upp till målen.  
Använda de APL-utbildade handledarna till alla APL-platser oavsett om 
eleven själv önskar ordna egen APL-handledare.  
 

Enhet 6 

Teknikprogrammet, 100% gymnasieexamen  

Betygsanalys  
Färre antal F än 2018. Endast 10 F är satta främst fördelade på kurserna 
fysik 1 och 2 samt matematik 3c. De kurser eleverna har svårast att nå 
målen i är kurser i de naturvetenskapliga ämnena. Analysen visar att det 
framförallt är de krävande kunskapskraven i matematik som är svåra för 
eleven. Dessa kunskapskrav är även grundläggande i andra kurser så som 
fysik, teknik och konstruktion. Flickor når i högre omfattning A i betyg än 
pojkar men underlaget är inte statistiskt säkerställt då andelen flickor på 
programmet varierar mellan 15-20%. 

Framgångsfaktorer  
Den specialpedagogiska kompetensen, lärarnas kompetens, god lärmiljö och 
positiva kamrateffekter. Rektor genomför exit-samtal med eleverna där 
eleverna själva lyfter lärarnas pedagogiska och ämnesdidaktiska färdigheter 
som den enskilt största framgångsfaktorn för goda studieresultat.  
Analysen visar att organiserade studiepass i framförallt matematik har 
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gynnat elevernas måluppfyllelse. Studiepassen har varit en arena för 
genomförande av extra anpassningar som annars är svåra att genomföra 
inom ramen för ordinarie undervisningstid. Eleverna lyfter även fram att 
tillgången till nya läromedel och digital teknik som framgångsfaktorer för 
måluppfyllelsen.  
Elevhälsoplanen på programmet fungerar som en garant för så väl 
gymnasieexamen som ökade meritvärden. Utifrån planen har undervisande 
lärare tillsammans med elevhälsans personal haft studiepass i studieteknik 
och planering av studier något som analysen visat varit gynnsamt för eleven.  

Utvecklingsområden  
Det redan påbörjade arbetet med närvaro samt att tidigt skapa 
förutsättningar för att förbereda eleverna på kunskapskraven i matematik 4. 
I detta arbete ingår att utreda om en förändring i timplanen för matematiken 
skulle kunna gynna eleverna. Förslag är att flytta undervisningstimmar från 
matematik 1c till matematik 3.  
Vidareutveckla elevinflytandet över examinationsformer samt fortsätta 
arbetet med av elevhälsan organiserade stödgrupper för elever som upplever 
prestationsångest. Rektor förädlar arbetet med elevinflytande via det 
systematiska kvalitetsarbetet. Via klassråd och programråd involverar rektor 
eleverna i dialog kring kvalitetsindikatorer avseende god undervisning.  
 

El- och energiprogrammet, 91,7% gymnasieexamen  

Betygsanalys  
Ett fåtal elever stod för större delen av F-betygen. Flest F återfanns i kursen 
naturkunskap 1a samt på gymnasiearbetet vilket direkt leder till utebliven 
gymnasieexamen. Då programmet läsåret 2018/2019 endast hade en flicka 
som tog examen är det svårt att analysera skillnader i betyg mellan flickor 
och pojkar.  

Framgångsfaktorer  
Arbetet med formativ bedömning och en trygg, stödjande och 
uppmuntrande lärmiljö. Samarbetet med skolans introduktionsprogram som 
möjliggjort individuella upplägg.  
Utbildade APL-handledare med god förståelse för individuella behov hos 
eleverna. Arbetet med matchning av APL-plats är oerhört viktigt för 
programmet och måluppfyllelsen för eleverna.  

Utvecklingsområden  
Utveckla undervisningsformer som motiverar eleverna till att delta i 
skolarbetet och som främjar närvaro och studiero har högsta prioritet under 
nuvarande läsår.  
Precisera elevassistentens uppgifter i programfördjupningskurser för att 
möjliggöra att elevassistenten tar ett större ansvar vid organisering av 
elevgrupper i behov av stöd.  
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Utreda om naturkunskap 1 kan flyttas till årskurs 1 för att möjliggöra 
samplanering med energiteknik i syfte att skapa delaktighet och intresse hos 
eleverna. 
Möjliggöra för eleverna att i ökad grad få arbeta praktiskt med verktyg, 
maskiner och utrustning under såväl skolförlagd som arbetsplatsförlagd 
utbildning. Elever behöver få möjlighet att skapa förståelse för bransch- och 
yrkeskultur och bli en del av yrkesgemenskapen. En av grundstenarna inom 
yrkesprogrammen är att göra eleverna anställningsbara och därför är det 
viktigt att eleverna och elevhälsans personal ges möjlighet att få en 
förståelse för yrkeskulturen.  
Gymnasiesärskolan  

Betygsanalys 
Samtliga tre elever som gick ut i juni 2019 klarade sina 
gymnasiesärskolestudier på ett tillfredställande vis. Samtliga elever 
uppnådde A i minst en av kurserna. Inga avhopp har skett under året. 

Framgångsfaktorer  
På gymnasiesärskolan är det små grupper. Genom att arbeta i så kallad B-
form har eleverna möjligheter att samverka och utmanas i att vilja lära sig 
mer och av varandra. Ledarskapet är relationsbaserat med utgångspunkten 
att ha en hög tillit till elevernas förmågor. Tanken är att små arbetslag ska ge 
en god lärmiljö för eleverna.  

Utvecklingsområden  
Bibehålla en fortsatt hög kvalitet på utbildningen för de elever som deltar 
under utbildningens sista år.  
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Sektorn för socialtjänst  
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 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2019-12-12 2019VFN656  730 
  
 

Revidering av riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen avseende 
ärenden som rör äldre personer (över 65 år) och personer med 
funktionsnedsättning samt personer som befinner sig i livets 
slutskede 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen beslutade den 21 november 2016 § 347 att fastställa de nuvarande 
riktlinjerna. Mot bakgrund av förändringar i målgruppens behov samt förändringar i 
arbetssätt inom sektorn för socialtjänst har behov av att uppdatera riktlinjerna uppstått. 
Beslut om revidering av riktlinjer ska normalt ske i samma beslutade organ som 
fastställde dem. I samband med omorganisationen har emellertid det övergripande 
uppdraget som socialnämnd övergått till välfärdsnämnden som därmed har behörighet att 
fastställa nya riktlinjer inom socialtjänstens verksamheter.  

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden fastställer Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen avseende 
ärenden som rör äldre personer (över 65 år) och personer med funktionsnedsättning samt 
personer som befinner sig i livets slutskede, enligt föreliggande förslag. 
 
Välfärdsnämnden upphäver Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen avseende 
ärenden som rör äldre personer (över 65 år) och personer med funktionsnedsättning samt 
personer som befinner sig i livets slutskede antagna den 21 november 2016 i KS § 347.  

Ärendet 
Socialtjänstlagen (2001:453) är en målinriktad ramlag, vilket ger kommunerna frihet att 
utforma sina verksamheter efter lokala behov och förutsättningar. Därför föreligger behov 
av riktlinjer för att skapa enhetlighet i synsättet vid bedömningar. Riktlinjerna ska 
säkerställa att kommunens invånare behandlas lika oavsett handläggare samt i 
förekommande fall ange en ambitionsnivå för insatser till äldre personer över 65 år, yngre 
personer med fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar samt personer som 
befinner sig i livets slutskede. En ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen ska dock 
alltid prövas individuellt.  

Större delen av revideringen av riktlinjerna rör förtydligande och förändrade begrepp.  
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Nya begrepp 

Anledningen till att vissa begrepp ändrats i förslaget är att dessa begrepp förekommer i 
andra sammanhang, och det är en fördel om samma begrepp används genomgående. 

Begrepp i gällande riktlinjer Förslag nytt begrepp 
Omsorg Omvårdnad 
Palliativ omsorg Palliativ insats 
Tillfällig ledsagning Oregelbunden ledsagning 
Tillfällig avlösning Oregelbunden avlösning 
Trygghetslarm Trygghetsinsats (där trygghetslarm finns 

som en del av utbudet) 
Bostad med god tillgänglighet (BGT) Biståndsbedömt trygghetsboende 

 

Förtydligande 

Förtydliganden, exempelvis om kriterier för att bevilja en viss insats, ger större möjlighet 
för enhetlighet vid myndighetsutövning, och tydligare information till den enskilde om 
vad en insats innebär. Förtydligande har skett på följande områden:  

 Måltidsberedning 
 Specialkost 
 Egenvård 
 Parboende 
 Anhörigbidrag 
 Demenssjukdom/kognitiv svikt av betydande art 
 Social kontakt 
 Städ 
 Tvätt/renbäddning 
 Oregelbunden ledsagning 
 Oregelbunden avlösning 
 Regelbunden avlösning 
 Bostad med god tillgänglighet 

Nytt innehåll 

IBIC 
I Härryda kommun är målsättningen att alla ärenden inom omsorg och funktionsstöd ska 
utredas enligt individens behov i centrum, IBIC, som är ett stöd för handläggarna att 
identifiera och beskriva individens behov, resurser, mål och resultat. Syftet med IBIC är 
att individens stöd utgår från personens individuella behov och mål, inte från utbudet av 
existerande insatser. 

Barnperspektiv 
Ett stärkt barnperspektiv inom socialtjänsten innebär att även barnens situation bör 
uppmärksammas när vuxna ansöker om bistånd till familjen. Bistånd ska utformas med 
hänsyn till barns bästa. Hemtjänst i barnfamiljer med en funktionsnedsatt förälder ska inte 
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användas som stöd till föräldern att klara sin föräldraroll annat än i form av praktisk hjälp 
med att sköta barnet. 

Måltidsstöd 
Måltidsstöd innebär att den enskilde får stöd i samband med måltiden för att kunna 
tillgodogöra sig maten på ett bra sätt. Det kan handla om hjälp med matning eller att den 
enskilde får sällskap under måltiden för att stimulera lusten att äta. 

Hushållsgemenskap 
Avsnittet om hushållsgemenskap klargör hur det gemensamma ansvaret för praktiska 
sysslor i hemmet ska hanteras i förhållande till beviljade insatser. 

Dagverksamhet med inriktning mot personer psykisk funktionsnedsättning 
Socialtjänsten i Härryda kommun driver verksamheten Kreativt Center, som bland annat 
vänder sig till personer med psykisk funktionsnedsättning. Kreativt Center är öppen tre 
dagar i veckan och kräver inte biståndsbeslut. Om det visar sig att Kreativt Center inte är 
tillräckligt och/eller av någon anledning inte fungerar kan i undantagsfall beslut om 
dagverksamhet för målgruppen beviljas. Som alltid när beslut enligt socialtjänstlagen 
fattas, görs först en bedömning att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. 

Gällande personer som tillhör personkrets 3 § LSS och som är i arbetsför ålder men inte 
har en psykisk funktionsnedsättning, beviljas i normalfallet ingen daglig sysselsättning. 
Denna målgrupp hänvisas i första hand till andra aktörer som Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen eller Arbetsmarknadsenheten. 

Anhöriganställning 
En anhörig kan få anhöriganställning om det finns språksvårigheter eller vid vård i livets 
slutskede. Den person som anställs måste vara under 65 år. Förfrågan lämnas till berörd 
hemtjänstchef som beslutar om anhöriganställning. 

Personer utan permanent uppehållstillstånd 
Kapitlet redogör för gällande lagstiftning gällande socialtjänstens ansvar för personer 
utan permanent uppehållstillstånd som befinner sig i kommunen. 

Religionens betydelse 
Det bör tas hänsyn till religiösa aspekter vid bedömning av rätt till bistånd i de fall det 
föreligger behov av insatsen för att uppnå en skälig levnadsnivå. Insatser som lämpligen 
bör beviljas är hjälp med tvätt inför bön samt ledsagning i syfte att få möjlighet att delta i 
religiösa tillställningar.  

Samråd 

Samråd i ärendet har genomförts med Härryda kommuns pensionärsråd den 16 januari 
2020 och med rådet för funktionshinderfrågor den 23 januari 2020 och rådens synpunkter 
var övervägande positiva. Demensföreningen Mölndal-Härryda och Anhörigföreningen i 
Härryda har inkommit med synpunkter i särskild skrivelse. 

 

  

Lena Lager 

Page 66 of 616



Sektorchef  Carina Fransson 
  Verksamhetschef 

Bilagor 
1. Bilaga 1: Förslag Riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen avseende ärenden som 

rör äldre personer (över 65 år) och personer med funktionsnedsättning samt personer 
som befinner sig i livets slutskede. 

2. Bilaga 2: Förslag Riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen avseende ärenden som 
rör äldre personer (över 65 år) och personer med funktionsnedsättning samt personer 
som befinner sig i livets slutskede, med markeringar gällande förtydliganden och nytt 
innehåll. 

3. Bilaga 3: Riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen avseende ärenden som rör 
äldre personer (över 65 år) och personer med funktionsnedsättning samt personer 
som befinner sig i livets slutskede beslutade den 21 november 2016 i KS § 347, med 
markeringar gällande utgående delar. 

4. Bilaga 4: Protokoll Härryda kommuns pensionärsråd § 2 2020-01-06 
5. Bilaga 5: Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor § 1 2020-01-23 
6. Bilaga 6: Synpunkter Demensföreningen Mölndal-Härryda och Anhörigföreningen i 

Härryda
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RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSINSATSER ENLIGT 
SOCIALTJÄNSTLAGEN TILL PERSONER ÖVER 65 ÅR, 
PERSONER UNDER 65 ÅR MED FYSISKA OCH/ELLER 
PSYKISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR SAMT 
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1 INLEDNING 
 

1.1 Syfte 
Syftet med riktlinjerna är att skapa enhetlighet i synsättet vid bedömningar. Syftet är också att 
underlätta en avgränsning i bedömningen om rätt till sökt insats föreligger med 
utgångspunkten att behovet ska finnas vid ansökan. Riktlinjerna ska även säkerhetsställa att 
kommunens invånare behandlas lika oavsett handläggare samt i förekommande fall ange en 
ambitionsnivå för insatser till äldre personer över 65 år, yngre personer med fysiska och/eller 
psykiska funktionsnedsättningar samt personer som befinner sig i livets slutskede. 

1.2 Om riktlinjerna 
IBIC  
I Härryda kommun är målsättningen att alla ärenden inom omsorg och funktionsstöd ska 
utredas enligt Individens behov i centrum, IBIC, som är ett stöd för handläggarna att 
identifiera och beskriva individens behov, resurser, mål och resultat samt hantera 
dokumentationsbehov med gemensamt språk inom den process som individen genomgår i 
socialtjänsten. Syftet med IBIC är att individens stöd utgår från personens individuella behov 
och mål, inte från utbudet av existerande insatser. Dessa beskrivs alltså innan insatsen 
bestäms och är utgångspunkten för både hur insatsen utformas och hur den kan genomföras 
och följas upp. För att strukturerat beskriva individens behov, resurser, mål och resultat 
används Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF, 
som utgår från WHO:s definition av hälsa. IBIC använder även de övergripande mål som är 
uttryckta i socialtjänstlagen (2001:453).  

Socialtjänstlagen 
Dessa riktlinjer utgår från socialtjänstlagen och förhåller sig till aktuell rättspraxis och 
förarbeten till gällande lagar och bindande föreskrifter från Socialstyrelsen. 

I socialtjänstlagen (SoL) regleras rätten till bistånd. Enligt 4 kap. 1 § SoL har den som inte 
själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, rätt till bistånd av 
socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den 
enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Skälig levnadsnivå anger 
vilken nivå av levnadsstandard, som lagen garanterar. Begreppet skälig levnadsnivå definieras 
inte närmare i lagen utan kan huvudsakligen utläsas av rättspraxis. Rätten till bistånd är inte 
knuten till några särskilt i lagen angivna insatser och heller inte avhängig av någon speciell 
anledning till behovet. Skälig levnadsnivå innebär inte bara en nivåbestämning utan ger också 
uttryck för vilken form av insats som kan komma ifråga utifrån behov. Den generella nivån 
för skälig levnadsnivå förändras kontinuerligt av rättspraxis, det vill säga domar, föreskrifter 
och allmänna råd.  

I socialtjänstlagen regleras även rätten till bistånd enligt 4 kap. 2 § SoL.  I socialtjänstlagens 4 
kap. 2 § framgår det att socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer 1 § om det finns 
skäl för det. Bistånd som avses i 4 kap.2 § SoL har en kommun befogenhet att ge enskilda i 
fall de anser det ändamålsenligt. Dock utgör inte ett sådant bistånd en rättighet som enskilda 
kan kräva, utan ett biståndsbeslut avseende 4 kap. 2 § SoL som går den enskilde emot, kan 
enbart bli föremål för laglighetsprövning enligt kommunallagens (1991:900) bestämmelser. 
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Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag, vilket ger kommunerna en stor frihet att utforma 
sina verksamheter efter lokala behov och förutsättningar. Lagen definierar varken vilka 
insatser som behöver ges för att tillgodose olika typer av behov hos den enskilde eller 
begreppet skälig levnadsnivå. En ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen ska alltid prövas 
individuellt utifrån den enskildes förutsättningar att klara sin nuvarande vardag och grundar 
sig på beslut utifrån gällande lagstiftning.  

Då rätten till bistånd inte är knuten till några särskilt angivna insatser, utan dessa får beslutas i 
det enskilda fallet, kan detta dokument inte göra anspråk på att täcka alla insatser som är 
möjliga att bevilja. Istället täcker det de vanligast förekommande insatserna och i de fall där 
det är möjligt anger det även frekvensen av dessa insatser.  

1.3 Målgrupp för riktlinjerna 
Riktlinjerna avser insatser som vanligen beviljas i samband med handläggning enligt 
socialtjänstlagen av ärenden som rör personer över 65 år, personer under 65 år med fysiska 
och/eller psykiska funktionsnedsättningar samt personer som befinner sig i livets slutskede.  
1.4 Avgränsningar 
Riktlinjerna avser handläggningen av ärenden enligt socialtjänstlagen. Riktlinjerna avser inte 
insatser som ges i samband med handläggning av ärenden som rör ekonomiskt bistånd, barn 
och unga, Lag med särskilda bestämmelse om vård av unga samt Lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall. De avser heller inte insatser enligt Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS). Frågor som gäller hälso- och sjukvårdslagstiftningen 
behandlas inte i riktlinjerna annat än i de delar som handlar om samverkan mellan 
socialtjänsten och hälso- och sjukvården.  

Riktlinjerna beskriver inte hur ett ärende ska handläggas eller hur samverkan med andra 
professioner ska ske. För dessa ändamål har Härryda kommun istället framtagit 
handläggnings -och samverkansrutiner. Riktlinjerna syftar inte heller till att beskriva de lagar 
och förordningar som styr handläggningen av ärenden. Slutligen avser de inte att beskriva de 
politiska mål som antagits för olika målgrupper i Härryda kommun, såvida inte dessa mål 
direkt styr innehållet i en beviljad insats eller med vilken frekvens denna insats ska ges.  

1.5 Dokumentets indelning i rubriker  
I detta dokument har de insatser som beskrivs delats upp under huvudrubrikerna: 
hemtjänstinsatser, övriga insatser i ordinärt boende, korttidsplats, särskild boendeform, stöd 
till den som vårdar en närstående, asylsökande och religionens betydelse. Huvudrubriken 
hemtjänstinsatser har i sin tur indelats i underrubrikerna omvårdnadsinsatser, serviceinsatser 
samt egenvård.  
 

2 HEMTJÄNSTINSATSER  
Med hemtjänstinsatser avses beviljade biståndsinsatser som ges till den enskilde av en 
utförare av hemtjänst eller en anhöriganställd i ordinärt boende. Hemtjänstinsatserna kan 
indelas i service- och omvårdnadsinsatser. Med serviceinsatser avses insatser som vanligtvis 
ges som en enskild insats en gång i veckan eller mera sällan, som oftast inte kombineras ihop 
med andra insatser och som beviljas för att tillgodose behov av hjälp med hushållsuppgifter. 
Till dessa hör: tvätt och klädvård, renbäddning, leverans av inköp, ärenden och städning.  
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Med omvårdnadsinsatser avses en rad olika insatser som beviljas för att tillgodose praktiska, 
fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov hos den enskilde. Till skillnad från 
serviceinsatserna ges dessa insatser vanligtvis en gång i veckan eller oftare och i många fall 
kombineras de ihop med andra omvårdnadsinsatser. Till exempel kan insatserna hjälp vid 
uppstigning, påklädning, personlig hygien, bäddning, iordningställande av frukost och 
handräckning av medicin i egenvård kombineras ihop vid ett enda besök, där den enskilde får 
sin morgonhjälp. Många omvårdnadsinsatser är av en mer personlig och privat karaktär än 
serviceinsatserna, då de innefattar fysiska moment i samband med till exempel påklädning 
och personlig hygien. Andra omvårdnadsinsatser liknar serviceinsatserna till sin karaktär då 
de ges för att tillgodose behov av hjälp med hushållsuppgifter, men skiljer sig ändå från dessa 
genom att de vanligen ges dagligen och ofta kombineras ihop med andra omvårdnadsinsatser. 
Exempel på sådana insatser är sophantering, disk, bäddning och måltidsberedning. 
Omvårdnadsstäd och omvårdnadstvätt är två omvårdnadsinsatser som ibland förväxlas med 
serviceinsatserna städning och tvätt. Skillnaden är dock att behoven av omvårdnadsstäd och 
omvårdnadstvätt, uppstår plötsligt och att den som ger hjälpen dagligen måste kontrollera om 
den behöver ges eller inte. Detta sker ofta tillsammans med andra omvårdnadsinsatser och i de 
fall insatserna behöver utföras, tar det oftast bara några minuter att utföra dem.  

Barnperspektiv 
Ett stärkt barnperspektiv inom socialtjänsten innebär att även barnens situation bör 
uppmärksammas när vuxna vänder sig till socialtjänsten med en ansökan om bistånd till 
familjen. Bistånd ska utformas med hänsyn till barns bästa. Hemtjänst i barnfamiljer med en 
funktionsnedsatt förälder ska inte användas som stöd till föräldern att klara sin föräldraroll 
annat än i form av praktisk hjälp med att sköta barnet (iordningsställa måltider, hjälp med 
omvårdnad, klädsel mm). 
 

2.1 Omvårdnadsinsatser  
 
2.1.1 På- och avklädning 
På- och avklädning beviljas i normalfallet dagligen och kombineras ofta ihop med andra 
insatser som ges morgon, dag och kväll.  

2.1.2 Daglig personlig hygien 
Personlig hygien beviljas i normalfallet dagligen och kombineras ofta ihop med andra insatser 
som ges morgon, dag och kväll. I den personliga hygienen ingår övre och nedre hygien, 
tandborstning, rakning, borstning av hår, byte av inkontinenshjälpmedel samt hjälp med 
klippning av fingernaglar vid behov. Klippning av tånaglar hänvisas till fotvården.  

2.1.3 Dusch och bad 
Dusch eller bad beviljas upp till tre gånger per vecka. I insatsen ingår handräckning, tillsyn 
eller praktiskt hjälp med tvätt av kropp och hår, enklare hårvård i form av att rulla upp hår 
samt kamning, insmörjning av kroppen samt hjälp med att klippa fingernaglarna. Klippning 
av tånaglar hänvisas till fotvården. Hjälp med dusch och bad kan antingen ske i ordinärt 
boende eller på ett av kommunens särskilda boenden. I de fall personen är i behov av hjälp till 
och från duschanläggningen på ett av kommunens särskilda boenden behöver personen 
ansöka om regelbunden ledsagning.  
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2.1.4 Toalettbestyr 
Toalettbestyr beviljas dagligen och kombineras ofta ihop med andra insatser. I insatsen 
toalettbestyr ingår förflyttningar till och från toaletten, överflyttning till och från toalettstolen, 
torkning efter toalettbesök, byte av inkontinensskydd samt kateter- och stomiskötsel i 
egenvård. I insatsen toalettbestyr ingår även hjälp med att tömma urinflaska, fristående 
toalettstol samt hjälp med att spola rent toalettspann som tillhör den fristående toalettstolen.   

2.1.5 Förflyttning 
Förflyttning kan innebära hjälp med vändning, att ta sig i och ur säng, fåtölj eller rullstol. Det 
kan också innebära hjälp med att ta sig från ett rum till ett annat.   

2.1.6 Måltidsberedning 
Beredning av måltider innefattar uppvärmning och enklare tillagning av mat som ska fungera 
som en komplettering av måltider, exempelvis sallad, omelett eller hjälp med att koka 
potatis/pasta/ris. Måltidsberedning innebär även hjälp med dukning, uppläggning av maten på 
ett aptitligt sätt samt servering av måltiden. Beredning av måltider avser framförallt tillagning 
av frukost och mellanmål/kvällsmål. När det gäller lunch och middagsmål bör den enskilde, 
om hen inte själv kan tillaga maten, i första hand hänvisas till att köpa färdigrätt via insatsen 
Inköp. Matleverans från ett av kommunens tillagningskök kan i vissa fall beviljas när det 
föreligger behov av specialkost såsom fettreducerad kost, glutenfri kost, kost med anpassad 
konsistens, komjölksproteinfri kost eller på grund av andra allergier som ej kan tillgodoses 
genom insatsen inköp eller på annat sätt (Konsumentverket 2011:1). Medicinskt intyg ska 
efterfrågas vid bedömning av rätten till matleverans när det gäller specialkost.  

2.1.7 Måltidsstöd 
Måltidsstöd innebär att den enskilde får stöd i samband med måltiden för att kunna 
tillgodogöra sig maten på ett bra sätt. Det kan handla om hjälp med matning eller att den 
enskilde får sällskap under hela måltiden eller en stund i början för att stimulera lusten att äta. 

2.1.8 Disk 
Disk beviljas i normalfallet en gång per dag och brukar kombineras ihop med andra 
omvårdnadsinsatser.  

2.1.9 Sophantering 
Sophantering innebär hjälp med att sortera hushållssoporna samt gå ut med soporna. Denna 
insats brukar i normalfallet beviljas en gång per dag och kombineras ofta med andra 
omvårdnadsinsatser. Sophantering innebär även hjälp med att källsortera hushållssoporna 
samt gå ut med soporna till en återvinningsstation. Denna insats brukar i normalfallet beviljas 
en gång i veckan och kombineras ofta med andra omvårdnadsinsatser. I de fall den enskilde 
inte är beviljad omvårdnadsinsatser och källsortering ska utföras en eller ett par gånger per år 
ska den enskilde beviljas tillfällig hjälp i form av omvårdnadsinsatser. Den enskilde kan vara 
beviljad både regelbundna omvårdnadsinsatser och tillfällig hjälp i hemmet i form av 
omvårdnadsinsatser.  

2.1.10 Bäddning 
Bäddning beviljas i normalfallet dagligen och kombineras ofta ihop med andra insatser som 
ges på morgonen och kväll i samband med uppstigning/sänggående.  
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2.1.11 Hämta in vatten 
Hjälp med att hämta in vatten beviljas i normalfallet en gång per dygn åt den som inte har 
vatten och avlopp.  

2.1.12 Hämta in ved/tända spis 
Hjälp med att bära in ved och tända i spis beviljas i normalfallet en gång per dygn åt den som 
inte har något annat värmesystem än vedeldning. 

2.1.13 Omvårdnadsstäd 
Omvårdnadsstäd beviljas i normalfallet dagligen tillsammans med andra omvårdnadsinsatser 
och beräknas bara ta några minuter att utföra. I omvårdnadsstädet ingår vanligtvis att man 
kontrollerar hygienen i kök och badrum. Är allt i sin ordning görs inget omvårdnadsstäd, men 
skulle den enskilde till exempel ha spillt matrester på golvet vid diskbänken så att det finns 
halkrisk eller smutsat ned toalettringen, så städas detta upp. Damning ingår aldrig i 
omvårdnadsstäd och nästan aldrig heller dammsugning såvida den enskilde inte slagit sönder 
något som måste dammsugas upp, till exempel glasskärvor.  

2.1.14 Omvårdnadstvätt  
Omvårdnadstvätt beviljas i normalfallet dagligen tillsammans med andra omvårdnadsinsatser 
och beräknas bara ta några minuter att utföra. Denna insats beviljas ofta till personer med 
inkontinensproblem och innebär att man kontrollerar om det blivit vått i sängen eller på 
kläderna. Skulle så vara fallet lägger man sängkläder och/eller kläder i blöt tills det finns 
tvättid i tvättstugan eller stoppar in dem i tvättmaskinen om den enskilde har tvättmaskin i 
bostaden. I omvårdnadstvätt ingår inte att ta hand om annan tvätt än sådan tvätt som ovan 
beskrivits.  

2.1.15 Social kontakt 
Social kontakt kombineras ofta ihop med andra insatser. Den som känner ensamhet, oro eller 
ångest och vars behov inte kan tillgodoses med andra insatser kan beviljas social kontakt som 
enstaka insats. Innan sådant bistånd beviljas bör man i första hand hänvisa den enskilde till 
kommunens Träffpunkt eller informera hen om möjligheten till bistånd i form av 
dagverksamhet. I bedömningen av om denna insats bör väljas för att tillgodose den enskildes 
behov ska den enskildes egna kontaktnät alltid vägas in. Utformningen av insatsen ska utgå 
från vad den enskilde själv vill göra. Det kan röra sig om en kopp kaffe och samtal, att lösa 
korsord eller läsa högt ur bok/tidning. Den som bor tillsammans med annan eller har god 
kontakt med anhöriga/vänner bör i normalfallet anses ha fått sitt behov av social kontakt 
tillgodosett genom dessa kontakter. Omfattningen av insatsen beror på den enskildes situation 
och vilka andra sociala aktiviteter som den enskilde beviljats. Den som saknar ett eget socialt 
nätverk och inte har några andra sociala aktiviteter kan beviljas social kontakt om behovet 
finns. Den som har beviljats andra insatser som också syftar till att bryta social isolering, t.ex. 
ledsagning, promenad eller dagverksamhet, bör i normalfallet anses ha fått sitt behov 
tillgodosett genom dessa insatser. Social kontakt beviljas i normalfallet 1-2 gånger i veckan.  

2.1.16 Promenad/Social samvaro 
Insatsen promenad syftar till att motverka isolering och få möjligheten att komma ut i 
samhället. Promenad beviljas i normalfallet två tillfällen i veckan. I de fall promenad ej är 
möjligt på grund av exempelvis dålig väder eller tillfällig hälsonedsättning etc. kan insatsen 
promenad ersättas med social samvaro.  
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2.1.17 Tillsyn 
Tillsyn innebär i normalfallet ett kort besök i hemmet för att se att allt är i sin ordning samt 
för att öka tryggheten i ordinärt boende. Tillsyn kan också ske i samband med annan insats. 
Den enskilde ska i första hand föreslås trygghetslarm samt ringtillsyn innan bistånd i form av 
tillsyn ska övervägas. I de fall den enskilde behöver många och långa tillsynsbesök under 
dagen bör istället bistånd i form av dagverksamhet övervägas.  

2.1.18 Ringtillsyn 
Ringtillsyn innebär ett telefonsamtal för att se att allt är i sin ordning. För den som är beviljad 
andra omvårdnadsinsatser, räknas även ringtillsyn som en omvårdnadsinsats. Ringtillsyn 
räknas dock inte in i den omvårdnadsnivå som styr taxan, eftersom taxan bygger på fysiska 
besök hos den enskilde. För den som inte är beviljad några omvårdnadsinsatser, men ändå 
behöver ringtillsyn, beviljas istället trygghetslarm. Under rubriken övriga insatser i ordinärt 
boende kan man läsa mer om trygghetslarm och ringtillsyn.  

2.1.19 Oregelbunden ledsagning 
Oregelbunden ledsagning innebär hjälp eller stöd med att ta sig till och från olika hälso- och 
samhällsinrättningar samt hjälp under den pågående aktiviteten. Oregelbunden ledsagning 
beviljas vid hälsobesök och/eller samhällsbesök. Till hälsobesök hör besök hos läkare, 
sjuksköterska, tandläkare, arbetsterapeut, sjukgymnast, fotvård och apotek. Till samhällsbesök 
hör besök hos frisör, bank, systembolaget, kläd/skoaffär, religiösa tillställningar, begravningar 
postombud och olika myndigheter. Oregelbunden ledsagning beviljas i normalfallet inte för 
nöjesbesök såsom besök på bio, teater, idrottsevenemang etc. Då de flesta hälso- och 
samhällsbesök är svåra att planera och då behovet av dem kan variera över tid, är 
oregelbunden ledsagning ett rambeslut utan någon specificerad tid. Den enskilde ska meddela 
hemtjänstgruppen med minst en veckas framförhållning om möjligt. Transport ingår ej. Det 
anordnas av den enskilde. Hemtjänstgruppen kan vid behov vara behjälpliga med att beställa 
färdtjänst/sjukresor.  

2.1.20 Regelbunden ledsagning 
Regelbunden ledsagning innebär att den enskilde beviljas hjälp eller stöd med att ta sig till 
och från en aktivitet, men innebär i normalfallet ingen hjälp under den pågående aktiviteten. 
Det som skiljer den regelbundna ledsagningen från den oregelbundna ledsagningen, är att den 
utförs med ett bestämt tidsintervall, till exempel en eller två på förväg bestämda dagar i 
veckan. I de fall det framgår att den enskilde är i behov av regelbunden ledsagning till och 
från hälsobesök under en begränsad period på max 4 veckor beviljas istället insatsen 
oregelbunden ledsagning.  

Denna typ av ledsagning beviljas för att den enskilde regelbundet ska kunna besöka exempel 
en dagcentral, kurs eller till och från restaurang/matställe i närområdet av bostaden. 
Regelbunden ledsagning begränsas i normalfallet till två timmar i veckan inom den egna 
kommungränsen. 

2.1.21 Djurvård, inomhusdjur 
Skötsel i form av rengöring av burar, tömning av kattlåda, rastning av hund/katt, eller 
medfölja till veterinär beviljas i normalfallet inte. Då den enskilde inte själv kan ta hand om 
sitt djur får man söka andra alternativ än hemtjänstinsatser. Exempel på detta kan vara 
hunddagis, dagmatte, hjälp från volontär eller andra privata alternativ.  
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2.1.22 Tillfällig hjälp i hemmet i form av omvårdnadsinsats 
Det står på förhand klart att insatserna kommer att behövas under en kortare period på max 14 
dagar och att den enskilde inte sedan tidigare är beviljad samma typ av insatser. Ett exempel 
på detta kan vara en enskild som normalt inte är beviljad bistånd, men som behöver detta 
under en anhörigs semesterresa.  

I de fall den enskilde sedan tidigare är beviljad omvårdnadsinsatser och kommer att behöva 
utökade insatser under en kortare period på max 14 dagar, till exempel under anhörigs 
semesterresa, hjälp med ögondroppar eller såromläggning i egenvård ska istället beslut fattas 
om utökad hjälp.  

I de fall den enskilde sedan tidigare är beviljad omvårdnadsinsatser och kommer att behöva 
utökade insatser på grund av tillfällig influensa, tillfällig magsjuka eller tillfällig förkylning 
under en kortare period på max 14 dagar, ska hemtjänsten istället utöka hjälpen utifrån 
personens individuella behov. Beslut behöver därmed inte fattas. 

2.2 Serviceinsatser  
 
2.2.1 Tvätt och klädvård  
Tvätt och klädvård beviljas i normalfallet en gång var tredje vecka. Med tvätt avses 
maskintvätt i hemmet eller separat tvättstuga i bostadshuset eller i dess närhet. Tvätt av mattor 
och tvättartiklar som inte tål maskintvätt beviljas inte. Med klädvård avses torkning, vikning 
och inplockning av tvätt samt strykning av kläder och mindre dukar.  

2.2.2 Renbäddning 
Renbäddning beviljas i normalfallet varannan vecka. Renbäddning innebär byte av lakan, 
påslakan och örngott.  

2.2.3 Städning 
Hjälp med städning beviljas normalt för två rum och kök för ensamstående och upp till tre rum 
och kök för makar. Det är dock upp till den enskilde/sammanboende, att inom ramen för den 
beviljade tiden för städ, komma överens med utföraren om vilka rum som ska städas. Med 
städning avses damning, dammsugning och våttorkning av golv. Har man en större bostad får 
man själv ombesörja städandet av de extra ytorna, t.ex. genom att köpa tjänsten av annan. 
Städfrekvensen är i normalfallet var tredje vecka. För att beviljas extra städning krävs särskilda 
skäl. Astma/allergi ska styrkas av läkarintyg. För storstädning, sanering och flyttstädning 
hänvisas till privata aktörer på marknaden. Kostnad för sanering av bostad bekostas i normalfallet 
av personen. Om personen inte har ekonomiska möjligheter att betala för sanering finns möjlighet 
att ansöka om försörjningsstöd. 

2.2.4 Ärende 
Ärende beviljas i normalfallet en gång varannan vecka. Med ärende avses till exempel hjälp 
med att hämta beställda varor som inte är dagligvaror samt lämning och hämtning av kemtvätt 
och biblioteksböcker. Med ärende kan även avses hjälp med att hämta medicinerna på 
apoteket, i de fall den enskilde inte kan få sina mediciner hemlevererade på annat sätt. Ett 
ärende innebär att den enskilde inte själv följer med. I de fall den enskilde kan följa med på ett 
ärende, beviljas istället insatsen ledsagning. 
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2.2.5 Inköp 
Inköp beviljas i normalfallet en gång i veckan. Leverans av inköp görs genom den eller de 
affärer som kommunen har avtal om utkörning med. För hemtjänstens del består insatsen av 
att hjälpa den enskilde med att fylla i inköpslistan samt hämta upp listan i syfte att genomföra 
beställning av dagligvaror. I biståndsbeslutet ingår det även att efter leverans få hjälp med att 
packa upp dessa varor. 

2.2.6 Hushållsgemenskap 
Makar har ett gemensamt ansvar för praktiska sysslor i hemmet enligt 1 kap. 2 och 4 §§ 
äktenskapsbalken. Hemtjänsten ska inte ta över den icke biståndsbehövande makens/makans 
ansvar för skötseln av det gemensamma hushållet. Mer direkt personliga omvårdnadsbehov 
anses däremot inte ligga inom detta ansvar. Samma principer som för makar ska tillämpas för 
sammanboende par samt vuxna personer som av annan anledning delar hushåll. Det innebär 
att om flera vuxna personer delar hushåll, förutsätts de bidra efter förmåga till skötseln av 
hushållet. Om flera vuxna personer delar hushåll men behovet av insatser för praktiska sysslor 
ändå finns, bör samtliga personer i hushållet ansöka om sådant stöd. I dessa fall ska 
biståndsbeslutet delas mellan personerna i hushållet. 

2.2.7 Tillfällig hjälp i hemmet i form av serviceinsatser 
Det står på förhand klart att insatserna kommer att behövas under kortare period på max 14 
dagar och att den enskilde inte sedan tidigare är beviljad samma typ av insatser.  
Exempel på sådana serviceinsatser kan vara: 

 Inköp 
 Renbäddning 
 Ärenden 
 Tvätt 
 Städ 

I de fall en serviceinsats är av en sådan art att den endast utför under en eller ett par gånger 
per år, kan den enskilde vara beviljad både regelbundna serviceinsatser och tillfällig hjälp i 
hemmet i form av hjälp med andra städmoment i bostaden. Vid sidan av den städning som i 
normalfallet beviljas var tredje vecka, finns det även möjlighet att bevilja hjälp med andra 
städmoment i hemmet. Dessa städmoment utförs endast en eller ett par gånger per år och 
beviljas därför som tillfällig hjälp i hemmet. Exempel på sådana städmoment kan vara: 

 Rengöring av kylskåp två gånger per år 
 Avfrostning av frys två gånger per år 
 Avtorkning av skåpsluckor, dörrkarmar och fönsterkarmar två gånger per år 
 Byte av gardiner två gånger per år 
 Skötsel av balkong två gånger per år, vilket innebär hjälp med att ställa ut respektive, 

ställa in lättare balkongmöbler, sopa av golvet samt torka av balkongräcke. 
 Avtorkning av lampor (enklare) där det är möjligt en gång per år 
 Dammsugning av säng två gånger per år 
 Rengöring av ugn två gånger per år 
 Rengöring av spisfläkt och ventiler en gång per år 
 Rengöring av skafferi en gång per år 
 Fönsterputsning motsvarande två rum och kök. Fönsterputsning sker en gång per år 
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2.3 Egenvård 
Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och 
sjukvården bedömt att en person själv kan utföra. Om den enskilde/vårdnadshavare eller 
annan person varken kan förstå eller ansvara för att åtgärden utförs på ett säkert sätt är 
utförandet inte egenvård utan hälso- och sjukvård (SOSFS 2009:6).  

Om den enskilde har nedsatt kognitiv förmåga (exempelvis p.g.a. demenssjukdom, vissa 
psykiska funktionsnedsättningar eller utvecklingsstörning) som innebär att hen inte har 
förmåga att förstå och klara av att sköta sin medicinering så följer av 1 kap. 1 § fjärde stycket 
(SOSFS 2000:1) att det är hälso- och sjukvårdspersonal som ska sköta hanteringen av den 
enskildes läkemedel.  

När det gäller övriga insatser, dvs. insatser som rör annat är hantering av läkemedel, behöver 
en nedsatt kognitiv förmåga inte leda till bedömningen att egenvård är uteslutet. 
Riskbedömningen blir avgörande. Riskanalys görs av personen som ordinerar insatsen.  

Innan beslut om bistånd har tagits är utförandet av egenvård ett hälso- och sjukvårdsansvar.  

2.3.1 Handräckning av medicin i egenvård 
Handräckning av medicin i egenvård innebär att den som själv har kontroll och kan ta ansvar 
över sin medicinering får hjälp med att ta fram medicinen eller med att öppna apodos.  

2.3.2 Träning i form av egenvård med funktionsbevarande syfte 
Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och 
sjukvården bedömt att en person själv kan utföra. Varje legitimerad yrkesutövare kan inom 
sitt ansvarsområde bedöma och besluta om egenvård.  

Har den enskilde behov av hjälp för att utföra egenvårdsåtgärderna kan hen ansöka om 
bistånd för praktisk hjälp/handräckning med egenvård. Det innebär att hemtjänstpersonalen, 
efter instruktion från den enskilde, kan utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter bedömda som 
egenvård. Observera att ansvaret för att egenvården blir utförd på rätt sätt ligger på den som 
gjort bedömningen om egenvård. Hemtjänstpersonalen kan ses som den enskildes förlängda 
arm. I de fall den enskilde behöver stöd från hemtjänsten/socialtjänsten för att utföra 
egenvården måste hälso‐ och sjukvården avvakta med sitt ställningstagande om överlämnande 
av åtgärder till dess att den enskilde ansökt och fått stödet beviljat av socialtjänsten. 

Förutsättningar för att en sjukvårdsuppgift ska kunna betraktas som egenvård: 

 Den enskilde bör ha kognitiva förutsättningar att förstå eller ansvara för att åtgärden 
utförs på ett säkert sätt. En nedsatt kognitiv förmåga behöver inte alltid leda till 
bedömningen att egenvård är uteslutet. Riskbedömningen blir avgörande. 
Förutsättningen är att den som bedömer egenvården efter en riskanalys anser att 
egenvården kan utföras på ett säkert sätt.  

 Närstående till en vuxen person har ingen skyldighet att utföra insatsen träning som 
egenvård. Inget hindrar dock att en närstående hjälper till med träning i egenvård om 
den enskilde och den närstående är överens om att det är en bra lösning.  
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Egenvård av träning innebär:  

 motorisk träning/personligt träningsprogram 
 stå- och gåträning 
 aktivitetsträning (ADL) 

Ansökan måste inkomma från den enskilde. Ansökan om träning i egenvård sker i samband 
med utskrivning från hemsjukvårdens rehab och beviljas efter samråd med kommunens 
fysio/arbetsterapeuter. Fysio/arbetsterapeuten rekommenderar nivån av egenträningen. Alla 
beslut om träning i egenvård ska ha en tydlig målsättning och syfte. Alla beslut om egenvård 
ska tidsbegränsas, dock max 6 månader även om behovet är varaktigt, därefter sker det en 
nyprövning. Ansökan om träning i egenvård prövas utifrån de kriterier som gäller för 
socialtjänstlagen, det vill säga kan behovet tillgodoses på annat sätt finns det inte skäl för 
bifall. Det kan t.ex. vara att den enskilde kan ta sig till vårdcentralen för att få insatsen utförd 
etc. 

2.3.3 På- och avtagning av stödstrumpa i egenvård 
På- och avtagning av stödstrumpa i egenvård beviljas i normalfallet dagligen och kombineras 
ofta ihop med andra insatser som ges morgon och kväll i samband med uppstigning och 
läggning. 

 

3 ÖVRIGA INSATSER I ORDINÄRT BOENDE 
 
3.1 Trygghetsinsatser  
Trygghetsinsatser beviljas för att ge den enskilde ökad trygghet i det egna hemmet. Det finns 
flera olika typer av trygghetsinsatser såsom trygghetslarm, passagevakt, GPS-larm, 
rörelsedetektor, ringtillsyn med mera.  

GPS-larm bör kombineras med passagevakt.  

Den som är beviljad trygghetsinsats i form av trygghetslarm har möjlighet att få ringtillsyn. I 
de fall den enskilde är beviljad några omvårdnadsinsatser, räknas istället även ringtillsyn som 
en omvårdnadsinsats. Under rubriken omvårdnadsinsatser kan man läsa mera om när 
ringtillsyn räknas som en omvårdnadsinsats. 

Är man sammanboende och båda har behov av trygghetsinsatser i form av trygghetslarm ska 
utredning göras och beslut fattas för var och en i hushållet.  

3.2 Hemtjänst i assistansliknade form 
För personer som bor i ordinärt boende ska stöd vanligen ges genom insatser från 
hemtjänsten. För vissa personer är hemtjänstens insatser på grund av funktionsnedsättningens 
karaktär inte tillräckliga. Hemtjänst kan i några enstaka fall behöva utföras med högsta 
möjliga kontinuitet och i en form som liknar personlig assistans.  
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Hemtjänst i assistansliknande form riktar sig i normalfallet till följande personer: 

 Personer som har omfattande och betydande fysiska behov av integritetsnära karaktär 
som påverkar flera livsområden. 

 Personer som är mellan 18-65 år och som inte är beviljad personlig assistans enligt 9:2 
§ LSS 

3.3 Palliativ insats i ordinärt boende 
Det blir allt mer vanligt att människor som har en obotlig och progressiv sjukdom vill vårdas i 
hemmet den sista tiden i livet. Vård i livets slutskede är en aktiv helhetsvård av person i ett 
skede när sjukdomen inte längre svarar på kurativ (botande) behandling. Vården innebär att 
tonvikt läggs på att lindra smärta och andra besvärande symtom. Det innebär också att såväl 
fysiska, psykiska, sociala som existentiella aspekter förenas till en helhet i vården.  

Det övergripande målet med vård i livets slutskede är att uppnå bästa möjliga livskvalitet för 
den enskilde och dennes familj. För att bevilja vård i livets slutskede i ordinärt boende ska den 
enskilde ha ett medicinskt utlåtande där det framgår att hen befinner sig i livets slutskede. Om 
en handläggare bedömer att den enskilde har rätt till vård i livets slutskede i ordinärt boende 
fattas det ett öppet beslut om hemtjänst enligt socialtjänstlagen. Insatsen heter palliativ insats i 
livets slutskede i ordinärt boende och gäller såväl omvårdnad som serviceinsatser.  

Beslutet syftar till att den enskilde ska uppnå god levnadsnivå. Handläggare beviljar inte 
några specifika insatser eller beräknar tidsomfattning eftersom förhållandena kan skifta snabbt 
och behovet kan variera utifrån den enskildes dagsform. Eftersom omfattningen samt behovet 
av insatser varierar från dag till dag ska dagen planeras i överenskommelse mellan den 
enskilde, hemtjänst och ansvarig sjuksköterska i HSV. Vård i livet slutskede i ordinärt boende 
ska kunna ges dygnet runt.  

3.4 Dagverksamhet 
I Härryda kommun kan man beviljas tre olika typer av dagverksamhet om man bor i ordinärt 
boende; dagverksamhet med somatisk inriktning, dagverksamhet med inriktning mot personer 
med demenssjukdom/kognitiv svikt av betydande art samt dagverksamhet med inriktning mot 
personer med psykisk funktionsnedsättning. Nedan redovisas dem tre olika formerna.  

3.4.1 Dagverksamhet med somatisk inriktning enligt 4 kap. 2 § SoL 
För att beviljas dagverksamhet med somatisk inriktning ska man ha fyllt 65 år. Om den 
enskilde inte är i behov av kontinuerligt personalstöd under sin vistelse ska man i första hand 
hänvisas till en av kommunens Träffpunkter. Dagverksamhet beviljas i ett socialt eller 
avlastande syfte. 

3.4.2 Dagverksamhet med inriktning mot personer med 
demenssjukdom/kognitiv svikt av betydande art enligt 4 kap.1 § SoL 
För att beviljas dagverksamhet med inriktning mot personer med demenssjukdom/kognitiv 
svikt av betydande art, finns inget motsvarande ålderskriterium men den som beviljas en 
sådan dagverksamhet ska ha en konstaterad demenssjukdom/kognitiv svikt av betydande art. 
Dagverksamhet beviljas i ett socialt eller avlastande syfte. 
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3.4.3 Dagverksamhet med inriktning mot personer med psykisk 
funktionsnedsättning enligt 4 kap.2 § SoL 
I Härryda kommun finns verksamheten Kreativt Center, som bland annat vänder sig till 
personer med psykisk funktionsnedsättning. Kreativt Center är en så kallad öppen 
verksamhet, som inte kräver några biståndsbeslut. I dagsläget är verksamheten öppen tre 
dagar i veckan. Om det skulle visa sig att Kreativt Center inte är tillräckligt och/eller av någon 
anledning inte fungerar kan i absoluta undantagsfall beslut om dagverksamhet för personer 
med psykisk funktionsnedsättning beviljas. Observera att som alltid när beslut enligt 
socialtjänstlagen fattas, görs först en bedömning att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. 

Gällande personer som tillhör personkrets 3 enligt 1 § LSS och som är i arbetsför ålder men 
som inte har en psykisk funktionsnedsättning, beviljas i normalfallet ingen daglig 
sysselsättning. Denna målgrupp hänvisas i första hand till andra aktörer såsom 
Försäkringskassa, Arbetsförmedlingen eller Arbetsmarknadsenheten 

3.5 Boendestöd  
Målgrupp  
Boendestödet vänder sig till personer som är 18 år och uppåt och som har en psykisk-, 
neuropsykiatrisk- eller intellektuell funktionsnedsättning med betydande svårigheter i 
vardagen och därmed behov av stöd för att klara av sin livssituation.  

En person har en psykisk funktionsnedsättning om hen har väsentliga svårigheter med att 
utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits eller kan antas 
komma att bestå under en längre tid. I socialtjänstlagen anges ingen övre åldersgräns för rätt 
till bistånd på grund av funktionsnedsättning. Boendestöd kan ges till en person som har fyllt 
67 år om det är den insats som bäst kan tillgodose hens behov samt är den lämpligaste 
stödformen. Om personen till följd av åldrandeprocessen kan få sina behov tillgodosedda 
genom hemtjänstinsatser bör en diskussion inledas om hemtjänstinsatser är mer lämpliga 
utifrån behoven. Boendestöd är en insats som generellt bygger på att den enskilde är delaktig i 
momenten och insatserna utförs tillsammans med boendestödet i motsats till hemtjänst, som 
oftare utförs åt den enskilde. Boendestöd är ett stöd för den enskilde i dennes svårigheter i 
vardagen och är en konsekvens av funktionsnedsättningen.  

Barnperspektiv 
Boendestöd är inte till för att vara ett stöd för den enskilde i sin föräldraroll. Särskild 
uppmärksamhet ska ges till barn som lever med föräldrar med psykisk ohälsa, handläggaren 
bör säkerställa att barnet har tillgång till det stöd den behöver och vid behov hänvisa vart man 
kan vända sig för att få hjälp. 

Syftet  
Syftet med boendestöd är att få stöd, hjälp och möjlighet att utvecklas för att kunna klara av 
ett så självständigt liv som möjligt. Boendestöd är ett socialt- och pedagogiskt stöd i den 
enskildes hem och dennes närmiljö. Stödet bygger på delaktighet och utformas individuellt. 
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För att beviljas boendestöd bör behov föreligga inom något eller några av följande områden:  

 Svårigheter med att skapa struktur i vardagliga sysslor och utföra aktiviteter på viktiga 
livsområden 

 Behov av att bryta isolering 
 Behov av motivationsstödjande insatser 
 Stöd att upprätta samt bibehålla myndighets- och sjukvårdskontakter  

Omfattning  
Frekvensen av boendestöd kan variera från en gång i månaden till flera gånger om dagen 
under veckans alla dagar. Insatsen boendestöd kan ges i form av fysiska besök eller i form av 
telefonkontakt och kan verkställas både i och utanför hemmet. Den enskilde ska i första hand 
föreslås boendestöd före insatser av mer ingripande karaktär såsom korttidsboende eller 
bostad med särskild service/särskilt boende 

3.6 Kontaktperson  
Kontaktperson är en insats som specifikt riktar sig till personer över 18 år med psykiska, 
neuropsykiatriska samt intellektuella funktionsnedsättningar.  

Syfte  
En kontaktpersons uppgift ska vara att hjälpa den enskilde och hans närmaste i personliga 
angelägenheter. Insatsen ska kunna förordnas så snart den enskilde har behov av att få stöd, 
råd eller hjälp. En kontaktperson enligt socialtjänstlagen arbetar utifrån ett upprättat uppdrag 
med tydligt syfte och målsättning. Kontaktpersonens väsentligaste uppgift ska vara att fungera 
som ett personligt stöd och hjälpa till på olika sätt. Exempel kan vara att förmedla läkarbesök, 
bryta sig loss ur en olämplig miljö eller försöka hjälpa den enskilde till en meningsfull 
sysselsättning. Det är viktigt att kontaktpersonen inte tar över vad den enskilde själv kan göra 
utan istället söker aktivera henom. Socialnämnden får utse en särskild person (kontaktperson) 
med uppgift att hjälpa den enskilde i personliga angelägenheter, om den enskilde begär det. 
Det finns inte någon rätt för den enskilde att få en kontaktperson utsedd, det är socialnämnden 
som avgör om det finns behov av en kontaktperson. I normalfallet kombineras inte 
kontaktperson och insatsen boendestöd. I de fall behovet ändå finns bör detta motiveras 
tydligt i bedömningen varför en kombination anses behövas. Hur de olika verkställarna ska 
utforma sina respektive uppdrag behöver vara tydligt så att insatserna inte blir 
kontraproduktiva eller för den delen, inriktar sig på samma sak. 

 

4 KORTTIDSPLATS 
Korttidsplats beviljas enligt 4 kap.1 § SoL då den enskilde tillfälligt har behov av mer 
omfattande vardagsträning, omvårdnad eller omfattande stöd som inte kan tillgodoses i 
ordinärt boende genom hemtjänstinsatser eller boendestöd. Korttidsboende kan beviljas i tre 
olika inriktningar; somatik, demens/kognitiv svikt av betydande art samt med inriktning för 
personer med psykiska funktionsnedsättningar.  

Korttidsplats med demens/kognitiv svikt och somatisk inriktning kan vara ett viktigt stöd för 
den enskilde i ordinärt boende, antingen vid enstaka tillfälle eller återkommande i form av 
växelvård. En väl fungerande korttidsplats kan medföra att behov av permanent plats i särskilt 
boende kan flyttas fram. För många av dem som vårdar en närstående kan möjligheten till 
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avlastning genom korttidsplats ge så mycket att det blir möjligt för den enskilde att bo kvar 
hemma längre.  

Korttidsplats för personer med psykisk inriktning kan komma ifråga när den enskilde har 
upprepande inläggningar inom slutenvårdspsykiatrin samt att det funnits svårigheter att få det 
att fungera kring boendestödet på ett tillfredställande sätt.  

Korttidsboende psykiatri kan i normalfallet beviljas i utredande och återhämtande syfte. För 
den som sedan tidigare beviljats särskilt boende, kan korttidsboende i avvaktan på erbjudande 
om ledig plats på särskilt boende beviljas, i de fall behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. 
Den enskilde ska i första hand föreslås boendestöd före insatser av mer ingripande karaktär 
såsom korttidsboende eller bostad med särskild service/särskilt boende.  

Korttidsboende psykiatri kan i många fall vara att föredra innan mer ingripande insatser 
såsom särskilt boende psykiatri övervägs. Bostadslöshet i sig själv är inte skäl för att beviljas 
korttidsboende psykiatri. Även om bostadslöshet för de flesta är bekymmersamt så syftar inte 
korttidsboende psykiatri till att avhjälpa detta. 

Korttidsplats avser tillfällig vistelse, inte permanent boende. Beslut om vistelse på en 
korttidsplats ska vara tidsbestämt och syftet med vistelsen ska vara klart definierat och 
beskrivet.  

Det kan finnas flera olika syften med att bevilja korttidsplats och nedan redovisas de 
vanligaste. 

4.1 Korttidsplats i utredande syfte 
Syftet med att bevilja korttidsboende i utredande syfte är, att under trygga förhållanden, 
kartlägga hur den enskildes hjälpbehov bäst ska kunna tillgodoses i framtiden för att i ett 
senare skede kunna fatta ett så korrekt beslut som möjligt.  

4.2 Korttidsplats i väntan på insatser i ordinärt boende 
Syftet med att bevilja korttidsplats i väntan på insatser i ordinärt boende är att den enskilde 
ska kunna komma tillbaka till en fungerande tillvaro i hemmet. Ibland kan t.ex. hemmet 
behöva bostadsanpassas innan hemgång är möjlig och ibland kan den enskilde behöva så pass 
omfattande insatser att det skulle vara svårt att starta igång dem med kort varsel. 

4.3 Korttidsplats i väntan på särskilt boende eller bostad med 
särskild service 

Syftet med att bevilja korttidsplats i väntan på särskilt boende eller bostad med särskild 
service är att den enskilde ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå till dess en permanent plats 
kan erbjudas. 

4.4 Korttidsplats i återhämtande syfte 
Syftet med att bevilja korttidsplats i återhämtande syfte är att den enskilde ska ges möjlighet 
till vila, återhämtning samt vardagsträning, t.ex. efter en sjukdomsperiod, för att på sikt återfå 
krafter och kunna återgå till ordinärt boende.  
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4.5 Korttidsplats i form av växelvård 
Växelvård innebär att den enskilde växelvis vårdas i hemmet respektive på en korttidsplats. 
Beslutet beviljas i normalfallet med frekvensen en vecka av fyra eller två veckor av fyra. 
Syftet med att bevilja korttidsplats i form av växelvård är tvåfaldigt. Dels syftar biståndet till 
att avlasta anhöriga och dels syftar det till att den enskilde ska få sina behov av vård, omsorg 
och tillsyn tillgodosedda.  

4.6 Korttidsplats i tillfälligt avlastande syfte 
Liksom för korttidsplats i form av växelvård syftar denna typ av korttidsplats, dels till att 
avlasta anhöriga och dels till att den enskilde ska få sina behov av vård, omsorg och tillsyn 
tillgodosedda. Till skillnad från korttidsplats i form av växelvård är en korttidsplats i tillfälligt 
avlastande syfte något som beviljas för ett enstaka tillfälle.  

4.7 Korttidsplats i livets slutskede  
Syftet med att bevilja korttidsplats i livets slutskede är att den enskilde ska ges en god 
smärtlindring, en god vård och omsorg samt känna trygghet under den sista tiden i livet. För 
att bevilja en korttidsplats med palliativ inriktning i livets slutskede ska den enskilde ha ett 
medicinskt utlåtande om palliativ vård där det framgår att hen befinner sig i livets slutskede. 

4.8 Hospice 
På ett hospice bedrivs palliativ vård i livets slutskede. Där ges förutom god smärtlindring 
också psykosocialt stöd i form av kurator till den enskilde och dennes anhöriga. För att bevilja 
hospice ska den enskilde ha ett läkarutlåtande där det framgår att hen befinner sig i livets 
slutskede.   

I normalfallet beviljas inte hospice då kommunen har egna korttidsplatser som bedriver 
palliativ vård. Hospice kan beviljas i undantagsfall. Här görs en bedömning om 
hemsjukvården kan tillgodose de medicinska behoven inom kommunen. Vid enstaka fall 
beviljas hospice även om HSV kan tillgodose behoven inom kommunen. Omständigheter att 
ta hänsyn till är exempelvis ålder samt familjeförhållanden. 

 

5 SÄRSKILD BOENDEFORM 
Utifrån förarbetena till socialtjänstlagen framkommer det att behovet av stöd ska ges i 
hemmet så långt det är möjligt. Det är således när behovet inte längre kan tillgodoses i 
hemmet som det kan bli aktuellt att bevilja boende enligt 4 kap.1 § SoL. När behov av tillsyn 
eller kraven på trygghet och säkerhet inte längre kan tillgodoses i ordinärt boende ska det 
finnas möjlighet att flytta till en särskild boendeform. Särskilt boende är det samlade 
begreppet på det som förr kallades ålderdomshem, sjukhem och servicehus.  

Särskilt boende är avsett för personer som i den dagliga livsföringen har ett omfattande behov 
av vård- och omsorgsinsatser som inte är tillfälliga. För att beviljas särskilt boende ska den 
enskilde ha bestående och omfattande behov av omsorg och tillsyn under stor del av dygnet. 
Behovet ska inte kunna tillgodoses i det egna hemmet genom insatser såsom exempelvis 
hemtjänst, dagverksamhet, boendestöd med mera. De omfattande behoven kan vara av såväl 
fysisk som psykiskt art såsom upplevd oro samt otrygghet.  
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När det gäller att mäta upplevd oro och otrygghet vid ansökan om särskilt boende tillämpar 
Härryda kommun en arbetsmetod för handläggarna. Arbetsmetoden innehåller 
bedömningsfrågor samt tillämpningsanvisningar som ska fungera som ett 
bedömningsunderlag för ställningstagande till rätten till särskilt boende.  

I de fall den enskilde uppnått en ålder av 90 år ska åldersfaktorn, samt upplevd oro och 
otrygghet, tas med som faktorer vid bedömning av behov av särskilt boende. 

I Härryda kommun finns det tre typer av särskilda boendeformer. Särskilt boende med 
somatisk inriktning, särskilt boende med inriktning mot personer med 
demenssjukdom/kognitiv svikt av betydande art samt särskilt boende med inriktning mot 
personer med psykiska funktionsnedsättningar.  

Undantagsvis kan särskilt boende med somatisk/kognitiv svikt/demensinriktning även beviljas 
till personer under 65 år. I dessa fall ska särskild planering och dokumentation finnas som 
visar att boendet tillgodoser den enskildes behov och på vilket sätt. 

Beslut om särskilt boende fattas i regel ej under den sökandes sjukhusvistelse. För att kunna 
bedöma och utreda hälsosituationen samt behov av insatser ges inledningsvis stödinsatser i 
hemmet eller på en korttidsplats i utredande syfte.  

5.1 Särskilt boende med inriktning somatik 
Beslut om bistånd i form av plats på ett särskilt boende med somatisk inriktning fattas när den 
enskildes behov är så omfattande att de inte längre kan tillgodoses under trygga och säkra 
former trots stöd och hjälp i den egna bostaden. Beslut om insats i form av särskilt boende 
med somatisk inriktning fattas vid omfattande behov av personlig omvårdnad när det gäller 
till exempel hygien, toalettbestyr, klädsel, förflyttning, måltider, kommunikation och tät 
tillsyn över dygnet. Beslut kan även fattas om den enskilde upplever en stor otrygghet i sitt 
ordinära boende där konsekvenserna blivit att välbefinnandet hotas. 

5.2 Särskilt boende med inriktning demens/kognitiv svikt av 
betydande art 
Beslut om bistånd i form av plats på ett särskilt boende med inriktning demens/kognitiv svikt 
av betydande art fattas när den enskildes behov är så omfattande att de inte längre kan 
tillgodoses under trygga och säkra former trots stöd och hjälp i den egna bostaden. Beslut om 
insats i form av särskilt boende fattas likaledes vid omfattande behov av personlig omvårdnad 
samt tillsyn dygnet runt. Beslut om särskilt boende med inriktning demens/kognitiv svikt av 
betydande art ska ha föregåtts av en diagnos av läkaren eller minnesutredning. 

5.3 Särskilt boende med inriktning psykiatri 
Beslut om bistånd i form av plats på ett särskilt boende med inriktning psykiatri fattas när den 
enskildes psykiska funktionsnedsättning är av sådan art och karaktär att behovet av hjälp samt 
god trygghet och säkerhet inte längre kan tillgodoses i hemmet med hjälp av andra insatser 
såsom boendestöd samt hemtjänst. Den enskilde ska i första hand föreslås boendestöd samt 
andra insatser enligt socialtjänstlagen före insatsen särskilt boende psykiatri kommer ifråga. 
Vid oklarheter kring behoven kan korttidsboende psykiatri i vissa fall vara värdefullt att pröva 
innan eventuellt permanent beslut om särskilt boende psykiatri fattas.  

Vid ansökan om särskilt boende psykiatri är läkarintyg eller motsvarande som styrker 
tillståndet och varaktigheten av den psykiska ohälsan önskvärt.  
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Bostadslöshet i sig själv är inte skäl för att beviljas särskilt boende psykiatri. Även om 
bostadslöshet för de flesta är bekymmersamt så syftar inte särskilt boende psykiatri till att 
avhjälpa detta. 

5.4 Parboendegarantin för personer över 65 år  
I Härryda kommun gäller parboendegaranti. Det innebär att makar och sambos så långt 
möjligt ska få fortsätta att bo tillsammans, även om de har olika omvårdnadsbehov.  
Att kunna få bo tillsammans på äldre dagar även i de fall endast en make eller sambo är i 
behov av bostad och vård- och omsorgsinsatser i ett särskilt boende är från 1 november 2012 
en rättighet. Med samma boende har Socialstyrelsen definierat boende i samma rum, samma 
lägenhet eller inom samma boende.  
 
Rätten till parboende för äldre gäller i alla former av särskilda boenden, det vill säga även 
boenden inriktade på personer med demenssjukdom eller andra speciella inriktningar. 

Sammanboende make/maka eller sambo har i normalfallet rätt att överta en gemensam 
lägenhet efter dödsfall, även om de inte tillhör den kategori som har rätt till boendet.  

Beslutet om att få sammanbo i ett särskilt boende är ett biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § SoL 
och 4 kap. 1 c § SoL. Part i ett ärende om att få sammanbo i ett särskilt boende är endast den 
person som har eller ska beviljas särskilt boende. För att parboendegarantin ska gälla ska 
nedanstående kriterier vara uppfyllda: 

 En förutsättning för att fatta beslut om bifall på ansökan om medboende är att båda är 
överens om att de vill bo tillsammans på ett särskilt boende. 

 Paret ska bedömts bo eller har bott varaktigt tillsammans. Uttrycket ”varaktigt 
sammanbott” markerar att det inte kan vara fråga om en samlevnad av kortare 
karaktär. Någon exakt tidsrymd fastställs dock inte i förarbetena utan detta ska avgöras 
efter en helhetsbedömning i det enskilda fallet. Det finns olika faktorer som kan vägas 
in och påverka bedömningen som till exempel om det finns en gemensam 
permanentbostad och ett gemensamt hushåll, samt om paret har gemensam 
folkbokföringsadress.  

Den medboende ska i huvudsak ta hand om sig själv som om det hade varit i ett ordinärt 
boende. Det innebär att den medboende själv ombesörjer praktiska och personliga göromål 
som inte är beviljade av handläggare. Om den medboende har behov av hemtjänst görs en 
ansökan hos en handläggare som utreder behovet. Det innebär att handläggningen sker på 
samma sätt som i ordinärt boende med den skillnaden att den enskilde inte väljer utförare.  

5.5 Biståndsbedömt trygghetsboende 
Den 2 april 2019 infördes det en ny bestämmelse i socialtjänstlagen som möjliggör för 
kommuner att inrätta en särskild boendeform för äldre; biståndsbedömt trygghetsboende 
enligt 5 kap 5 §. Biståndsbedömt trygghetsboende är avsett för äldre, 65 år eller äldre, som 
främst behöver stöd och hjälp i boende och annan lättåtkomlig service, och som behöver bryta 
oönskad isolering. 

I Härryda kommun innebär biståndsbedömt trygghetsboende en lägenhet med god 
tillgänglighet såväl i interiör som i betydelsen närhet till samhällsservice och 
kommunikationer. Kommunen anordnar vissa aktiviteter i gemensamma utrymmen, medan de 
boende får sina behov av stöd tillgodosedda genom hemtjänst. 
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Boendeformen ska beviljas efter en individuell prövning och är anpassad för äldre som inte 
behöver heldygnsvård, men som inte längre känner att det är tryggt att bo kvar hemma.  

I likhet med särskilt boende ska socialtjänstlagens parbogaranti och hyreslagens regler om 
besittningsskydd gälla för de biståndsbedömda trygghetsboendena. Om den äldres 
omvårdnadsbehov blir mer omfattande och inte längre kan tillgodoses i boendet bör han eller 
hon istället motiveras att flytta till en boendeform som motsvarar behoven bättre 

 

6 STÖD TILL DEN SOM VÅRDAR EN NÄRSTÅENDE 
 

6.1 Praktiskt stöd 
Kommunen tillhandahåller olika typer av praktiska stöd för den som vårdar en närstående. 
Dessa insatser återfinns under aktuella rubriker i detta material, där man kan läsa utförligare 
om dem. Nedan görs emellertid en sammanfattning av de praktiska insatser som lämpar sig att 
bevilja för att stödja och avlasta anhöriga. I de fall stöd samt avlastningsinsatser inte är 
tillräckligt informeras den enskilde samt närstående om insatsen särskilt boende.  

 Hemtjänstinsatser av olika slag för att avlasta närståendevårdare 
 Regelbunden avlösning 
 Oregelbunden avlösning 
 Dagverksamhet, där den enskilde regelbundet besöker dagverksamheten en eller flera 

dagar i veckan 
 Korttidsplats i form av växelvård 
 Korttidsplats i tillfälligt avlastande syfte 

6.2 Regelbunden avlösning för den som vårdar en anhörig 
Regelbunden avlösning syftar till att en närståendevårdare ska få möjlighet att kunna lämna 
sin närstående för att till exempel gå på en kurs, delta i en fritidsaktivitet eller för att vila sig i 
förebyggande syfte i det fall man inte kan lämna sin närstående utan tillsyn av en annan 
person. Den regelbundna avlösningen är schemalagd och sker på en återkommande dag och 
tid. I första hand bör avlösningen utföras på något av kommunens särskilda boenden, men 
undantagsvis kan även regelbunden avlösning i hemmet beviljas. I de fall avlösningen kan ske 
vardagar på för- och/eller eftermiddag, ska i första hand beslut om dagverksamhet fattas 
istället för beslut om regelbunden avlösning. 

Vid bedömning av rätten till regelbunden avlösning bör handläggare ta hänsyn till 
nedanstående faktorer: 

 Kan den enskilde förmedla sig själv 
 Kan den enskilde påkalla hjälp vid akuta situationer 
 Hur stort ansvar har anhörigvårdaren i den enskildes omvårdnadsarbete 

 

6.3 Oregelbunden avlösning för den som vårdar en anhörig 
Oregelbunden avlösning syftar till att en närståendevårdare ska få möjlighet att kunna lämna 
sin närstående för att till exempel uträtta samhälls- och hälsobesök i det fall man inte kan 
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lämna sin närstående utan tillsyn av en annan person. Till hälsobesök hör besök hos läkare, 
sjuksköterska, tandläkare, arbetsterapeut, sjukgymnast, fotvård och apotek. Till samhällsbesök 
hör besök hos frisör, bank, systembolaget, kläd/skoaffär, postombud, religiösa tillställningar 
och olika myndigheter 

Den oregelbundna avlösningen skiljer sig från den regelbundna avlösningen genom att 
närståendevårdaren får ett rambeslut med ett visst antal timmar, som hen kan använda vid 
behov.  

Vid bedömning av rätten till regelbunden avlösning bör handläggare ta hänsyn till 
nedanstående faktorer: 

 Kan den enskilde förmedla sig själv 
 Kan den enskilde påkalla hjälp vid akuta situationer 
 Hur stort ansvar har anhörigvårdaren i den enskildes omvårdnadsarbete 

6.4 Ekonomiskt stöd i form av anhörigbidrag 
Anhörigbidrag kan utgå till personer över 65 år som är folkbokförda i kommunen, som vistas 
här och som får omsorg av någon närstående om behovet av vård, omsorg och tillsyn är 
omfattande. För att anhörigbidrag ska beviljas ska brukarens behov av vård och omsorg 
bedömas bestå under minst sex månader. Ett eller båda av följande kriterier ska gälla: 

 Personlig omsorg minst 7 timmar per vecka (omfattande och regelbunden hjälp med 
hygien, på- och avklädning, matning, förflyttning, toalettbesök, medicinska insatser i 
egenvård med mera) 

 Omfattande tillsynsbehov där brukaren endast kan lämnas ensam kortare stunder, 
vilket innebär att man behöver vara med personen större delen av dygnet 

Härryda kommun har två nivåer av anhörigbidraget: 

 Nivå 1 om omsorgsbehovet är mellan 7-14 timmar per vecka 2 202 kr/månad 
 Nivå 2 om omsorgsbehovet är mer än 14 timmar per vecka 3225 kr/månad 

Antal timmar som åtgår till insatser av omsorgskaraktär är beräknade utifrån en schablon. Det 
är den tid det tar för personal i verksamheten att utföra respektive insatser. Schabloner utgår 
från normalfallet men det görs alltid en individuell bedömning i de fall det visar sig att den 
enskilde behöver mer eller mindre tid för en specifik insats. Anhörigbidrag betalas inte ut till 
den som samtidigt har blivit beviljad närståendepenning från Försäkringskassan. 
Anhörigbidrag betalas inte heller ut om den enskilde befinner sig utomlands. 

6.5 Anhöriganställning 
En anhörig kan få anhöriganställning om det finns språksvårigheter eller vid vård livets 
slutskede. Den person som anställs måste vara under 65 år. Förfrågan lämnas till berörd 
hemtjänstchef, som beslutar om anhöriganställning.  

7 PERSONER UTAN PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND 
 
7.1 Asylsökande 
Migrationsverket har det övergripande ansvaret för mottagande av asylsökande. Asylsökande 
personer som till följd av t.ex. funktionshinder eller normalt åldrande är i behov av hemtjänst 
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eller ett anpassat boende ska få sina behov tillgodosedda av migrationsverket inom ramen för 
lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) 

7.2 Utländska medborgare som vistas i Sverige (EU/EES-länder) 
EU/EES-medborgare som vistas i Sverige omfattas av kommunens yttersta ansvar för stöd 
och hjälp enligt 2 kap. 1 § SoL. Rätten att ansöka om bistånd och socialtjänstens skyldighet 
att pröva en ansökan gäller även för EU/EES-medborgare. EU- och EES-medborgare som 
bedöms ha uppehållsrätt i Sverige har samma rätt till socialt bistånd som svenska medborgare. 
Det är en konsekvens av EU-rättens likabehandlingsprincip. Den innebär även att 
socialtjänsten kan ställa samma krav på dessa personer som svenska medborgare till exempel 
vad gäller skyldigheten att efter förmåga bidra till sin egen försörjning. Uppehållsrätt har en 
person som arbetar eller söker arbete. För icke ekonomiskt aktiva, till exempel studenter, 
krävs att man har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning samt 
en heltäckande sjukförsäkring. 

EU-och EES-medborgare som bedöms sakna uppehållsrätt i Sverige, exempelvis någon som 
sökt sig hit utan realistiska möjligheter att göra sig gällande på den svenska arbetsmarknaden, 
har som huvudregel endast rätt till nödvändiga insatser i boendet tills personen i fråga kan 
resa hem till hemlandet. Vad det är måste socialtjänsten bedöma från fall till fall. 
(Socialstyrelsens meddelandeblad 2014) 

Nedan görs en sammanfattning av de nödvändiga insatserna tills personen ifråga kan resa hem 
till hemlandet: 

 Hjälp med övre och nedre hygien 
 Hjälp med klädsel 
 Hjälp med förflyttningar 
 Hjälp med toalettbestyr 
 Hjälp med dusch 
 Hjälp med matning 

EU/EES-länder 
Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike,  
Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,  
Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien,  
Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike, Island, Liechtenstein, Norge 

7.2 Personer som bor i annat land (Norden) 
Ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453)  
En svensk medborgare som är bosatt utomlands kan inte få sitt omsorgsbehov prövat här i 
landet så länge bosättningen i det andra landet pågår. Den enda möjlighet som i sådant fall 
föreligger är att den biståndsbehövande flyttar tillbaka till det land där hen är medborgare. Det 
är först sedan den biståndsbehövande återvänt till Sverige och bosatt sig här som 
bosättningskommunen blir skyldig att göra en biståndsbedömning. Man måste först befinna 
sig i Sverige för att kunna söka om bistånd. Bestämmelsen i 2 kap. 3 § SoL om rätt i vissa fall 
för en person som vill flytta till en annan kommun att hos den kommunen ansöka om behövlig 
insats gäller, som framgår redan av paragrafens ordalydelse, enbart flyttning mellan 
kommuner. Att någon avbryter vistelsen i en kommun och bor utomlands behöver inte alltid 
innebära att kommunens ansvar upphör. Omständigheterna kan vara sådana att den 
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hjälpsökande alltjämt skall anses vara bosatt i kommunen i den meningen att hen där har kvar 
sitt egentliga bo och hemvist. Vid akut uppkomna situationer är det vistelsekommunen som 
bär ansvar till dess att det är utrett vilken kommun som är att anse vara bosättningskommun.  

 
Ansökan om särskilt boende från personer boende i Norden 
Nordisk konvention om Social Bistånd och Sociala Tjänster (1995:479) gäller som lag i 
Sverige. Konventionen gäller alla personer som är bosatta i ett nordiskt land och också för alla 
nordiska medborgare oavsett bosättningsland. Syftet är att underlätta den fria rörligheten i 
Norden genom att förhindra att det uppstår luckor i den sociala tryggheten då man flyttar från 
ett nordiskt land till ett annat. Av Socialstyrelsens handbok framgår att en ansökan om ett 
särskilt boende från en nordisk person som befinner sig i Härryda kommun ska behandlas som 
vilken annan ansökan från en person boende i en annan kommun. Utgångspunkten är att 
nordiska medborgare likställs med svenska medborgare inom konventionens område så länge 
de befinner sig i Sverige. Ansökan från personer som bor i annat nordiskt land behandlas på 
samma sätt som ansökan från annan kommun.  

 

8 RELIGIONENS BETYDELSE 
 
8.1 Diskrimineringslagen (2008:567) 
Lagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och 
möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

8.2 Religiösa aspekter 
När det gäller bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Måste man givetvis i varje enskilt 
ärende sträva efter den bästa individuella lösningen. Flera faktorer måste emellertid vägas 
samman i denna bedömning, vilket icke minst framhålles i Socialstyrelsens Allmänna Råd. 
Det ankommer på socialnämnden att erbjuda den biståndsberättigade den biståndsform som 
kan anses vara den lämpligaste med hänsyn till sökandens behov, egen inställning och 
kommunens resurser. Av propositionen till SoL framgår också att man ej avsett att lagen 
skulle ge någon ovillkorlig rätt till viss typ av bistånd. Hänsyn måste alltså även tas till 
kommunens resurser.  

I Sverige finns idag en mångfald etniska minoriteter, vars behov man självfallet ska försöka 
tillgodose så långt det är möjligt. Det är dock orimligt att tänka sig att man, när det gäller vård 
och behandling, skall kunna helt tillgodose varje individuellt behov. Religiösa aspekten bör 
emellertid tas hänsyn till vid bedömning av rätt till bistånd i de fall det föreligger behov av 
insatsen för att uppnå en skälig levnadsnivå.  

Nedan görs en sammanfattning av de praktiska insatser som lämpar sig att bevilja med hänsyn 
till kommunens resurser och den religiösa aspekten:  

 Hjälp med tvätt/tvagning inför bön.  
 Hjälp med oregelbunden ledsagning i syfte att få möjlighet att delta i religiösa 

tillställningar 
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Är behovet av bistånd under en kortare period (1 vecka) bör man inte ta hänsyn till den 
religiösa aspekten, då behovet av hjälp är tillfälligt och under en kortare period (RÅ 1994 not 
574).
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1 INLEDNING 
 

1.1 Syfte 
Syftet med riktlinjerna är att skapa enhetlighet i synsättet vid bedömningar. Syftet är också att 
underlätta en avgränsning i bedömningen om rätt till sökt insats föreligger med 
utgångspunkten att behovet ska finnas vid ansökan. Riktlinjerna ska även säkerhetsställa att 
kommunens invånare behandlas lika oavsett handläggare samt i förekommande fall ange en 
ambitionsnivå för insatser till äldre personer över 65 år, yngre personer med fysiska och/eller 
psykiska funktionsnedsättningar samt personer som befinner sig i livets slutskede. 

1.2 Om riktlinjerna 
IBIC  
I Härryda kommun är målsättningen att alla ärenden inom omsorg och funktionsstöd ska 
utredas enligt Individens behov i centrum, IBIC, som är ett stöd för handläggarna att 
identifiera och beskriva individens behov, resurser, mål och resultat samt hantera 
dokumentationsbehov med gemensamt språk inom den process som individen genomgår i 
socialtjänsten. Syftet med IBIC är att individens stöd utgår från personens individuella behov 
och mål, inte från utbudet av existerande insatser. Dessa beskrivs alltså innan insatsen 
bestäms och är utgångspunkten för både hur insatsen utformas och hur den kan genomföras 
och följas upp. För att strukturerat beskriva individens behov, resurser, mål och resultat 
används Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF, 
som utgår från WHO:s definition av hälsa. IBIC använder även de övergripande mål som är 
uttryckta i socialtjänstlagen (2001:453).  

Socialtjänstlagen 
Dessa riktlinjer utgår från socialtjänstlagen och förhåller sig till aktuell rättspraxis och 
förarbeten till gällande lagar och bindande föreskrifter från Socialstyrelsen. 

I socialtjänstlagen (SoL) regleras rätten till bistånd. Enligt 4 kap. 1 § SoL har den som inte 
själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, rätt till bistånd av 
socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den 
enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Skälig levnadsnivå anger 
vilken nivå av levnadsstandard, som lagen garanterar. Begreppet skälig levnadsnivå definieras 
inte närmare i lagen utan kan huvudsakligen utläsas av rättspraxis. Rätten till bistånd är inte 
knuten till några särskilt i lagen angivna insatser och heller inte avhängig av någon speciell 
anledning till behovet. Skälig levnadsnivå innebär inte bara en nivåbestämning utan ger också 
uttryck för vilken form av insats som kan komma ifråga utifrån behov. Den generella nivån 
för skälig levnadsnivå förändras kontinuerligt av rättspraxis, det vill säga domar, föreskrifter 
och allmänna råd.  

I socialtjänstlagen regleras även rätten till bistånd enligt 4 kap. 2 § SoL. I socialtjänstlagens 4 
kap. 2 § framgår det att socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer 1 § om det finns 
skäl för det. Bistånd som avses i 4 kap.2 § SoL har en kommun befogenhet att ge enskilda i 
fall de anser det ändamålsenligt. Dock utgör inte ett sådant bistånd en rättighet som enskilda 
kan kräva, utan ett biståndsbeslut avseende 4 kap. 2 § SoL som går den enskilde emot, kan 
enbart bli föremål för laglighetsprövning enligt kommunallagens (1991:900) bestämmelser. 
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Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag, vilket ger kommunerna en stor frihet att utforma 
sina verksamheter efter lokala behov och förutsättningar. Lagen definierar varken vilka 
insatser som behöver ges för att tillgodose olika typer av behov hos den enskilde eller 
begreppet skälig levnadsnivå. En ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen ska alltid prövas 
individuellt utifrån den enskildes förutsättningar att klara sin nuvarande vardag och grundar 
sig på beslut utifrån gällande lagstiftning.  

Då rätten till bistånd inte är knuten till några särskilt angivna insatser, utan dessa får beslutas i 
det enskilda fallet, kan detta dokument inte göra anspråk på att täcka alla insatser som är 
möjliga att bevilja. Istället täcker det de vanligast förekommande insatserna och i de fall där 
det är möjligt anger det även frekvensen av dessa insatser.  

1.3 Målgrupp för riktlinjerna 
Riktlinjerna avser insatser som vanligen beviljas i samband med handläggning enligt 
socialtjänstlagen av ärenden som rör personer över 65 år, personer under 65 år med fysiska 
och/eller psykiska funktionsnedsättningar samt personer som befinner sig i livets slutskede.  
1.4 Avgränsningar 
Riktlinjerna avser handläggningen av ärenden enligt socialtjänstlagen. Riktlinjerna avser inte 
insatser som ges i samband med handläggning av ärenden som rör ekonomiskt bistånd, barn 
och unga, Lag med särskilda bestämmelse om vård av unga samt Lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall. De avser heller inte insatser enligt Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS). Frågor som gäller hälso- och sjukvårdslagstiftningen 
behandlas inte i riktlinjerna annat än i de delar som handlar om samverkan mellan 
socialtjänsten och hälso- och sjukvården.  

Riktlinjerna beskriver inte hur ett ärende ska handläggas eller hur samverkan med andra 
professioner ska ske. För dessa ändamål har Härryda kommun istället framtagit 
handläggnings -och samverkansrutiner. Riktlinjerna syftar inte heller till att beskriva de lagar 
och förordningar som styr handläggningen av ärenden. Slutligen avser de inte att beskriva de 
politiska mål som antagits för olika målgrupper i Härryda kommun, såvida inte dessa mål 
direkt styr innehållet i en beviljad insats eller med vilken frekvens denna insats ska ges.  

1.5 Dokumentets indelning i rubriker  
I detta dokument har de insatser som beskrivs delats upp under huvudrubrikerna: 
hemtjänstinsatser, övriga insatser i ordinärt boende, korttidsplats, särskild boendeform, stöd 
till den som vårdar en närstående, asylsökande och religionens betydelse. Huvudrubriken 
hemtjänstinsatser har i sin tur indelats i underrubrikerna omvårdnadsinsatser, serviceinsatser 
samt egenvård.  
 

2 HEMTJÄNSTINSATSER  
Med hemtjänstinsatser avses beviljade biståndsinsatser som ges till den enskilde av en 
utförare av hemtjänst eller en anhöriganställd i ordinärt boende. Hemtjänstinsatserna kan 
indelas i service- och omvårdnadsinsatser. Med serviceinsatser avses insatser som vanligtvis 
ges som en enskild insats en gång i veckan eller mera sällan, som oftast inte kombineras ihop 
med andra insatser och som beviljas för att tillgodose behov av hjälp med hushållsuppgifter. 
Till dessa hör: tvätt och klädvård, renbäddning, leverans av inköp, ärenden och städning.  
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Med omvårdnadsinsatser avses en rad olika insatser som beviljas för att tillgodose praktiska, 
fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov hos den enskilde. Till skillnad från 
serviceinsatserna ges dessa insatser vanligtvis en gång i veckan eller oftare och i många fall 
kombineras de ihop med andra omvårdnadsinsatser. Till exempel kan insatserna hjälp vid 
uppstigning, påklädning, personlig hygien, bäddning, iordningställande av frukost och 
handräckning av medicin i egenvård kombineras ihop vid ett enda besök, där den enskilde får 
sin morgonhjälp. Många omvårdnadsinsatser är av en mer personlig och privat karaktär än 
serviceinsatserna, då de innefattar fysiska moment i samband med till exempel påklädning 
och personlig hygien. Andra omvårdnadsinsatser liknar serviceinsatserna till sin karaktär då 
de ges för att tillgodose behov av hjälp med hushållsuppgifter, men skiljer sig ändå från dessa 
genom att de vanligen ges dagligen och ofta kombineras ihop med andra omvårdnadsinsatser. 
Exempel på sådana insatser är sophantering, disk, bäddning och måltidsberedning. 
Omvårdnadsstäd och omvårdnadstvätt är två omvårdnadsinsatser som ibland förväxlas med 
serviceinsatserna städning och tvätt. Skillnaden är dock att behoven av omvårdnadsstäd och 
omvårdnadstvätt, uppstår plötsligt och att den som ger hjälpen dagligen måste kontrollera om 
den behöver ges eller inte. Detta sker ofta tillsammans med andra omvårdnadsinsatser och i de 
fall insatserna behöver utföras, tar det oftast bara några minuter att utföra dem.  

Barnperspektiv 
Ett stärkt barnperspektiv inom socialtjänsten innebär att även barnens situation bör 
uppmärksammas när vuxna vänder sig till socialtjänsten med en ansökan om bistånd till 
familjen. Bistånd ska utformas med hänsyn till barns bästa. Hemtjänst i barnfamiljer med en 
funktionsnedsatt förälder ska inte användas som stöd till föräldern att klara sin föräldraroll 
annat än i form av praktisk hjälp med att sköta barnet (iordningsställa måltider, hjälp med 
omvårdnad, klädsel mm). 
 

2.1 Omvårdnadsinsatser  
 
2.1.1 På- och avklädning 
På- och avklädning beviljas i normalfallet dagligen och kombineras ofta ihop med andra 
insatser som ges morgon, dag och kväll.  

2.1.2 Daglig personlig hygien 
Personlig hygien beviljas i normalfallet dagligen och kombineras ofta ihop med andra insatser 
som ges morgon, dag och kväll. I den personliga hygienen ingår övre och nedre hygien, 
tandborstning, rakning, borstning av hår, byte av inkontinenshjälpmedel samt hjälp med 
klippning av fingernaglar vid behov. Klippning av tånaglar hänvisas till fotvården.  

2.1.3 Dusch och bad 
Dusch eller bad beviljas upp till tre gånger per vecka. I insatsen ingår handräckning, tillsyn 
eller praktiskt hjälp med tvätt av kropp och hår, enklare hårvård i form av att rulla upp hår 
samt kamning, insmörjning av kroppen samt hjälp med att klippa fingernaglarna. Klippning 
av tånaglar hänvisas till fotvården. Hjälp med dusch och bad kan antingen ske i ordinärt 
boende eller på ett av kommunens särskilda boenden. I de fall personen är i behov av hjälp till 
och från duschanläggningen på ett av kommunens särskilda boenden behöver personen 
ansöka om regelbunden ledsagning.  
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2.1.4 Toalettbestyr 
Toalettbestyr beviljas dagligen och kombineras ofta ihop med andra insatser. I insatsen 
toalettbestyr ingår förflyttningar till och från toaletten, överflyttning till och från toalettstolen, 
torkning efter toalettbesök, byte av inkontinensskydd samt kateter- och stomiskötsel i 
egenvård. I insatsen toalettbestyr ingår även hjälp med att tömma urinflaska, fristående 
toalettstol samt hjälp med att spola rent toalettspann som tillhör den fristående toalettstolen.   

2.1.5 Förflyttning 
Förflyttning kan innebära hjälp med vändning, att ta sig i och ur säng, fåtölj eller rullstol. Det 
kan också innebära hjälp med att ta sig från ett rum till ett annat.   

2.1.6 Måltidsberedning 
Beredning av måltider innefattar uppvärmning och enklare tillagning av mat som ska fungera 
som en komplettering av måltider, exempelvis sallad, omelett eller hjälp med att koka 
potatis/pasta/ris. Måltidsberedning innebär även hjälp med dukning, uppläggning av maten på 
ett aptitligt sätt samt servering av måltiden. Beredning av måltider avser framförallt tillagning 
av frukost och mellanmål/kvällsmål. När det gäller lunch och middagsmål bör den enskilde, 
om hen inte själv kan tillaga maten, i första hand hänvisas till att köpa färdigrätt via insatsen 
Inköp. Matleverans från ett av kommunens tillagningskök kan i vissa fall beviljas när det 
föreligger behov av specialkost såsom fettreducerad kost, glutenfri kost, kost med anpassad 
konsistens, komjölksproteinfri kost eller på grund av andra allergier som ej kan tillgodoses 
genom insatsen inköp eller på annat sätt (Konsumentverket 2011:1). Medicinskt intyg ska 
efterfrågas vid bedömning av rätten till matleverans när det gäller specialkost.  

2.1.7 Måltidsstöd 
Måltidsstöd innebär att den enskilde får stöd i samband med måltiden för att kunna 
tillgodogöra sig maten på ett bra sätt. Det kan handla om hjälp med matning eller att den 
enskilde får sällskap under hela måltiden eller en stund i början för att stimulera lusten att äta. 

2.1.8 Disk 
Disk beviljas i normalfallet en gång per dag och brukar kombineras ihop med andra 
omvårdnadsinsatser.  

2.1.9 Sophantering 
Sophantering innebär hjälp med att sortera hushållssoporna samt gå ut med soporna. Denna 
insats brukar i normalfallet beviljas en gång per dag och kombineras ofta med andra 
omvårdnadsinsatser. Sophantering innebär även hjälp med att källsortera hushållssoporna 
samt gå ut med soporna till en återvinningsstation. Denna insats brukar i normalfallet beviljas 
en gång i veckan och kombineras ofta med andra omvårdnadsinsatser. I de fall den enskilde 
inte är beviljad omvårdnadsinsatser och källsortering ska utföras en eller ett par gånger per år 
ska den enskilde beviljas tillfällig hjälp i form av omvårdnadsinsatser. Den enskilde kan vara 
beviljad både regelbundna omvårdnadsinsatser och tillfällig hjälp i hemmet i form av 
omvårdnadsinsatser.  

2.1.10 Bäddning 
Bäddning beviljas i normalfallet dagligen och kombineras ofta ihop med andra insatser som 
ges på morgonen och kväll i samband med uppstigning/sänggående.  
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2.1.11 Hämta in vatten 
Hjälp med att hämta in vatten beviljas i normalfallet en gång per dygn åt den som inte har 
vatten och avlopp.  

2.1.12 Hämta in ved/tända spis 
Hjälp med att bära in ved och tända i spis beviljas i normalfallet en gång per dygn åt den som 
inte har något annat värmesystem än vedeldning. 

2.1.13 Omvårdnadsstäd 
Omvårdnadsstäd beviljas i normalfallet dagligen tillsammans med andra omvårdnadsinsatser 
och beräknas bara ta några minuter att utföra. I omvårdnadsstädet ingår vanligtvis att man 
kontrollerar hygienen i kök och badrum. Är allt i sin ordning görs inget omvårdnadsstäd, men 
skulle den enskilde till exempel ha spillt matrester på golvet vid diskbänken så att det finns 
halkrisk eller smutsat ned toalettringen, så städas detta upp. Damning ingår aldrig i 
omvårdnadsstäd och nästan aldrig heller dammsugning såvida den enskilde inte slagit sönder 
något som måste dammsugas upp, till exempel glasskärvor.  

2.1.14 Omvårdnadstvätt  
Omvårdnadstvätt beviljas i normalfallet dagligen tillsammans med andra omvårdnadsinsatser 
och beräknas bara ta några minuter att utföra. Denna insats beviljas ofta till personer med 
inkontinensproblem och innebär att man kontrollerar om det blivit vått i sängen eller på 
kläderna. Skulle så vara fallet lägger man sängkläder och/eller kläder i blöt tills det finns 
tvättid i tvättstugan eller stoppar in dem i tvättmaskinen om den enskilde har tvättmaskin i 
bostaden. I omvårdnadstvätt ingår inte att ta hand om annan tvätt än sådan tvätt som ovan 
beskrivits.  

2.1.15 Social kontakt 
Social kontakt kombineras ofta ihop med andra insatser. Den som känner ensamhet, oro eller 
ångest och vars behov inte kan tillgodoses med andra insatser kan beviljas social kontakt som 
enstaka insats. Innan sådant bistånd beviljas bör man i första hand hänvisa den enskilde till 
kommunens Träffpunkt eller informera hen om möjligheten till bistånd i form av 
dagverksamhet. I bedömningen av om denna insats bör väljas för att tillgodose den enskildes 
behov ska den enskildes egna kontaktnät alltid vägas in. Utformningen av insatsen ska utgå 
från vad den enskilde själv vill göra. Det kan röra sig om en kopp kaffe och samtal, att lösa 
korsord eller läsa högt ur bok/tidning. Den som bor tillsammans med annan eller har god 
kontakt med anhöriga/vänner bör i normalfallet anses ha fått sitt behov av social kontakt 
tillgodosett genom dessa kontakter. Omfattningen av insatsen beror på den enskildes situation 
och vilka andra sociala aktiviteter som den enskilde beviljats. Den som saknar ett eget socialt 
nätverk och inte har några andra sociala aktiviteter kan beviljas social kontakt om behovet 
finns. Den som har beviljats andra insatser som också syftar till att bryta social isolering, t.ex. 
ledsagning, promenad eller dagverksamhet, bör i normalfallet anses ha fått sitt behov 
tillgodosett genom dessa insatser. Social kontakt beviljas i normalfallet 1-2 gånger i veckan.  

2.1.16 Promenad/Social samvaro 
Insatsen promenad syftar till att motverka isolering och få möjligheten att komma ut i 
samhället. Promenad beviljas i normalfallet två tillfällen i veckan. I de fall promenad ej är 
möjligt på grund av exempelvis dålig väder eller tillfällig hälsonedsättning etc. kan insatsen 
promenad ersättas med social samvaro.  
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2.1.17 Tillsyn 
Tillsyn innebär i normalfallet ett kort besök i hemmet för att se att allt är i sin ordning samt 
för att öka tryggheten i ordinärt boende. Tillsyn kan också ske i samband med annan insats. 
Den enskilde ska i första hand föreslås trygghetslarm samt ringtillsyn innan bistånd i form av 
tillsyn ska övervägas. I de fall den enskilde behöver många och långa tillsynsbesök under 
dagen bör istället bistånd i form av dagverksamhet övervägas.  

2.1.18 Ringtillsyn 
Ringtillsyn innebär ett telefonsamtal för att se att allt är i sin ordning. För den som är beviljad 
andra omvårdnadsinsatser, räknas även ringtillsyn som en omvårdnadsinsats. Ringtillsyn 
räknas dock inte in i den omvårdnadsnivå som styr taxan, eftersom taxan bygger på fysiska 
besök hos den enskilde. För den som inte är beviljad några omvårdnadsinsatser, men ändå 
behöver ringtillsyn, beviljas istället trygghetsinsats i form av trygghetslarm. Under rubriken 
övriga insatser i ordinärt boende kan man läsa om olika former av trygghetsinsatser.  

2.1.19 Oregelbunden ledsagning 
Oregelbunden ledsagning innebär hjälp eller stöd med att ta sig till och från olika hälso- och 
samhällsinrättningar samt hjälp under den pågående aktiviteten. Oregelbunden ledsagning 
beviljas vid hälsobesök och/eller samhällsbesök. Till hälsobesök hör besök hos läkare, 
sjuksköterska, tandläkare, arbetsterapeut, sjukgymnast, fotvård och apotek. Till samhällsbesök 
hör besök hos frisör, bank, systembolaget, kläd/skoaffär, religiösa tillställningar, begravningar 
postombud och olika myndigheter. Oregelbunden ledsagning beviljas i normalfallet inte för 
nöjesbesök såsom besök på bio, teater, idrottsevenemang etc. Då de flesta hälso- och 
samhällsbesök är svåra att planera och då behovet av dem kan variera över tid, är 
oregelbunden ledsagning ett rambeslut utan någon specificerad tid. Den enskilde ska meddela 
hemtjänstgruppen med minst en veckas framförhållning om möjligt. Transport ingår ej. Det 
anordnas av den enskilde. Hemtjänstgruppen kan vid behov vara behjälpliga med att beställa 
färdtjänst/sjukresor.  

2.1.20 Regelbunden ledsagning 
Regelbunden ledsagning innebär att den enskilde beviljas hjälp eller stöd med att ta sig till 
och från en aktivitet, men innebär i normalfallet ingen hjälp under den pågående aktiviteten. 
Det som skiljer den regelbundna ledsagningen från den oregelbundna ledsagningen, är att den 
utförs med ett bestämt tidsintervall, till exempel en eller två på förväg bestämda dagar i 
veckan. I de fall det framgår att den enskilde är i behov av regelbunden ledsagning till och 
från hälsobesök under en begränsad period på max 4 veckor beviljas istället insatsen 
oregelbunden ledsagning.  

Denna typ av ledsagning beviljas för att den enskilde regelbundet ska kunna besöka exempel 
en dagcentral, kurs eller till och från restaurang/matställe i närområdet av bostaden. 
Regelbunden ledsagning begränsas i normalfallet till två timmar i veckan inom den egna 
kommungränsen. 

2.1.21 Djurvård, inomhusdjur 
Skötsel i form av rengöring av burar, tömning av kattlåda, rastning av hund/katt, eller 
medfölja till veterinär beviljas i normalfallet inte. Då den enskilde inte själv kan ta hand om 
sitt djur får man söka andra alternativ än hemtjänstinsatser. Exempel på detta kan vara 
hunddagis, dagmatte, hjälp från volontär eller andra privata alternativ.  
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2.1.22 Tillfällig hjälp i hemmet i form av omvårdnadsinsats 
Det står på förhand klart att insatserna kommer att behövas under en kortare period på max 14 
dagar och att den enskilde inte sedan tidigare är beviljad samma typ av insatser. Ett exempel 
på detta kan vara en enskild som normalt inte är beviljad bistånd, men som behöver detta 
under en anhörigs semesterresa.  

I de fall den enskilde sedan tidigare är beviljad omvårdnadsinsatser och kommer att behöva 
utökade insatser under en kortare period på max 14 dagar, till exempel under anhörigs 
semesterresa, hjälp med ögondroppar eller såromläggning i egenvård ska istället beslut fattas 
om utökad hjälp.  

I de fall den enskilde sedan tidigare är beviljad omvårdnadsinsatser och kommer att behöva 
utökade insatser på grund av tillfällig influensa, tillfällig magsjuka eller tillfällig förkylning 
under en kortare period på max 14 dagar, ska hemtjänsten istället utöka hjälpen utifrån 
personens individuella behov. Beslut behöver därmed inte fattas. 

2.2 Serviceinsatser  
 
2.2.1 Tvätt och klädvård  
Tvätt och klädvård beviljas i normalfallet en gång var tredje vecka. Med tvätt avses 
maskintvätt i hemmet eller separat tvättstuga i bostadshuset eller i dess närhet. Tvätt av mattor 
och tvättartiklar som inte tål maskintvätt beviljas inte. Med klädvård avses torkning, vikning 
och inplockning av tvätt samt strykning av kläder och mindre dukar.  

2.2.2 Renbäddning 
Renbäddning beviljas i normalfallet varannan vecka. Renbäddning innebär byte av lakan, 
påslakan och örngott.  

2.2.3 Städning 
Hjälp med städning beviljas normalt för två rum och kök för ensamstående och upp till tre rum 
och kök för makar. Det är dock upp till den enskilde/sammanboende, att inom ramen för den 
beviljade tiden för städ, komma överens med utföraren om vilka rum som ska städas. Med 
städning avses damning, dammsugning och våttorkning av golv. Har man en större bostad får 
man själv ombesörja städandet av de extra ytorna, t.ex. genom att köpa tjänsten av annan. 
Städfrekvensen är i normalfallet var tredje vecka. För att beviljas extra städning krävs särskilda 
skäl. Astma/allergi ska styrkas av läkarintyg. För storstädning, sanering och flyttstädning 
hänvisas till privata aktörer på marknaden. Kostnad för sanering av bostad bekostas i normalfallet 
av personen. Om personen inte har ekonomiska möjligheter att betala för sanering finns möjlighet 
att ansöka om försörjningsstöd. 

2.2.4 Ärende 
Ärende beviljas i normalfallet en gång varannan vecka. Med ärende avses till exempel hjälp 
med att hämta beställda varor som inte är dagligvaror samt lämning och hämtning av kemtvätt 
och biblioteksböcker. Med ärende kan även avses hjälp med att hämta medicinerna på 
apoteket, i de fall den enskilde inte kan få sina mediciner hemlevererade på annat sätt. Ett 
ärende innebär att den enskilde inte själv följer med. I de fall den enskilde kan följa med på ett 
ärende, beviljas istället insatsen ledsagning. 
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2.2.5 Inköp 
Inköp beviljas i normalfallet en gång i veckan. Leverans av inköp görs genom den eller de 
affärer som kommunen har avtal om utkörning med. För hemtjänstens del består insatsen av 
att hjälpa den enskilde med att fylla i inköpslistan samt hämta upp listan i syfte att genomföra 
beställning av dagligvaror. I biståndsbeslutet ingår det även att efter leverans få hjälp med att 
packa upp dessa varor. 

2.2.6 Hushållsgemenskap 
Makar har ett gemensamt ansvar för praktiska sysslor i hemmet enligt 1 kap. 2 och 4 §§ 
äktenskapsbalken. Hemtjänsten ska inte ta över den icke biståndsbehövande makens/makans 
ansvar för skötseln av det gemensamma hushållet. Mer direkt personliga omvårdnadsbehov 
anses däremot inte ligga inom detta ansvar. Samma principer som för makar ska tillämpas för 
sammanboende par samt vuxna personer som av annan anledning delar hushåll. Det innebär 
att om flera vuxna personer delar hushåll, förutsätts de bidra efter förmåga till skötseln av 
hushållet. Om flera vuxna personer delar hushåll men behovet av insatser för praktiska sysslor 
ändå finns, bör samtliga personer i hushållet ansöka om sådant stöd. I dessa fall ska 
biståndsbeslutet delas mellan personerna i hushållet. 

2.2.7 Tillfällig hjälp i hemmet i form av serviceinsatser 
Det står på förhand klart att insatserna kommer att behövas under kortare period på max 14 
dagar och att den enskilde inte sedan tidigare är beviljad samma typ av insatser.  
Exempel på sådana serviceinsatser kan vara: 

 Inköp 
 Renbäddning 
 Ärenden 
 Tvätt 
 Städ 

I de fall en serviceinsats är av en sådan art att den endast utför under en eller ett par gånger 
per år, kan den enskilde vara beviljad både regelbundna serviceinsatser och tillfällig hjälp i 
hemmet i form av hjälp med andra städmoment i bostaden. Vid sidan av den städning som i 
normalfallet beviljas var tredje vecka, finns det även möjlighet att bevilja hjälp med andra 
städmoment i hemmet. Dessa städmoment utförs endast en eller ett par gånger per år och 
beviljas därför som tillfällig hjälp i hemmet. Exempel på sådana städmoment kan vara: 

 Rengöring av kylskåp två gånger per år 
 Avfrostning av frys två gånger per år 
 Avtorkning av skåpsluckor, dörrkarmar och fönsterkarmar två gånger per år 
 Byte av gardiner två gånger per år 
 Skötsel av balkong två gånger per år, vilket innebär hjälp med att ställa ut respektive, 

ställa in lättare balkongmöbler, sopa av golvet samt torka av balkongräcke. 
 Avtorkning av lampor (enklare) där det är möjligt en gång per år 
 Dammsugning av säng två gånger per år 
 Rengöring av ugn två gånger per år 
 Rengöring av spisfläkt och ventiler en gång per år 
 Rengöring av skafferi en gång per år 
 Fönsterputsning motsvarande två rum och kök. Fönsterputsning sker en gång per år 
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2.3 Egenvård 
Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och 
sjukvården bedömt att en person själv kan utföra. Om den enskilde/vårdnadshavare eller 
annan person varken kan förstå eller ansvara för att åtgärden utförs på ett säkert sätt är 
utförandet inte egenvård utan hälso- och sjukvård (SOSFS 2009:6).  

Om den enskilde har nedsatt kognitiv förmåga (exempelvis p.g.a. demenssjukdom, vissa 
psykiska funktionsnedsättningar eller utvecklingsstörning) som innebär att hen inte har 
förmåga att förstå och klara av att sköta sin medicinering så följer av 1 kap. 1 § fjärde stycket 
(SOSFS 2000:1) att det är hälso- och sjukvårdspersonal som ska sköta hanteringen av den 
enskildes läkemedel.  

När det gäller övriga insatser, dvs. insatser som rör annat är hantering av läkemedel, behöver 
en nedsatt kognitiv förmåga inte leda till bedömningen att egenvård är uteslutet. 
Riskbedömningen blir avgörande. Riskanalys görs av personen som ordinerar insatsen.  

Innan beslut om bistånd har tagits är utförandet av egenvård ett hälso- och sjukvårdsansvar.  

2.3.1 Handräckning av medicin i egenvård 
Handräckning av medicin i egenvård innebär att den som själv har kontroll och kan ta ansvar 
över sin medicinering får hjälp med att ta fram medicinen eller med att öppna apodos.  

2.3.2 Träning i form av egenvård med funktionsbevarande syfte 
Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och 
sjukvården bedömt att en person själv kan utföra. Varje legitimerad yrkesutövare kan inom 
sitt ansvarsområde bedöma och besluta om egenvård.  

Har den enskilde behov av hjälp för att utföra egenvårdsåtgärderna kan hen ansöka om 
bistånd för praktisk hjälp/handräckning med egenvård. Det innebär att hemtjänstpersonalen, 
efter instruktion från den enskilde, kan utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter bedömda som 
egenvård. Observera att ansvaret för att egenvården blir utförd på rätt sätt ligger på den som 
gjort bedömningen om egenvård. Hemtjänstpersonalen kan ses som den enskildes förlängda 
arm. I de fall den enskilde behöver stöd från hemtjänsten/socialtjänsten för att utföra 
egenvården måste hälso‐ och sjukvården avvakta med sitt ställningstagande om överlämnande 
av åtgärder till dess att den enskilde ansökt och fått stödet beviljat av socialtjänsten. 

Förutsättningar för att en sjukvårdsuppgift ska kunna betraktas som egenvård: 

 Den enskilde bör ha kognitiva förutsättningar att förstå eller ansvara för att åtgärden 
utförs på ett säkert sätt. En nedsatt kognitiv förmåga behöver inte alltid leda till 
bedömningen att egenvård är uteslutet. Riskbedömningen blir avgörande. 
Förutsättningen är att den som bedömer egenvården efter en riskanalys anser att 
egenvården kan utföras på ett säkert sätt.  

 Närstående till en vuxen person har ingen skyldighet att utföra insatsen träning som 
egenvård. Inget hindrar dock att en närstående hjälper till med träning i egenvård om 
den enskilde och den närstående är överens om att det är en bra lösning.  
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Egenvård av träning innebär:  

 motorisk träning/personligt träningsprogram 
 stå- och gåträning 
 aktivitetsträning (ADL) 

Ansökan måste inkomma från den enskilde. Ansökan om träning i egenvård sker i samband 
med utskrivning från hemsjukvårdens rehab och beviljas efter samråd med kommunens 
fysio/arbetsterapeuter. Fysio/arbetsterapeuten rekommenderar nivån av egenträningen. Alla 
beslut om träning i egenvård ska ha en tydlig målsättning och syfte. Alla beslut om egenvård 
ska tidsbegränsas, dock max 6 månader även om behovet är varaktigt, därefter sker det en 
nyprövning. Ansökan om träning i egenvård prövas utifrån de kriterier som gäller för 
socialtjänstlagen, det vill säga kan behovet tillgodoses på annat sätt finns det inte skäl för 
bifall. Det kan t.ex. vara att den enskilde kan ta sig till vårdcentralen för att få insatsen utförd 
etc. 

2.3.3 På- och avtagning av stödstrumpa i egenvård 
På- och avtagning av stödstrumpa i egenvård beviljas i normalfallet dagligen och kombineras 
ofta ihop med andra insatser som ges morgon och kväll i samband med uppstigning och 
läggning. 

 

3 ÖVRIGA INSATSER I ORDINÄRT BOENDE 
 
3.1 Trygghetsinsatser  
Trygghetsinsatser beviljas för att ge den enskilde ökad trygghet i det egna hemmet. Det finns 
flera olika typer av trygghetsinsatser såsom trygghetslarm, passagevakt, GPS-larm, 
rörelsedetektor, ringtillsyn med mera.  

GPS-larm bör kombineras med passagevakt.  

Den som är beviljad trygghetsinsats i form av trygghetslarm har möjlighet att få ringtillsyn. I 
de fall den enskilde är beviljad några omvårdnadsinsatser, räknas istället även ringtillsyn som 
en omvårdnadsinsats. Under rubriken omvårdnadsinsatser kan man läsa mera om när 
ringtillsyn räknas som en omvårdnadsinsats. 

Är man sammanboende och båda har behov av trygghetsinsatser i form av trygghetslarm ska 
utredning göras och beslut fattas för var och en i hushållet.  

3.2 Hemtjänst i assistansliknade form 
För personer som bor i ordinärt boende ska stöd vanligen ges genom insatser från 
hemtjänsten. För vissa personer är hemtjänstens insatser på grund av funktionsnedsättningens 
karaktär inte tillräckliga. Hemtjänst kan i några enstaka fall behöva utföras med högsta 
möjliga kontinuitet och i en form som liknar personlig assistans.  
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Hemtjänst i assistansliknande form riktar sig i normalfallet till följande personer: 

 Personer som har omfattande och betydande fysiska behov av integritetsnära karaktär 
som påverkar flera livsområden. 

 Personer som är mellan 18-65 år och som inte är beviljad personlig assistans enligt 9:2 
§ LSS 

3.3 Palliativ insats i ordinärt boende 
Det blir allt mer vanligt att människor som har en obotlig och progressiv sjukdom vill vårdas i 
hemmet den sista tiden i livet. Vård i livets slutskede är en aktiv helhetsvård av person i ett 
skede när sjukdomen inte längre svarar på kurativ (botande) behandling. Vården innebär att 
tonvikt läggs på att lindra smärta och andra besvärande symtom. Det innebär också att såväl 
fysiska, psykiska, sociala som existentiella aspekter förenas till en helhet i vården.  

Det övergripande målet med vård i livets slutskede är att uppnå bästa möjliga livskvalitet för 
den enskilde och dennes familj. För att bevilja vård i livets slutskede i ordinärt boende ska den 
enskilde ha ett medicinskt utlåtande där det framgår att hen befinner sig i livets slutskede. Om 
en handläggare bedömer att den enskilde har rätt till vård i livets slutskede i ordinärt boende 
fattas det ett öppet beslut om hemtjänst enligt socialtjänstlagen. Insatsen heter palliativ insats i 
livets slutskede i ordinärt boende och gäller såväl omvårdnad som serviceinsatser.  

Beslutet syftar till att den enskilde ska uppnå god levnadsnivå. Handläggare beviljar inte 
några specifika insatser eller beräknar tidsomfattning eftersom förhållandena kan skifta snabbt 
och behovet kan variera utifrån den enskildes dagsform. Eftersom omfattningen samt behovet 
av insatser varierar från dag till dag ska dagen planeras i överenskommelse mellan den 
enskilde, hemtjänst och ansvarig sjuksköterska i HSV. Vård i livet slutskede i ordinärt boende 
ska kunna ges dygnet runt.  

3.4 Dagverksamhet 
I Härryda kommun kan man beviljas tre olika typer av dagverksamhet om man bor i ordinärt 
boende; dagverksamhet med somatisk inriktning, dagverksamhet med inriktning mot personer 
med demenssjukdom/kognitiv svikt av betydande art samt dagverksamhet med inriktning mot 
personer med psykisk funktionsnedsättning. Nedan redovisas dem tre olika formerna.  

3.4.1 Dagverksamhet med somatisk inriktning enligt 4 kap. 2 § SoL 
För att beviljas dagverksamhet med somatisk inriktning ska man ha fyllt 65 år. Om den 
enskilde inte är i behov av kontinuerligt personalstöd under sin vistelse ska man i första hand 
hänvisas till en av kommunens Träffpunkter. Dagverksamhet beviljas i ett socialt eller 
avlastande syfte. 

3.4.2 Dagverksamhet med inriktning mot personer med 
demenssjukdom/kognitiv svikt av betydande art enligt 4 kap.1 § SoL 
För att beviljas dagverksamhet med inriktning mot personer med demenssjukdom/kognitiv 
svikt av betydande art, finns inget motsvarande ålderskriterium men den som beviljas en 
sådan dagverksamhet ska ha en konstaterad demenssjukdom/kognitiv svikt av betydande art. 
Dagverksamhet beviljas i ett socialt eller avlastande syfte. 
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3.4.3 Dagverksamhet med inriktning mot personer med psykisk 
funktionsnedsättning enligt 4 kap.2 § SoL 
I Härryda kommun finns verksamheten Kreativt Center, som bland annat vänder sig till 
personer med psykisk funktionsnedsättning. Kreativt Center är en så kallad öppen 
verksamhet, som inte kräver några biståndsbeslut. I dagsläget är verksamheten öppen tre 
dagar i veckan. Om det skulle visa sig att Kreativt Center inte är tillräckligt och/eller av någon 
anledning inte fungerar kan i absoluta undantagsfall beslut om dagverksamhet för personer 
med psykisk funktionsnedsättning beviljas. Observera att som alltid när beslut enligt 
socialtjänstlagen fattas, görs först en bedömning att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. 

Gällande personer som tillhör personkrets 3 enligt 1 § LSS och som är i arbetsför ålder men 
som inte har en psykisk funktionsnedsättning, beviljas i normalfallet ingen daglig 
sysselsättning. Denna målgrupp hänvisas i första hand till andra aktörer såsom 
Försäkringskassa, Arbetsförmedlingen eller Arbetsmarknadsenheten 

3.5 Boendestöd  
Målgrupp  
Boendestödet vänder sig till personer som är 18 år och uppåt och som har en psykisk-, 
neuropsykiatrisk- eller intellektuell funktionsnedsättning med betydande svårigheter i 
vardagen och därmed behov av stöd för att klara av sin livssituation.  

En person har en psykisk funktionsnedsättning om hen har väsentliga svårigheter med att 
utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits eller kan antas 
komma att bestå under en längre tid. I socialtjänstlagen anges ingen övre åldersgräns för rätt 
till bistånd på grund av funktionsnedsättning. Boendestöd kan ges till en person som har fyllt 
67 år om det är den insats som bäst kan tillgodose hens behov samt är den lämpligaste 
stödformen. Om personen till följd av åldrandeprocessen kan få sina behov tillgodosedda 
genom hemtjänstinsatser bör en diskussion inledas om hemtjänstinsatser är mer lämpliga 
utifrån behoven. Boendestöd är en insats som generellt bygger på att den enskilde är delaktig i 
momenten och insatserna utförs tillsammans med boendestödet i motsats till hemtjänst, som 
oftare utförs åt den enskilde. Boendestöd är ett stöd för den enskilde i dennes svårigheter i 
vardagen och är en konsekvens av funktionsnedsättningen.  

Barnperspektiv 
Boendestöd är inte till för att vara ett stöd för den enskilde i sin föräldraroll. Särskild 
uppmärksamhet ska ges till barn som lever med föräldrar med psykisk ohälsa, handläggaren 
bör säkerställa att barnet har tillgång till det stöd den behöver och vid behov hänvisa vart man 
kan vända sig för att få hjälp. 

Syftet  
Syftet med boendestöd är att få stöd, hjälp och möjlighet att utvecklas för att kunna klara av 
ett så självständigt liv som möjligt. Boendestöd är ett socialt- och pedagogiskt stöd i den 
enskildes hem och dennes närmiljö. Stödet bygger på delaktighet och utformas individuellt. 
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För att beviljas boendestöd bör behov föreligga inom något eller några av följande områden:  

 Svårigheter med att skapa struktur i vardagliga sysslor och utföra aktiviteter på viktiga 
livsområden 

 Behov av att bryta isolering 
 Behov av motivationsstödjande insatser 
 Stöd att upprätta samt bibehålla myndighets- och sjukvårdskontakter  

Omfattning  
Frekvensen av boendestöd kan variera från en gång i månaden till flera gånger om dagen 
under veckans alla dagar. Insatsen boendestöd kan ges i form av fysiska besök eller i form av 
telefonkontakt och kan verkställas både i och utanför hemmet. Den enskilde ska i första hand 
föreslås boendestöd före insatser av mer ingripande karaktär såsom korttidsboende eller 
bostad med särskild service/särskilt boende 

3.6 Kontaktperson  
Kontaktperson är en insats som specifikt riktar sig till personer över 18 år med psykiska, 
neuropsykiatriska samt intellektuella funktionsnedsättningar.  

Syfte  
En kontaktpersons uppgift ska vara att hjälpa den enskilde och hans närmaste i personliga 
angelägenheter. Insatsen ska kunna förordnas så snart den enskilde har behov av att få stöd, 
råd eller hjälp. En kontaktperson enligt socialtjänstlagen arbetar utifrån ett upprättat uppdrag 
med tydligt syfte och målsättning. Kontaktpersonens väsentligaste uppgift ska vara att fungera 
som ett personligt stöd och hjälpa till på olika sätt. Exempel kan vara att förmedla läkarbesök, 
bryta sig loss ur en olämplig miljö eller försöka hjälpa den enskilde till en meningsfull 
sysselsättning. Det är viktigt att kontaktpersonen inte tar över vad den enskilde själv kan göra 
utan istället söker aktivera henom. Socialnämnden får utse en särskild person (kontaktperson) 
med uppgift att hjälpa den enskilde i personliga angelägenheter, om den enskilde begär det. 
Det finns inte någon rätt för den enskilde att få en kontaktperson utsedd, det är socialnämnden 
som avgör om det finns behov av en kontaktperson. I normalfallet kombineras inte 
kontaktperson och insatsen boendestöd. I de fall behovet ändå finns bör detta motiveras 
tydligt i bedömningen varför en kombination anses behövas. Hur de olika verkställarna ska 
utforma sina respektive uppdrag behöver vara tydligt så att insatserna inte blir 
kontraproduktiva eller för den delen, inriktar sig på samma sak. 

 

4 KORTTIDSPLATS 
Korttidsplats beviljas enligt 4 kap.1 § SoL då den enskilde tillfälligt har behov av mer 
omfattande vardagsträning, omvårdnad eller omfattande stöd som inte kan tillgodoses i 
ordinärt boende genom hemtjänstinsatser eller boendestöd. Korttidsboende kan beviljas i tre 
olika inriktningar; somatik, demens/kognitiv svikt av betydande art samt med inriktning för 
personer med psykiska funktionsnedsättningar.  

Korttidsplats med demens/kognitiv svikt och somatisk inriktning kan vara ett viktigt stöd för 
den enskilde i ordinärt boende, antingen vid enstaka tillfälle eller återkommande i form av 
växelvård. En väl fungerande korttidsplats kan medföra att behov av permanent plats i särskilt 
boende kan flyttas fram. För många av dem som vårdar en närstående kan möjligheten till 
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avlastning genom korttidsplats ge så mycket att det blir möjligt för den enskilde att bo kvar 
hemma längre.  

Korttidsplats för personer med psykisk inriktning kan komma ifråga när den enskilde har 
upprepande inläggningar inom slutenvårdspsykiatrin samt att det funnits svårigheter att få det 
att fungera kring boendestödet på ett tillfredställande sätt.  

Korttidsboende psykiatri kan i normalfallet beviljas i utredande och återhämtande syfte. För 
den som sedan tidigare beviljats särskilt boende, kan korttidsboende i avvaktan på erbjudande 
om ledig plats på särskilt boende beviljas, i de fall behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. 
Den enskilde ska i första hand föreslås boendestöd före insatser av mer ingripande karaktär 
såsom korttidsboende eller bostad med särskild service/särskilt boende.  

Korttidsboende psykiatri kan i många fall vara att föredra innan mer ingripande insatser 
såsom särskilt boende psykiatri övervägs. Bostadslöshet i sig själv är inte skäl för att beviljas 
korttidsboende psykiatri. Även om bostadslöshet för de flesta är bekymmersamt så syftar inte 
korttidsboende psykiatri till att avhjälpa detta. 

Korttidsplats avser tillfällig vistelse, inte permanent boende. Beslut om vistelse på en 
korttidsplats ska vara tidsbestämt och syftet med vistelsen ska vara klart definierat och 
beskrivet.  

Det kan finnas flera olika syften med att bevilja korttidsplats och nedan redovisas de 
vanligaste. 

4.1 Korttidsplats i utredande syfte 
Syftet med att bevilja korttidsboende i utredande syfte är, att under trygga förhållanden, 
kartlägga hur den enskildes hjälpbehov bäst ska kunna tillgodoses i framtiden för att i ett 
senare skede kunna fatta ett så korrekt beslut som möjligt.  

4.2 Korttidsplats i väntan på insatser i ordinärt boende 
Syftet med att bevilja korttidsplats i väntan på insatser i ordinärt boende är att den enskilde 
ska kunna komma tillbaka till en fungerande tillvaro i hemmet. Ibland kan t.ex. hemmet 
behöva bostadsanpassas innan hemgång är möjlig och ibland kan den enskilde behöva så pass 
omfattande insatser att det skulle vara svårt att starta igång dem med kort varsel. 

4.3 Korttidsplats i väntan på särskilt boende eller bostad med 
särskild service 

Syftet med att bevilja korttidsplats i väntan på särskilt boende eller bostad med särskild 
service är att den enskilde ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå till dess en permanent plats 
kan erbjudas. 

4.4 Korttidsplats i återhämtande syfte 
Syftet med att bevilja korttidsplats i återhämtande syfte är att den enskilde ska ges möjlighet 
till vila, återhämtning samt vardagsträning, t.ex. efter en sjukdomsperiod, för att på sikt återfå 
krafter och kunna återgå till ordinärt boende.  
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4.5 Korttidsplats i form av växelvård 
Växelvård innebär att den enskilde växelvis vårdas i hemmet respektive på en korttidsplats. 
Beslutet beviljas i normalfallet med frekvensen en vecka av fyra eller två veckor av fyra. 
Syftet med att bevilja korttidsplats i form av växelvård är tvåfaldigt. Dels syftar biståndet till 
att avlasta anhöriga och dels syftar det till att den enskilde ska få sina behov av vård, omsorg 
och tillsyn tillgodosedda.  

4.6 Korttidsplats i tillfälligt avlastande syfte 
Liksom för korttidsplats i form av växelvård syftar denna typ av korttidsplats, dels till att 
avlasta anhöriga och dels till att den enskilde ska få sina behov av vård, omsorg och tillsyn 
tillgodosedda. Till skillnad från korttidsplats i form av växelvård är en korttidsplats i tillfälligt 
avlastande syfte något som beviljas för ett enstaka tillfälle.  

4.7 Korttidsplats i livets slutskede  
Syftet med att bevilja korttidsplats i livets slutskede är att den enskilde ska ges en god 
smärtlindring, en god vård och omsorg samt känna trygghet under den sista tiden i livet. För 
att bevilja en korttidsplats med palliativ inriktning i livets slutskede ska den enskilde ha ett 
medicinskt utlåtande om palliativ vård där det framgår att hen befinner sig i livets slutskede. 

4.8 Hospice 
På ett hospice bedrivs palliativ vård i livets slutskede. Där ges förutom god smärtlindring 
också psykosocialt stöd i form av kurator till den enskilde och dennes anhöriga. För att bevilja 
hospice ska den enskilde ha ett läkarutlåtande där det framgår att hen befinner sig i livets 
slutskede.   

I normalfallet beviljas inte hospice då kommunen har egna korttidsplatser som bedriver 
palliativ vård. Hospice kan beviljas i undantagsfall. Här görs en bedömning om 
hemsjukvården kan tillgodose de medicinska behoven inom kommunen. Vid enstaka fall 
beviljas hospice även om HSV kan tillgodose behoven inom kommunen. Omständigheter att 
ta hänsyn till är exempelvis ålder samt familjeförhållanden. 

 

5 SÄRSKILD BOENDEFORM 
Utifrån förarbetena till socialtjänstlagen framkommer det att behovet av stöd ska ges i 
hemmet så långt det är möjligt. Det är således när behovet inte längre kan tillgodoses i 
hemmet som det kan bli aktuellt att bevilja boende enligt 4 kap.1 § SoL. När behov av tillsyn 
eller kraven på trygghet och säkerhet inte längre kan tillgodoses i ordinärt boende ska det 
finnas möjlighet att flytta till en särskild boendeform. Särskilt boende är det samlade 
begreppet på det som förr kallades ålderdomshem, sjukhem och servicehus.  

Särskilt boende är avsett för personer som i den dagliga livsföringen har ett omfattande behov 
av vård- och omsorgsinsatser som inte är tillfälliga. För att beviljas särskilt boende ska den 
enskilde ha bestående och omfattande behov av omsorg och tillsyn under stor del av dygnet. 
Behovet ska inte kunna tillgodoses i det egna hemmet genom insatser såsom exempelvis 
hemtjänst, dagverksamhet, boendestöd med mera. De omfattande behoven kan vara av såväl 
fysisk som psykiskt art såsom upplevd oro samt otrygghet.  
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När det gäller att mäta upplevd oro och otrygghet vid ansökan om särskilt boende tillämpar 
Härryda kommun en arbetsmetod för handläggarna. Arbetsmetoden innehåller 
bedömningsfrågor samt tillämpningsanvisningar som ska fungera som ett 
bedömningsunderlag för ställningstagande till rätten till särskilt boende.  

I de fall den enskilde uppnått en ålder av 90 år ska åldersfaktorn, samt upplevd oro och 
otrygghet, tas med som faktorer vid bedömning av behov av särskilt boende. 

I Härryda kommun finns det tre typer av särskilda boendeformer. Särskilt boende med 
somatisk inriktning, särskilt boende med inriktning mot personer med 
demenssjukdom/kognitiv svikt av betydande art samt särskilt boende med inriktning mot 
personer med psykiska funktionsnedsättningar.  

Undantagsvis kan särskilt boende med somatisk/kognitiv svikt/demensinriktning även beviljas 
till personer under 65 år. I dessa fall ska särskild planering och dokumentation finnas som 
visar att boendet tillgodoser den enskildes behov och på vilket sätt. 

Beslut om särskilt boende fattas i regel ej under den sökandes sjukhusvistelse. För att kunna 
bedöma och utreda hälsosituationen samt behov av insatser ges inledningsvis stödinsatser i 
hemmet eller på en korttidsplats i utredande syfte.  

5.1 Särskilt boende med inriktning somatik 
Beslut om bistånd i form av plats på ett särskilt boende med somatisk inriktning fattas när den 
enskildes behov är så omfattande att de inte längre kan tillgodoses under trygga och säkra 
former trots stöd och hjälp i den egna bostaden. Beslut om insats i form av särskilt boende 
med somatisk inriktning fattas vid omfattande behov av personlig omvårdnad när det gäller 
till exempel hygien, toalettbestyr, klädsel, förflyttning, måltider, kommunikation och tät 
tillsyn över dygnet. Beslut kan även fattas om den enskilde upplever en stor otrygghet i sitt 
ordinära boende där konsekvenserna blivit att välbefinnandet hotas. 

5.2 Särskilt boende med inriktning demens/kognitiv svikt av 
betydande art 
Beslut om bistånd i form av plats på ett särskilt boende med inriktning demens/kognitiv svikt 
av betydande art fattas när den enskildes behov är så omfattande att de inte längre kan 
tillgodoses under trygga och säkra former trots stöd och hjälp i den egna bostaden. Beslut om 
insats i form av särskilt boende fattas likaledes vid omfattande behov av personlig omvårdnad 
samt tillsyn dygnet runt. Beslut om särskilt boende med inriktning demens/kognitiv svikt av 
betydande art ska ha föregåtts av en diagnos av läkaren eller minnesutredning. 

5.3 Särskilt boende med inriktning psykiatri 
Beslut om bistånd i form av plats på ett särskilt boende med inriktning psykiatri fattas när den 
enskildes psykiska funktionsnedsättning är av sådan art och karaktär att behovet av hjälp samt 
god trygghet och säkerhet inte längre kan tillgodoses i hemmet med hjälp av andra insatser 
såsom boendestöd samt hemtjänst. Den enskilde ska i första hand föreslås boendestöd samt 
andra insatser enligt socialtjänstlagen före insatsen särskilt boende psykiatri kommer ifråga. 
Vid oklarheter kring behoven kan korttidsboende psykiatri i vissa fall vara värdefullt att pröva 
innan eventuellt permanent beslut om särskilt boende psykiatri fattas.  

Vid ansökan om särskilt boende psykiatri är läkarintyg eller motsvarande som styrker 
tillståndet och varaktigheten av den psykiska ohälsan önskvärt.  
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Bostadslöshet i sig själv är inte skäl för att beviljas särskilt boende psykiatri. Även om 
bostadslöshet för de flesta är bekymmersamt så syftar inte särskilt boende psykiatri till att 
avhjälpa detta. 

5.4 Parboendegarantin för personer över 65 år  
I Härryda kommun gäller parboendegaranti. Det innebär att makar och sambos så långt 
möjligt ska få fortsätta att bo tillsammans, även om de har olika omvårdnadsbehov.  
Att kunna få bo tillsammans på äldre dagar även i de fall endast en make eller sambo är i 
behov av bostad och vård- och omsorgsinsatser i ett särskilt boende är från 1 november 2012 
en rättighet. Med samma boende har Socialstyrelsen definierat boende i samma rum, samma 
lägenhet eller inom samma boende.  
 
Rätten till parboende för äldre gäller i alla former av särskilda boenden, det vill säga även 
boenden inriktade på personer med demenssjukdom eller andra speciella inriktningar. 

Sammanboende make/maka eller sambo har i normalfallet rätt att överta en gemensam 
lägenhet efter dödsfall, även om de inte tillhör den kategori som har rätt till boendet.  

Beslutet om att få sammanbo i ett särskilt boende är ett biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § SoL 
och 4 kap. 1 c § SoL. Part i ett ärende om att få sammanbo i ett särskilt boende är endast den 
person som har eller ska beviljas särskilt boende. För att parboendegarantin ska gälla ska 
nedanstående kriterier vara uppfyllda: 

 En förutsättning för att fatta beslut om bifall på ansökan om medboende är att båda är 
överens om att de vill bo tillsammans på ett särskilt boende. 

 Paret ska bedömts bo eller har bott varaktigt tillsammans. Uttrycket ”varaktigt 
sammanbott” markerar att det inte kan vara fråga om en samlevnad av kortare 
karaktär. Någon exakt tidsrymd fastställs dock inte i förarbetena utan detta ska avgöras 
efter en helhetsbedömning i det enskilda fallet. Det finns olika faktorer som kan vägas 
in och påverka bedömningen som till exempel om det finns en gemensam 
permanentbostad och ett gemensamt hushåll, samt om paret har gemensam 
folkbokföringsadress.  

Den medboende ska i huvudsak ta hand om sig själv som om det hade varit i ett ordinärt 
boende. Det innebär att den medboende själv ombesörjer praktiska och personliga göromål 
som inte är beviljade av handläggare. Om den medboende har behov av hemtjänst görs en 
ansökan hos en handläggare som utreder behovet. Det innebär att handläggningen sker på 
samma sätt som i ordinärt boende med den skillnaden att den enskilde inte väljer utförare.  

5.5 Biståndsbedömt trygghetsboende 
Den 2 april 2019 infördes det en ny bestämmelse i socialtjänstlagen som möjliggör för 
kommuner att inrätta en särskild boendeform för äldre; biståndsbedömt trygghetsboende 
enligt 5 kap 5 §. Biståndsbedömt trygghetsboende är avsett för äldre, 65 år eller äldre, som 
främst behöver stöd och hjälp i boende och annan lättåtkomlig service, och som behöver bryta 
oönskad isolering. 

I Härryda kommun innebär biståndsbedömt trygghetsboende en lägenhet med god 
tillgänglighet såväl i interiör som i betydelsen närhet till samhällsservice och 
kommunikationer. Kommunen anordnar vissa aktiviteter i gemensamma utrymmen, medan de 
boende får sina behov av stöd tillgodosedda genom hemtjänst. 
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Boendeformen ska beviljas efter en individuell prövning och är anpassad för äldre som inte 
behöver heldygnsvård, men som inte längre känner att det är tryggt att bo kvar hemma.  

I likhet med särskilt boende ska socialtjänstlagens parbogaranti och hyreslagens regler om 
besittningsskydd gälla för de biståndsbedömda trygghetsboendena. Om den äldres 
omvårdnadsbehov blir mer omfattande och inte längre kan tillgodoses i boendet bör han eller 
hon istället motiveras att flytta till en boendeform som motsvarar behoven bättre 

 

6 STÖD TILL DEN SOM VÅRDAR EN NÄRSTÅENDE 
 

6.1 Praktiskt stöd 
Kommunen tillhandahåller olika typer av praktiska stöd för den som vårdar en närstående. 
Dessa insatser återfinns under aktuella rubriker i detta material, där man kan läsa utförligare 
om dem. Nedan görs emellertid en sammanfattning av de praktiska insatser som lämpar sig att 
bevilja för att stödja och avlasta anhöriga. I de fall stöd samt avlastningsinsatser inte är 
tillräckligt informeras den enskilde samt närstående om insatsen särskilt boende.  

 Hemtjänstinsatser av olika slag för att avlasta närståendevårdare 
 Regelbunden avlösning 
 Oregelbunden avlösning 
 Dagverksamhet, där den enskilde regelbundet besöker dagverksamheten en eller flera 

dagar i veckan 
 Korttidsplats i form av växelvård 
 Korttidsplats i tillfälligt avlastande syfte 

6.2 Regelbunden avlösning för den som vårdar en anhörig 
Regelbunden avlösning syftar till att en närståendevårdare ska få möjlighet att kunna lämna 
sin närstående för att till exempel gå på en kurs, delta i en fritidsaktivitet eller för att vila sig i 
förebyggande syfte i det fall man inte kan lämna sin närstående utan tillsyn av en annan 
person. Den regelbundna avlösningen är schemalagd och sker på en återkommande dag och 
tid. I första hand bör avlösningen utföras på något av kommunens särskilda boenden, men 
undantagsvis kan även regelbunden avlösning i hemmet beviljas. I de fall avlösningen kan ske 
vardagar på för- och/eller eftermiddag, ska i första hand beslut om dagverksamhet fattas 
istället för beslut om regelbunden avlösning. 

Vid bedömning av rätten till regelbunden avlösning bör handläggare ta hänsyn till 
nedanstående faktorer: 

 Kan den enskilde förmedla sig själv 
 Kan den enskilde påkalla hjälp vid akuta situationer 
 Hur stort ansvar har anhörigvårdaren i den enskildes omvårdnadsarbete 

 

6.3 Oregelbunden avlösning för den som vårdar en anhörig 
Oregelbunden avlösning syftar till att en närståendevårdare ska få möjlighet att kunna lämna 
sin närstående för att till exempel uträtta samhälls- och hälsobesök i det fall man inte kan 
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lämna sin närstående utan tillsyn av en annan person. Till hälsobesök hör besök hos läkare, 
sjuksköterska, tandläkare, arbetsterapeut, sjukgymnast, fotvård och apotek. Till samhällsbesök 
hör besök hos frisör, bank, systembolaget, kläd/skoaffär, postombud, religiösa tillställningar 
och olika myndigheter 

Den oregelbundna avlösningen skiljer sig från den regelbundna avlösningen genom att 
närståendevårdaren får ett rambeslut med ett visst antal timmar, som hen kan använda vid 
behov.  

Vid bedömning av rätten till regelbunden avlösning bör handläggare ta hänsyn till 
nedanstående faktorer: 

 Kan den enskilde förmedla sig själv 
 Kan den enskilde påkalla hjälp vid akuta situationer 
 Hur stort ansvar har anhörigvårdaren i den enskildes omvårdnadsarbete 

6.4 Ekonomiskt stöd i form av anhörigbidrag 
Anhörigbidrag kan utgå till personer över 65 år som är folkbokförda i kommunen, som vistas 
här och som får omsorg av någon närstående om behovet av vård, omsorg och tillsyn är 
omfattande. För att anhörigbidrag ska beviljas ska brukarens behov av vård och omsorg 
bedömas bestå under minst sex månader. Ett eller båda av följande kriterier ska gälla: 

 Personlig omsorg minst 7 timmar per vecka (omfattande och regelbunden hjälp med 
hygien, på- och avklädning, matning, förflyttning, toalettbesök, medicinska insatser i 
egenvård med mera) 

 Omfattande tillsynsbehov där brukaren endast kan lämnas ensam kortare stunder, 
vilket innebär att man behöver vara med personen större delen av dygnet 

Härryda kommun har två nivåer av anhörigbidraget: 

 Nivå 1 om omsorgsbehovet är mellan 7-14 timmar per vecka 2 202 kr/månad 
 Nivå 2 om omsorgsbehovet är mer än 14 timmar per vecka 3225 kr/månad 

Antal timmar som åtgår till insatser av omsorgskaraktär är beräknade utifrån en schablon. Det 
är den tid det tar för personal i verksamheten att utföra respektive insatser. Schabloner utgår 
från normalfallet men det görs alltid en individuell bedömning i de fall det visar sig att den 
enskilde behöver mer eller mindre tid för en specifik insats. Anhörigbidrag betalas inte ut till 
den som samtidigt har blivit beviljad närståendepenning från Försäkringskassan. 
Anhörigbidrag betalas inte heller ut om den enskilde befinner sig utomlands. 

6.5 Anhöriganställning 
En anhörig kan få anhöriganställning om det finns språksvårigheter eller vid vård livets 
slutskede. Den person som anställs måste vara under 65 år. Förfrågan lämnas till berörd 
hemtjänstchef, som beslutar om anhöriganställning.  

7 PERSONER UTAN PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND 
 
7.1 Asylsökande 
Migrationsverket har det övergripande ansvaret för mottagande av asylsökande. Asylsökande 
personer som till följd av t.ex. funktionshinder eller normalt åldrande är i behov av hemtjänst 
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eller ett anpassat boende ska få sina behov tillgodosedda av migrationsverket inom ramen för 
lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) 

7.2 Utländska medborgare som vistas i Sverige (EU/EES-länder) 
EU/EES-medborgare som vistas i Sverige omfattas av kommunens yttersta ansvar för stöd 
och hjälp enligt 2 kap. 1 § SoL. Rätten att ansöka om bistånd och socialtjänstens skyldighet 
att pröva en ansökan gäller även för EU/EES-medborgare. EU- och EES-medborgare som 
bedöms ha uppehållsrätt i Sverige har samma rätt till socialt bistånd som svenska medborgare. 
Det är en konsekvens av EU-rättens likabehandlingsprincip. Den innebär även att 
socialtjänsten kan ställa samma krav på dessa personer som svenska medborgare till exempel 
vad gäller skyldigheten att efter förmåga bidra till sin egen försörjning. Uppehållsrätt har en 
person som arbetar eller söker arbete. För icke ekonomiskt aktiva, till exempel studenter, 
krävs att man har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning samt 
en heltäckande sjukförsäkring. 

EU-och EES-medborgare som bedöms sakna uppehållsrätt i Sverige, exempelvis någon som 
sökt sig hit utan realistiska möjligheter att göra sig gällande på den svenska arbetsmarknaden, 
har som huvudregel endast rätt till nödvändiga insatser i boendet tills personen i fråga kan 
resa hem till hemlandet. Vad det är måste socialtjänsten bedöma från fall till fall. 
(Socialstyrelsens meddelandeblad 2014) 

Nedan görs en sammanfattning av de nödvändiga insatserna tills personen ifråga kan resa hem 
till hemlandet: 

 Hjälp med övre och nedre hygien 
 Hjälp med klädsel 
 Hjälp med förflyttningar 
 Hjälp med toalettbestyr 
 Hjälp med dusch 
 Hjälp med matning 

EU/EES-länder 
Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike,  
Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,  
Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien,  
Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike, Island, Liechtenstein, Norge 

7.2 Personer som bor i annat land (Norden) 
Ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453)  
En svensk medborgare som är bosatt utomlands kan inte få sitt omsorgsbehov prövat här i 
landet så länge bosättningen i det andra landet pågår. Den enda möjlighet som i sådant fall 
föreligger är att den biståndsbehövande flyttar tillbaka till det land där hen är medborgare. Det 
är först sedan den biståndsbehövande återvänt till Sverige och bosatt sig här som 
bosättningskommunen blir skyldig att göra en biståndsbedömning. Man måste först befinna 
sig i Sverige för att kunna söka om bistånd. Bestämmelsen i 2 kap. 3 § SoL om rätt i vissa fall 
för en person som vill flytta till en annan kommun att hos den kommunen ansöka om behövlig 
insats gäller, som framgår redan av paragrafens ordalydelse, enbart flyttning mellan 
kommuner. Att någon avbryter vistelsen i en kommun och bor utomlands behöver inte alltid 
innebära att kommunens ansvar upphör. Omständigheterna kan vara sådana att den 
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hjälpsökande alltjämt skall anses vara bosatt i kommunen i den meningen att hen där har kvar 
sitt egentliga bo och hemvist. Vid akut uppkomna situationer är det vistelsekommunen som 
bär ansvar till dess att det är utrett vilken kommun som är att anse vara bosättningskommun.  

 
Ansökan om särskilt boende från personer boende i Norden 
Nordisk konvention om Social Bistånd och Sociala Tjänster (1995:479) gäller som lag i 
Sverige. Konventionen gäller alla personer som är bosatta i ett nordiskt land och också för alla 
nordiska medborgare oavsett bosättningsland. Syftet är att underlätta den fria rörligheten i 
Norden genom att förhindra att det uppstår luckor i den sociala tryggheten då man flyttar från 
ett nordiskt land till ett annat. Av Socialstyrelsens handbok framgår att en ansökan om ett 
särskilt boende från en nordisk person som befinner sig i Härryda kommun ska behandlas som 
vilken annan ansökan från en person boende i en annan kommun. Utgångspunkten är att 
nordiska medborgare likställs med svenska medborgare inom konventionens område så länge 
de befinner sig i Sverige. Ansökan från personer som bor i annat nordiskt land behandlas på 
samma sätt som ansökan från annan kommun.  

 

8 RELIGIONENS BETYDELSE 
 
8.1 Diskrimineringslagen (2008:567) 
Lagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och 
möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

8.2 Religiösa aspekter 
När det gäller bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Måste man givetvis i varje enskilt 
ärende sträva efter den bästa individuella lösningen. Flera faktorer måste emellertid vägas 
samman i denna bedömning, vilket icke minst framhålles i Socialstyrelsens Allmänna Råd. 
Det ankommer på socialnämnden att erbjuda den biståndsberättigade den biståndsform som 
kan anses vara den lämpligaste med hänsyn till sökandens behov, egen inställning och 
kommunens resurser. Av propositionen till SoL framgår också att man ej avsett att lagen 
skulle ge någon ovillkorlig rätt till viss typ av bistånd. Hänsyn måste alltså även tas till 
kommunens resurser.  

I Sverige finns idag en mångfald etniska minoriteter, vars behov man självfallet ska försöka 
tillgodose så långt det är möjligt. Det är dock orimligt att tänka sig att man, när det gäller vård 
och behandling, skall kunna helt tillgodose varje individuellt behov. Religiösa aspekten bör 
emellertid tas hänsyn till vid bedömning av rätt till bistånd i de fall det föreligger behov av 
insatsen för att uppnå en skälig levnadsnivå.  

Nedan görs en sammanfattning av de praktiska insatser som lämpar sig att bevilja med hänsyn 
till kommunens resurser och den religiösa aspekten:  

 Hjälp med tvätt/tvagning inför bön.  
 Hjälp med oregelbunden ledsagning i syfte att få möjlighet att delta i religiösa 

tillställningar 
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Är behovet av bistånd under en kortare period (1 vecka) bör man inte ta hänsyn till den 
religiösa aspekten, då behovet av hjälp är tillfälligt och under en kortare period (RÅ 1994 not 
574).
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Syfte 
Syftet med riktlinjerna är att skapa enhetlighet i synsättet vid bedömningar. De ska säkerställa 
att kommunens invånare behandlas lika oavsett handläggare samt i förekommande fall ange 
en ambitionsnivå för insatser till äldre personer över 65 år, yngre personer med fysiska 
och/eller psykiska funktionsnedsättningar samt personer som befinner sig i livets slutskede.  
 
Om riktlinjerna 
I socialtjänstlagen regleras rätten till bistånd. Enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen har den 
som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, rätt till 
bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. 
Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 
Skälig levnadsnivå anger vilken nivå av levnadsstandard, som lagen garanterar. Begreppet 
skälig levnadsnivå definieras inte närmare i lagen utan kan huvudsakligen utläsas av 
rättspraxis. Rätten till bistånd är inte knuten till några särskilt i lagen angivna insatser och 
heller inte avhängig av någon speciell anledning till behovet. Skälig levnadsnivå innebär inte 
bara en nivåbestämning utan ger också uttryck för vilken form av insats som kan komma 
ifråga. Den generella nivån för skälig levnadsnivå förändras kontinuerligt av rättspraxis, det 
vill säga domar, föreskrifter och allmänna råd.  
 
Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag, vilket ger kommunerna en stor frihet att utforma 
sina verksamheter efter lokala behov och förutsättningar. Lagen definierar varken vilka 
insatser som behöver ges för att tillgodose olika typer av behov hos den enskilde eller 
begreppet skälig levnadsnivå. Den förutsätter istället att det vid varje ansökan om bistånd görs 
en individuell prövning av hjälpbehovet och omfattningen av detta.  
 
En ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen ska således alltid prövas individuellt och 
Härryda kommuns riktlinjer för insatser till personer över 65 år, personer under 65 år med 
fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättning samt personer som befinner sig i livets 
slutskede kan aldrig ersätta den individuella prövningen av den enskildes behov. Dessa 
riktlinjer ska istället tjäna som vägledning och bidra till att beslut som fattas av olika 
handläggare blir så likartade som möjligt i de fall förutsättningarna är lika.  
 
Då rätten till bistånd inte är knuten till några särskilt angivna insatser, utan dessa får beslutas i 
det enskilda fallet, kan detta dokument inte göra anspråk på att täcka alla insatser som är 
möjliga att bevilja. Istället täcker det de vanligast förekommande insatserna och i de fall där 
det är möjligt anger det även frekvensen av dessa insatser.  
 
Målgrupp för riktlinjerna  
Riktlinjerna avser insatser som vanligen beviljas i samband med handläggning enligt 
Socialtjänstlagen av ärenden som rör personer över 65 år, personer under 65 år med fysiska 
och/eller psykiska funktionsnedsättningar samt personer som befinner sig i livets slutskede.  
 
Avgränsningar 
Riktlinjerna avser inte insatser som ges i samband med handläggning av ärenden som rör 
ekonomiskt bistånd, barn och unga eller missbrukare. De avser heller inte insatser enligt 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller insatser enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL). Riktlinjerna beskriver inte hur ett ärende ska handläggas eller hur 
samverkan med andra professionella ska ske. För dessa ändamål har Härryda kommun istället 
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framtagit handläggningsrutiner och samverkansrutiner. Riktlinjerna syftar inte heller till att 
beskriva de lagar och förordningar som styr handläggningen av ärenden. Slutligen avser de 
inte att beskriva de politiska mål som antagits för olika målgrupper i Härryda kommun, såvida 
inte dessa mål direkt styr innehållet i en beviljad insats eller med vilken frekvens denna insats 
ska ges.  
 
Dokumentets indelning i rubriker  
I detta dokument har de insatser som beskrivs delats upp under huvudrubrikerna: 
hemtjänstinsatser, övriga insatser i ordinärt boende, korttidsplats, särskilt boende, bostad med 
god tillgänglighet samt stöd till den som vårdar en närstående. Huvudrubriken 
hemtjänstinsatser har i sin tur indelats i underrubrikerna tillfällig hjälp i hemmet i form av 
serviceinsatser och omsorgsinsatser, serviceinsatser och omsorgsinsatser. Huvudrubriken stöd 
till den som vårdar en närstående har i sin tur indelats i underrubrikerna praktiskt stöd och 
ekonomiskt stöd i form av anhörigbidrag. 
 
Hemtjänstinsatser  
Med hemtjänstinsatser avses beviljade biståndsinsatser som ges till den enskilde av en 
utförare av hemtjänst eller en anhöriganställd i ordinärt boende. Hemtjänstinsatserna kan 
indelas i serviceinsatser och omsorgsinsatser. Med serviceinsatser avses insatser som 
vanligtvis ges som en enskild insats en gång i veckan eller mera sällan, som oftast inte 
kombineras ihop med andra insatser och som beviljas för att tillgodose behov av hjälp med 
hushållsuppgifter. Till dessa hör: tvätt och klädvård, renbäddning, leverans av inköp, ärenden 
och städning.  
 
Med omsorgsinsatser avses en rad olika insatser som beviljas för att tillgodose praktiska, 
fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov hos den enskilde. Till skillnad från 
serviceinsatserna ges dessa insatser vanligtvis en gång i veckan eller oftare och i många fall 
kombineras de ihop med andra omsorgsinsatser. Till exempel kan insatserna hjälp vid 
uppstigning, påklädning, personlig hygien, bäddning, iordningställande av frukost och 
handräckning av medicin i egenvård kombineras ihop vid ett enda besök, där den enskilde får 
sin morgonhjälp. Många omsorgsinsatser är av en mer personlig och privat karaktär än 
serviceinsatserna, då de innefattar fysiska moment i samband med till exempel påklädning 
och personlig hygien. Andra omsorgsinsatser liknar serviceinsatserna till sin karaktär då de 
ges för att tillgodose behov av hjälp med hushållsuppgifter, men skiljer sig ändå från dessa 
genom att de vanligen ges dagligen och ofta kombineras ihop med andra omsorgsinsatser. 
Exempel på sådana insatser är sophantering, disk, bäddning och måltidsberedning. 
Omsorgsstäd och omsorgstvätt är två omsorgsinsatser som ibland förväxlas med 
serviceinsatserna städning och tvätt. Skillnaden är dock att behoven av omsorgsstäd och 
omsorgstvätt, uppstår plötsligt och att den som ger hjälpen dagligen måste kontrollera om den 
behöver ges eller inte. Detta sker ofta tillsammans med andra omsorgsinsatser och i de fall 
insatserna behöver utföras, tar det oftast bara några minuter att utföra dem.  

Tillfällig hjälp i hemmet i form av serviceinsatser och 
omsorgsinsatser 
I normalfallet beviljas alla serviceinsatser och omsorgsinsatser för en längre tidsperiod såsom 
ett halvår eller ett år och planeras ges med en viss regelbundenhet, såsom en gång i veckan 
eller en gång om dagen. Ibland kan den enskildes behov av bistånd vara av tillfällig art och då 
kan det vara aktuellt med att bevilja tillfällig hjälp i hemmet. Den enskilde ska beviljas 
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tillfällig hjälp i hemmet i form av omsorgsinsatser och/eller serviceinsatser under 
förutsättning att något av följande kriterier gäller: 
 
Tillfällig hjälp i hemmet i form av omsorgsinsats 

 Det står på förhand klart att insatserna kommer att behövas under en kortare period på 
max 14 dagar och att den enskilde inte sedan tidigare är beviljad samma typ av 
insatser (omsorg eller service). Ett exempel på detta kan vara en enskild som normalt 
inte är beviljad bistånd, men som behöver detta under en anhörigs semesterresa.  

 
Tillfällig hjälp i hemmet i form av serviceinsats   

 Det står på förhand klart att insatserna kommer att behövas under en kortare period på 
max 14 dagar och att den enskilde inte sedan tidigare är beviljad samma typ av 
insatser. Insatser är en serviceinsats och av sådan art att den endast utförs en eller ett 
par gånger per år, till exempel rengöring av kylskåp två gånger per år. 

 
I de fall den enskilde sedan tidigare är beviljad omsorgsinsatser och kommer att behöva 
utökade insatser under en kortare period på max 14 dagar, till exempel under anhörigs 
semesterresa, hjälp med ögondroppar eller såromläggning i egenvård ska istället beslut fattas 
om utökad hjälp. Detsamma gäller om den enskilde är beviljad serviceinsatser och behöver 
fler sådana insatser eller en utökad frekvens av dem. I de fall den enskilde sedan tidigare är 
beviljad omsorgsinsatser och kommer att behöva utökade insatser på grund av tillfällig 
influensa, tillfällig magsjuka eller tillfällig förkylning under en kortare period på max 14 
dagar, ska hemtjänsten istället utöka hjälpen utifrån personens individuella behov. Beslut 
behöver därmed inte fattas. 
 
I de fall en serviceinsats är av en sådan art att den endast utförs under en eller ett par gånger 
per år, kan den enskilde vara beviljad både regelbundna serviceinsatser och tillfällig hjälp i 
hemmet i form av service. Vid sidan om tillfällig hjälp i hemmet i form av serviceinsatser och 
omsorgsinsatser, finns även insatserna tillfällig ledsagning och tillfällig avlösning. Kriterierna 
för dessa insatser är inte de samma som för tillfällig hjälp i hemmet i form av serviceinsatser 
och omsorgsinsatser. Under rubriken omsorgsinsatser kan man läsa mera om insatserna 
tillfällig ledsagning och tillfällig avlösning.   
 
Serviceinsatser  
 
Tvätt och klädvård  
Tvätt och klädvård beviljas i normalfallet en gång var tredje vecka. Med tvätt avses 
maskintvätt i hemmet eller separat tvättstuga i bostadshuset eller i dess närhet. Tvätt av mattor 
och tvättartiklar som inte tål maskintvätt beviljas inte. Med klädvård avses torkning, vikning 
och inplockning av tvätt samt strykning av kläder och mindre dukar. I beslutet om tvätt och 
klädvård ingår även insatsen renbäddning, som innebär byte av lakan, påslakan och örngott. 
Någon extra tid för renbäddning beviljas inte, då denna insats beräknas rymmas inom tiden 
för beslutet om tvätt och klädvård.  
 
Renbäddning 
Renbäddning ingår normalt sett som en insats i ett biståndsbeslut om tvätt och klädvård. I de 
fall den enskilde inte behöver hjälp med tvätt och klädvård utan endast med renbäddning 
beviljas denna insats i normalfallet en gång var tredje vecka 
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Inköp 
Inköp beviljas i normalfallet en gång i veckan. Leverans av inköp görs genom den eller de 
affärer som kommunen har avtal om utkörning med. För hemtjänstens del består insatsen av 
att hjälpa den enskilde med att fylla i inköpslistan samt hämta upp listan i syfte att genomföra 
beställning av dagligvaror. I biståndsbeslutet ingår det även att efter leverans få hjälp med att 
packa upp dessa varor. 
 
Ärende 
Ärende beviljas i normalfallet en gång varannan vecka. Med ärende avses till exempel hjälp 
med att hämta beställda varor som inte är dagligvaror samt lämning och hämtning av kemtvätt 
och biblioteksböcker. Med ärende kan även avses hjälp med att hämta medicinerna på 
apoteket, i de fall den enskilde inte kan få sina mediciner hemlevererade på annat sätt. Ett 
ärende innebär att den enskilde inte själv följer med. I de fall den enskilde kan följa med på ett 
ärende, beviljas istället insatsen ledsagning. 
 
Städning 
Städning beviljas i normalfallet en gång var tredje vecka och tidsåtgången beräknas till en 
timma. Med städning avses damning, dammsugning och våttorkning av golv. I normalfallet 
städas två rum och kök samt hall, badrum och toalett. Det är dock upp till den enskilde, att 
inom ramen för den beviljade tiden för städ, komma överens med utföraren om vilka rum som 
ska städas och på vilket sätt dessa ska städas.  
 
Tillfällig hjälp i hemmet i form av städning 
Vid sidan av den städning som i normalfallet beviljas var tredje vecka, finns det även 
möjlighet att bevilja hjälp med andra städmoment i hemmet. Dessa städmoment utförs endast 
en eller ett par gånger per år och beviljas därför som tillfällig hjälp i hemmet. Exempel på 
sådana städmoment kan vara: 
 

 Rengöring av kylskåp två gånger per år 
 Avfrostning av frys två gånger per år 
 Avtorkning av skåpsluckor, dörrkarmar och fönsterkarmar två gånger per år 
 Byte av gardiner två gånger per år 
 Skötsel av balkong två gånger per år, vilket innebär hjälp med att ställa ut respektive, 

ställa in lättare balkongmöbler, sopa av golvet samt torka av balkongräcke. 
 Avtorkning av lampor (enklare) där det är möjligt en gång per år 
 Dammsugning av säng två gånger per år 
 Rengöring av ugn två gånger per år 
 Rengöring av spisfläkt och ventiler en gång per år 
 Rengöring av skafferi en gång per år 
 Fönsterputsning motsvarande två rum och kök. Fönsterputsning sker en gång per år  

 
Omsorgsinsatser  
 
På- och avklädning 
På- och avklädning beviljas i normalfallet dagligen och kombineras ofta ihop med andra 
insatser som ges morgon och kväll i samband med uppstigning och läggning.  
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Daglig personlig hygien 
Personlig hygien beviljas i normalfallet dagligen och kombineras ofta ihop med andra insatser 
som ges morgon och kväll i samband med uppstigning och läggning. I den personliga 
hygienen ingår övre och nedre toalett, tandborstning, rakning, borstning av hår samt byte av 
inkontinenshjälpmedel.   
 
Dusch och bad 
Dusch eller bad beviljas tre gånger per vecka. I insatsen ingår tvätt av kropp och hår, enklare 
hårvård i form av att rulla upp hår samt kamning, insmörjning av kroppen samt hjälp med att 
klippa fingernaglarna  

Toalettbestyr 
Toalettbestyr beviljas i normalfallet dagligen och kombineras ofta ihop med andra insatser. I 
insatsen toalettbestyr ingår förflyttningar till och från toaletten, överflyttning till och från 
toalettstolen, torkning efter toalettbesök samt kateter- och stomiskötsel i egenvård. I insatsen 
toalettbestyr ingår även hjälp med att tömma fristående toalettstol samt hjälp med att spola 
rent toalettspann som tillhör den fristående toalettstolen.   
 
Bäddning 
Bäddning beviljas i normalfallet dagligen och kombineras ofta ihop med andra insatser som 
ges på morgonen i samband med uppstigning.  
 
Förflyttning 
Förflyttning kan innebära hjälp att ta sig i och ur säng, fåtölj eller rullstol. Det kan också 
innebära hjälp med att ta sig från ett rum till ett annat.   
 
Vändning 
Vändning innebär hjälp med att vända sig i sängen och beviljas i normalfallet en eller två 
gånger per natt.  
 
Måltidsberedning 
Måltidsberedning innebär hjälp med att iordningställa frukost, kvällsmat eller mellanmål. Det 
kan också innebära hjälp med att förbereda, värma eller lägga upp matportioner.  
 
Disk 
Disk beviljas i normalfallet en gång per dag och brukar kombineras ihop med andra 
omsorgsinsatser.  
 
Hämta in vatten 
Hjälp med att hämta in vatten beviljas i normalfallet en gång per dygn åt den som inte har 
vatten och avlopp.  
 
Bära in ved/tända i spis 
Hjälp med att bära in ved och tända i spis beviljas i normalfallet en gång per dygn åt den som 
inte har något annat värmesystem än vedeldning.  
 
Sophantering  
Sophantering innebär hjälp med att källsortera hushållssoporna samt gå ut med soporna. 
Denna insats brukar i normalfallet beviljas en gång per dag och brukar kombineras ihop med 
andra omsorgsinsatser.  
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Omsorgsstäd 
Omsorgsstäd beviljas i normalfallet dagligen tillsammans med andra omsorgsinsatser och 
beräknas bara ta några minuter att utföra. I omsorgsstädet ingår vanligtvis att man kontrollerar 
hygienen i kök och badrum. Är allt i sin ordning görs inget omsorgsstäd, men skulle den 
enskilde till exempel ha spillt matrester på golvet vid diskbänken så att det finns halkrisk eller 
smutsat ned toalettringen, så städas detta upp. Damning ingår aldrig i omsorgsstäd och nästan 
aldrig heller dammsugning såvida den enskilde inte slagit sönder något som måste 
dammsugas upp, till exempel glasskärvor.  
 
Omsorgstvätt  
Omsorgstvätt beviljas i normalfallet dagligen tillsammans med andra omsorgsinsatser och 
beräknas bara ta några minuter att utföra. Denna insats beviljas ofta till personer med 
inkontinensproblem och innebär att man kontrollerar om det blivit vått i sängen eller på 
kläderna. Skulle så vara fallet lägger man sängkläder och/eller kläder i blöt tills det finns 
tvättid i tvättstugan eller stoppar in dem i tvättmaskinen om den enskilde har tvättmaskin i 
bostaden. I omsorgstvätt ingår inte att ta hand om annan tvätt än sådan tvätt som ovan 
beskrivits.  
 
Tillfällig ledsagning (oregelbunden ledsagning) 
Tillfällig ledsagning innebär hjälp eller stöd med att ta sig till och från olika hälso- och 
samhällsinrättningar samt hjälp under den pågående aktiviteten. Tillfällig ledsagning beviljas 
vid hälsobesök och/eller samhällsbesök. Till hälsobesök hör besök hos läkare, sjuksköterska, 
tandläkare, arbetsterapeut, sjukgymnast, fotvård och apotek. Till samhällsbesök hör besök hos 
frisör, bank, postombud och olika myndigheter. Tillfällig ledsagning beviljas i normalfallet 
inte för nöjesbesök såsom besök på bio, teater, idrottsevenemang etc. Då de flesta hälso- och 
samhällsbesök är svåra att planera och då behovet av dem kan variera över tid, är tillfällig 
ledsagning ett rambeslut utan någon specificerad tid.  
 
Regelbunden ledsagning 
Regelbunden ledsagning innebär att den enskilde beviljas hjälp eller stöd med att ta sig till 
och från en aktivitet, men innebär i normalfallet ingen hjälp under den pågående aktiviteten. 
Det som skiljer den regelbundna ledsagningen från den tillfälliga ledsagningen, är att den 
utförs med ett bestämt tidsintervall, till exempel en eller två på förväg bestämda dagar i 
veckan. Denna typ av ledsagning beviljas för att den enskilde regelbundet ska kunna besöka 
exempel en dagcentral, kurs eller till och från restaurang/matställe i närområdet av bostaden. 
Regelbunden ledsagning begränsas i normalfallet till två timmar i veckan inom den egna 
kommungränsen. 
 
Promenad 
Insatsen promenad syftar till att motverka isolering och få möjligheten att komma ut i 
samhället. Promenad beviljas 1 tillfälle i veckan. 
 
Social kontakt 
Social kontakt kombineras ofta ihop med andra insatser. Den som känner ensamhet, oro eller 
ångest kan dock beviljas insatsen social kontakt som enstaka insats. Innan sådant bistånd 
beviljas bör man i första hand hänvisa den enskilde till kommunens dagcentraler eller 
informera honom eller henne om möjligheten till bistånd i form av dagverksamhet.  
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Tillsyn 
Tillsyn innebär i normalfallet ett kort besök i hemmet för att se att allt är i sin ordning. Tillsyn 
kan också ske i samband med annan insats. I de fall den enskilde behöver många och långa 
tillsynsbesök under dagen bör istället bistånd i form av dagverksamhet övervägas.  
 
Ringtillsyn 
Ringtillsyn innebär ett telefonsamtal för att se att allt är i sin ordning. För den som är beviljad 
andra omsorgsinsatser, räknas även ringtillsyn som en omsorgsinsats. Ringtillsyn räknas dock 
inte in i den omvårdnadsnivå som styr taxan, eftersom taxan bygger på fysiska besök hos den 
enskilde. För den som inte är beviljad några omsorgsinsatser, men ändå behöver ringtillsyn, 
beviljas istället trygghetslarm. Under rubriken övriga insatser i ordinärt boende kan man läsa 
mer om trygghetslarm och ringtillsyn.  
 
Regelbunden avlösning för den som vårdar en anhörig 
Regelbunden avlösning syftar till att en närståendevårdare ska få möjlighet att kunna lämna 
sin närstående för att till exempel gå på en kurs, delta i en fritidsaktivitet eller för att vila sig i 
förebyggande syfte. Den regelbundna avlösningen är schemalagd och sker på en 
återkommande dag och tid. I första hand bör avlösningen utföras på något av kommunens 
särskilda boenden, men undantagsvis kan även regelbunden avlösning i hemmet beviljas. I de 
fall avlösningen kan ske vardagar på för- och/eller eftermiddag, ska i första hand beslut om 
dagverksamhet fattas istället för beslut om regelbunden avlösning. 

Tillfällig avlösning för den som vårdar en anhörig 
Tillfällig avlösning syftar till att en närståendevårdare ska få möjlighet att kunna lämna sin 
närstående för att till exempel uträtta samhälls- och hälsobesök. Den tillfälliga avlösningen 
skiljer sig från den regelbundna avlösningen genom att närståendevårdaren får ett rambeslut 
med ett visst antal timmar, som han eller hon kan använda vid behov.  
 
Djurvård, inomhusdjur 
Skötsel i form av rengöring av burar, tömning av kattlåda, rastning av hund/katt, eller 
medfölja till veterinär beviljas i normalfallet inte. Då den enskilde inte själv kan ta hand om 
sitt djur får man söka andra alternativ än hemtjänstinsatser. Exempel på detta kan vara 
hunddagis, dagmatte, hjälp från volontär eller andra privata alternativ.  
 
Egenvård 
 
Handräckning av medicin i egenvård 
Handräckning av medicin i egenvård innebär att den som själv har kontroll och kan ta ansvar 
över sin medicinering får hjälp med att ta fram medicinen eller med att öppna apodos.  
 
Träning i form av egenvård med funktionsbevarande syfte 
Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och 
sjukvården bedömt att en person själv kan utföra. Varje legitimerad yrkesutövare kan inom 
sitt ansvarsområde bedöma och besluta om egenvård. Om den enskilde/vårdnadshavare eller 
annan person varken kan förstå eller ansvara för att åtgärden utförs på ett säkert sätt är 
utförandet inte egenvård utan hälso- och sjukvård (SOFS 2009:6)  

Har den enskilde behov av hjälp för att utföra egenvårdsåtgärderna kan han/hon ansöka om 
bistånd för praktisk hjälp/handräckning med egenvård. Det innebär att hemtjänstpersonalen, 
efter instruktion från den enskilde, kan utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter bedömda som 
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egenvård. Observera att ansvaret för att egenvården blir utförd på rätt sätt ligger på den som 
gjort bedömningen om egenvård. Hemtjänstpersonalen kan ses som den enskildes förlängda 
arm. I de fall den enskilde behöver stöd från hemtjänsten/socialtjänsten för att utföra 
egenvården måste hälso‐ och sjukvården avvakta med sitt ställningstagande om överlämnande 
av åtgärder till dess att den enskilde ansökt och fått stödet beviljat av socialtjänsten. 
 
Förutsättningar för att en sjukvårdsuppgifts ska kunna betraktas som egenvård: 
 

 den enskilde måste ha kognitiva förutsättningar samt förstå eller ansvara för att 
åtgärden utförs på ett säkert sätt. 

 om den enskilde inte kan utföra uppgiften måste han/hon själv kunna instruera hur 
            uppgiften ska utföras för ex. hemtjänstpersonal.  

 närstående till en vuxen person har ingen skyldighet att utföra insatsen träning som 
egenvård. Inget hindrar dock att en närstående hjälper till med träning i egenvård om 
den enskilde och den närstående är överens om att det är en bra lösning. 
Förutsättningen är att den som bedömer egenvården efter en riskanalys anser att 
egenvården kan utföras på ett säkert sätt. I ett sådant fall behöver socialtjänsten inte 
involveras.  

 
Egenvård av träning innebär: 
 

 motorisk träning/personligt träningsprogram 
 stå och gåträning 
 aktivitetsträning (ADL) 

 
Ansökan måste inkomma från den enskilde. Ansökan om träning i egenvård sker i samband 
med utskrivning från hemsjukvården och beviljas efter samråd med kommunens 
fysioterapeuter/arbetsterapeuter. Fysioterapeuten/arbetsterapeuten rekommenderar nivån av 
egenträningen. Alla beslut om träning i egenvård ska ha en tydlig målsättning och syfte. Alla 
beslut om egenvård skall tidsbegränsas, dock max 6 månader även om behovet är varaktigt, 
därefter sker det en nyprövning. Ansökan om träning i egenvård prövas utifrån de kriterier 
som gäller för socialtjänstlagen det vill säga kan behovet tillgodoses på annat sätt finns det 
inte skäl för bifall. Det kan t.ex. vara att den enskilde kan ta sig till vårdcentralen för att få 
insatsen utförd etc. 
 
På- och avtagning av stödstrumpa i egenvård 
På- och avtagning av stödstrumpa i egenvård beviljas i normalfallet dagligen och kombineras 
ofta ihop med andra insatser som ges morgon och kväll i samband med uppstigning och 
läggning. 
 
Övriga insatser i ordinärt boende 
 
Dagverksamhet 
Dagverksamhet beviljas i ett socialt, rehabiliterande eller avlastande syfte. I Härryda kommun 
kan man beviljas två olika typer av dagverksamhet: dagverksamhet med somatisk inriktning 
och dagverksamhet med inriktning mot personer med demenssjukdom. För att beviljas 
dagverksamhet med somatisk inriktning ska man ha fyllt 65 år. För att beviljas dagverksamhet 
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med inriktning mot personer med demenssjukdom, finns inget motsvarande ålderskriterium 
men den som beviljas en sådan dagverksamhet ska ha en konstaterad demenssjukdom.  
 
Trygghetslarm med tillbehör samt ringtillsyn 
Trygghetslarm beviljas för att ge den enskilde ökad trygghet i det egna hemmet. Det finns 
flera olika typer av tillbehör till trygghetslarmet såsom passagevakt och rörelsedetektor med 
mera. Den som är beviljad trygghetslarm har möjlighet att få ringtillsyn, utan att vara beviljad 
några omsorgsinsatser. Ett beslut fattas i sådana fall om trygghetslarm, även om den enskilde 
inte önskar själva larmet utan enbart ringtillsyn. I de fall den enskilde är beviljad några 
omsorgsinsatser, räknas istället även ringtillsyn som en omsorgsinsats. Under rubriken 
omsorgsinsatser kan man läsa mera om när ringtillsyn räknas som en omsorgsinsats. 
 
Yttre hemtjänst 
Med yttre hemtjänst avses insatserna gräsklippning under sommarsäsong och snöskottning 
under vintersäsong. I insatsen gräsklippning ingår endast klippning av gräsmattan på den egna 
tomten. Annat trädgårdsarbete som krattning av gångar, klippning av träd och buskar och 
beskärning av träd ingår inte i detta bistånd. Snöskottning utförs från tomtgräns fram till 
ytterdörr och den del av eventuell trottoar som fastighetsägaren, det vill säga den enskilde, har 
skyldighet att hålla fri från snö och is 
 
Boendestöd 
Boendestödet är en insats som specifikt riktar sig till personer med psykiska, 
neuropsykiatriska samt intellektuella funktionsnedsättningar och som till följd av sin 
funktionsnedsättning har betydande svårigheter i vardagen. För att beviljas boendestöd ska:  
 

 Den enskilde ska ha betydande svårigheter med att skapa struktur i sina vardagliga 
sysslor 

 Den enskilda ska ha ett betydande svårigheter med att skapa sociala kontakter och 
därmed vara i behov av träning med att bryta isolering 

 Den enskilde ska vara i behov av motivationsstödjande insatser 
 Den enskilde har en psykisk funktionsnedsättning och har väsentliga svårigheter med 

att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begränsningar har eller funnits 
eller kan antas komma att bestå under en längre tid. Långvarig sjukdom räknas som ett 
år 
 

Frekvensen av boendestöd kan variera från en gång i månaden till flera gånger om dagen 
under veckans alla dagar. Insatsen boendestöd kan ges i form av fysiska besök eller i form av 
telefonkontakt och kan verkställas både i och utanför hemmet. Den enskilde ska i första hand 
föreslås boendestöd före insatser av mer ingripande karaktär såsom korttidsplats eller bostad 
med särskild service.   
 
I normalfallet beviljas boendestöd till vuxna personer över 18 år. I socialtjänstlagen anges 
ingen övre åldersgräns för rätt till bistånd på grund av funktionsnedsättning. Boendestöd kan 
ges till en person som har fyllt 65 år om det är den insats som bäst kan tillgodose hans/hennes 
behov samt är den lämpligaste stödformen. Om personen på grund av åldrandeprocessen bäst 
kan få sina behov tillgodosedda genom hemtjänstinsatser bör en överflyttning till verksamhet 
med denna kompetens göras.  
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Kontaktperson enligt SoL 
Kontaktperson är en insats som specifikt riktar sig till personer med psykiska, 
neuropsykiatriska samt intellektuella funktionsnedsättningar. I normalfallet beviljas 
kontaktperson till vuxna personer över 18 år. En kontaktperson enligt socialtjänstlagen arbetar 
utifrån ett upprättat uppdrag med tydligt syfte samt målsättning. Insatsen ska förordnas så 
snart den enskilde bedöms ha behov av att få stöd, råd eller hjälp. Kontaktpersonens 
väsentligaste uppgift skall vara att fungera som ett personligt stöd och hjälpa till på olika sätt. 
Exempel kan vara att förmedla läkarbesök, bryta sig loss ur en olämplig miljö eller försöka 
hjälpa den enskilde till en meningsfull sysselsättning.  
 
Hemtjänst i assistansliknade form 
För personer som bor i ordinärt boende ska stöd vanligen ges genom insatser från 
hemtjänsten. För vissa personer är hemtjänstens insatser på grund av funktionsnedsättningens 
karaktär inte tillräckliga. Hemtjänst kan i några enstaka fall behöva utföras med högsta 
möjliga kontinuitet och i en form som liknar personlig assistans. Det innebär att den enskilde 
brukaren har behov av omfattande omsorg och stöd i hemmet utan att tillhöra personkrets 
enligt LSS.  

Hemtjänst i assistans liknande form riktar sig i normalfallet till följande personer: 

 Personer som är mellan 18-65 år. 
 Personer som har omfattande och betydande fysiska behov av integritetsnära karaktär 

som påverkar flera livsområden. 

Vård i livets slutskede i ordinärt boende 
Det blir allt mer vanligt att människor som lider av en obotlig och progressiv sjukdom vill 
vårdas i hemmet den sista tiden i livet. En del men inte alla vill även dö i hemmet. Vård i 
livets slutskede är en aktiv helhetsvård av brukare i ett skede när sjukdomen inte längre svarar 
på kurativ (botande) behandling. Vården innebär att tonvikt läggs på att lindra smärta och 
andra besvärande symtom. Det innebär också att såväl fysiska, psykiska, sociala som 
existentiella aspekter förenas till en helhet i vården.  
 
Det övergripande målet med vård i livets slutskede är att uppnå bästa möjliga livskvalitet för 
den enskilde och dennes familj. För att bevilja vård i livets slutskede i ordinärt boende ska den 
enskilde ha ett läkarutlåtande där det framgår att hon eller han befinner sig i ett terminalt 
skede av livet. Om en handläggare bedömer att den enskilde har rätt till vård i livets slutskede 
i ordinärt boende fattas det ett öppet beslut om hemtjänst enligt socialtjänstlagen. Insatsen 
heter vård i livets slutskede i ordinärt boende och gäller såväl omvårdnad som serviceinsatser.  
  
Beslutet syftar till att den enskilde ska uppnå god levnadsnivå. Handläggare beviljar inte 
några specifika insatser eller beräknar tidsomfattning eftersom förhållandena kan skifta snabbt 
och behovet kan variera utifrån den enskildes dagsform. Eftersom omfattningen samt behovet 
av insatser varierar från dag till dag ska dagen planeras i överenskommelse mellan den 
enskilde, hemtjänst och ansvarig sjuksköterska i HSV. Då vård i livet slutskede i ordinärt 
boende ska kunna ges dygnet runt kan endast de utförare som har bemanning dygnet runt 
utföra denna insats.  
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Korttidsplats 
Beslut om vistelse på en korttidsplats ska vara tidsbestämt och syftet med vistelsen ska vara 
klart definierat och beskrivet. Hjälpbehovet ska vara omfattande och ej kunna tillgodoses i 
ordinärt boende. Det kan finnas flera olika syften med att bevilja korttidsplats och nedan 
redovisas de vanligaste:  
 
Korttidsplats i utredande syfte 
Syftet med att bevilja korttidsboende i utredande syfte är, att under trygga förhållanden, 
kartlägga hur den enskildes hjälpbehov bäst ska kunna tillgodoses i framtiden för att i ett 
senare skede kunna fatta ett så korrekt beslut som möjligt.  
 
Korttidsplats i väntan på insatser i ordinärt boende 
Syftet med att bevilja korttidsplats i väntan på insatser i ordinärt boende är att den enskilde 
ska kunna komma tillbaka till en fungerande tillvaro i hemmet. Ibland kan t.ex. hemmet 
behöva bostadsanpassas innan hemgång är möjlig och ibland kan den enskilde behöva så pass 
omfattande insatser att det skulle vara svårt att starta igång dem med kort varsel.  
 
Korttidsplats i väntan på särskilt boende eller bostad med särskild service 
Syftet med att bevilja korttidsplats i väntan på särskilt boende eller bostad med särskild 
service är att den enskilde ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå till dess en permanent plats 
kan erbjudas. 
 
Korttidsplats i återhämtande syfte 
Syftet med att bevilja korttidsplats i återhämtande syfte är att den enskilde ska ges möjlighet 
till vila, återhämtning samt vardagsträning, t.ex. efter en sjukdomsperiod, för att på sikt återfå 
krafter och kunna återgå till ordinärt boende.  
 
Korttidsplats i form av växelvård 
Växelvård innebär att den enskilde växelvis vårdas i hemmet respektive på en korttidsplats. 
Beslutet kan beviljas med frekvensen en vecka av fyra eller två veckor av fyra. Syftet med att 
bevilja korttidsplats i form av växelvård är tvåfaldigt. Dels syftar biståndet till att avlasta 
anhöriga och dels syftar det till att den enskilde ska få sina behov av vård, omsorg och tillsyn 
tillgodosedda.  
 
Korttidsplats i tillfälligt avlastande syfte 
Liksom för korttidsplats i form av växelvård syftar denna typ av korttidsplats, dels till att 
avlasta anhöriga och dels till att den enskilde ska få sina behov av vård, omsorg och tillsyn 
tillgodosedda. Till skillnad från korttidsplats i form av växelvård är en korttidsplats i tillfälligt 
avlastande syfte något som beviljas för ett enstaka tillfälle.  
 
Korttidsplats i livets slutskede  
Syftet med att bevilja korttidsplats i livets slutskede är att den enskilde ska ges en god 
smärtlindring, en god vård och omsorg samt känna trygghet under den sista tiden i livet. För 
att bevilja en korttidsplats med palliativ inriktning i livets slutskede ska den enskilde ha ett 
läkarutlåtande om palliativ vård där det framgår att hon eller han befinner sig i ett terminalt 
skede av livet.  
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Hospice 
På ett hospice bedrivs palliativ vård i livets slutskede. Där ges förutom god smärtlindring 
också psykosocialt stöd i form av kurator till den enskilde och dennes anhöriga. För att bevilja 
hospice ska den enskilde ha ett läkarutlåtande där det framgår att han eller hon befinner sig i 
ett terminalt skede av livet.  
 
I normalfallet beviljas inte hospice då kommunen har egna korttidsplatser som bedriver 
palliativ vård. Hospice kan beviljas i undantagsfall. Här görs en bedömning om 
hemsjukvården kan tillgodose de medicinska behoven inom kommunen. Vid enstaka fall 
beviljas hospice även om HSV kan tillgodose behoven inom kommunen. Omständigheter att 
ta hänsyn till är exempelvis ålder samt familjeförhållanden. Då Härryda kommun inte 
bedriver egen hospiceverksamhet består möjligheten i att köpa en hospiceplats i Göteborg, 
emellertid har Göteborgs stad förtur till dessa platser. 
 
Särskilt boende 
Utifrån förarbetena till socialtjänstlagen framkommer det att behovet av stöd skall ges i 
hemmet så långt det är möjligt. Det är således när behovet inte längre kan tillgodoses i 
hemmet som det kan bli aktuellt att bevilja boende enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen. När 
behov av tillsyn eller kraven på trygghet och säkerhet inte längre kan tillgodoses i ordinärt 
boende ska det finnas möjlighet att flytta till en särskild boendeform. Särskilt boende är det 
samlade begreppet på det som förr kallades ålderdomshem, sjukhem och servicehus.  

Särskilt boende är avsett för personer som i den dagliga livsföringen har ett omfattande behov 
av vård- och omsorgsinsatser som inte är tillfälliga. För att beviljas särskilt boende ska den 
enskilde ha bestående och omfattande behov av omsorg och tillsyn under stor del av dygnet. 
Behovet ska inte kunna tillgodoses i det egna hemmet genom insatser såsom exempelvis 
hemtjänst, dagverksamhet, boendestöd med mera. De omfattande behoven kan vara av såväl 
fysisk som psykiskt art såsom upplevd oro samt otrygghet.  

När det gäller att mäta upplevd oro och otrygghet vid ansökan om särskilt boende tillämpar 
Härryda kommun en arbetsmetod för handläggarna. Arbetsmetoden innehåller 
bedömningsfrågor samt tillämpningsanvisningar som ska fungera som ett 
bedömningsunderlag för ställningstagande till rätten till särskilt boende.  

I de fall den enskilde uppnått en ålder av 90 år ska åldersfaktorn, samt upplevd oro och 
otrygghet, tas med som faktorer vid bedömning av behov av särskilt boende. 
 
I Härryda kommun finns det tre typer av särskilda boendeformer. Särskilt boende med 
somatisk inriktning, särskilt boende med inriktning mot personer med demenssjukdom samt 
särskilt boende med inriktning mot personer med psykiska funktionsnedsättningar.  

Undantagsvis kan särskilt boende med somatisk/demens inriktning även beviljas till personer 
under 65 år. I dessa fall ska särskild planering och dokumentation finnas som visar att boendet 
tillgodoser den enskildes behov och på vilket sätt. 
 
Särskilt boende med inriktning somatik 
Beslut om bistånd i form av plats på ett särskilt boende med somatisk inriktning fattas när den 
enskildes behov är så omfattande att de inte längre kan tillgodoses under trygga och säkra 
former trots stöd och hjälp i den egna bostaden. Beslut om insats i form av särskilt boende 
med somatisk inriktning fattas vid omfattande behov av personlig omvårdnad när det gäller 
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till exempel hygien, toalettbestyr, klädsel, förflyttning, måltider, kommunikation och tät 
tillsyn över dygnet. Beslut kan även fattas om den enskilde upplever en stor otrygghet i sitt 
ordinära boende där konsekvenserna blivit att välbefinnandet hotas.  

Särskilt boende med inriktning demens 
Beslut om bistånd i form av plats på ett särskilt boende med demensinriktning fattas när den 
enskildes behov är så omfattande att de inte längre kan tillgodoses under trygga och säkra 
former trots stöd och hjälp i den egna bostaden. Beslut om insats i form av särskilt boende 
med demensinriktning fattas likaledes vid omfattande behov av personlig omvårdnad samt 
tillsyn dygnet runt. Beslut om särskilt boende med demensinriktning ska ha föregåtts av en 
demensdiagnos av läkaren eller demensutredning på korttidsplats.  

Särskilt boende med inriktning psykiatri 
Beslut om bistånd i form av plats på ett särskilt boende med psykiatri inriktning fattas när den 
enskildes psykiska funktionshinder är i en sådan omfattning att hon/hans behov av hjälp inte 
kan tillgodoses med god trygghet och säkerhet med hjälp i hemmet och andra insatser såsom 
boendestöd samt hemtjänst i den egna bostaden. Den enskilde ska i första hand föreslås 
boendestöd samt andra insatser enligt socialtjänstlagen före insatser av mer ingripande 
karaktär såsom bostad med särskild service.   
Bostaden är ett grundläggande livsvillkor för varje medborgare och en viktig del i insatser till 
psykiskt funktionshindrade. Den enskildes möjlighet att leva ett normalt liv kan variera vilket 
medför att boendets villkor kan förändras. Om man bor i egen bostad kan man  
behöva särskilt stöd för att klara vardagen. Om det stöd man får i det egna boendet inte är 
tillräckligt, ska alternativt särskilt boende kunna erbjudas.  

Hemtjänstinsatser på särskilt boende med somatisk samt demensinriktning 
Personer som beviljas särskilt boende beviljas från och med 2009 också insatser i boendet 
enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen. När en person beviljas boende fattas därför två beslut. Dels 
fattas ett beslut i samband med att personen ansöker om insatsen och dels fattas ett beslut om 
insatser på särskilt boende.  
 

1. I första beslutet ingår beslut om rätten till insatsen särskilt boende. I beslutet särskilt 
boende ingår insatserna trygghetslarm, tillsyn, skydd för liv, personlig säkerhet och 
hälsa, natthjälp, tillfällig städning samt gemensamma sociala aktiviteter. 
  

2. I andra beslutet prövas rätten till omvårdnad, praktisk hjälp, social stimulans samt 
ledsagning. Det individuella behovet ska utredas samt behovsprövas innan flytt kan 
ske till särskilt boende.  

 
Parboendegarantin för personer över 65 år.  
I Härryda kommun gäller parboendegaranti. Det innebär att makar och sambos så långt 
möjligt ska få fortsätta att bo tillsammans, även om de har olika omvårdnadsbehov.  
Att kunna få bo tillsammans på äldre dagar även i de fall endast en make eller sambo är i 
behov av bostad och vård-och omsorgsinsatser i ett särskilt boende är från 1 november 2012 
en rättighet. Det innebär att makar eller sambor har möjlighet att välja att fortsätta bo 
tillsammans även då omsorgsbehovet påverkar den enskildes möjlighet att kunna bo kvar det 
ordinära boendet. Med samma boende har Socialstyrelsen definierat boende i samma rum, 
samma lägenhet eller inom samma boende.  
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 Rätten till parboende för äldre gäller i alla former av särskilda boenden, det vill säga 
även boenden inriktade på personer med demenssjukdom eller andra speciella 
inriktningar. 

 Sammanboende make/maka eller sambo har i normalfallet rätt att överta en gemensam 
lägenhet efter dödsfall, även om de inte tillhör den kategori som har rätt till boendet.  
 

Bostad med god tillgänglighet 
Förtur till en bostad med god tillgänglighet är en insats, som är utformad av Härryda 
kommun. Insatsen riktar sig främst till äldre personer (över 65 år) och innebär en möjlighet att 
lättare få tillgång till en mer centralt belägen bostad som också är mer anpassad ut 
tillgänghetssynpunkt. Möjligheten består i att listas som sökande till de lägenheter Härryda 
kommun har tillgång till.  
 
För att beviljas förtur till bostad med god tillgänglighet ska följande kriterier vara uppfyllda: 
 

 Den enskilde ska vara folkbokförd i Härryda kommun 
 Den enskilde ska ha fysiska behov av annan bostad utifrån svårigheter att förflytta sig 

och därmed ett behov av närhet till service.  
 Den enskilde ska ha ett eller flera beslut om insatser från hemtjänsten såsom till 

exempel städning, omvårdnad, hjälp med tvätt eller inköp.  
 
Utöver dessa kriterier kan det finnas behov av social gemenskap och trygghet som inte kan 
lösas på annat sätt än genom boende i anpassad bostad. Genom ett bistånd till anpassad bostad 
för äldre ökar den enskildes förutsättningar till ett självständigt liv. 
 

Stöd till den som vårdar en närstående 
Praktiskt stöd 
Kommunen tillhandahåller olika typer av praktiska stöd för den som vårdar en närstående. 
Dessa insatser återfinns under aktuella rubriker i detta material, där man kan läsa utförligare 
om dem. Nedan görs emellertid en sammanfattning av de praktiska insatser som lämpar sig 
att bevilja för att stödja och avlasta anhöriga. I de fall stöd samt avlastningsinsatser inte är 
tillräckligt informeras den enskilde samt närstående om insatsen särskilt boende.  
 

 Tillfällig avlösning 
 Regelbunden avlösning 
 Dagverksamhet, där den enskilde regelbundet besöker dagverksamheten en eller flera 

dagar i veckan 
 Korttidsplats i form av växelvård 
 Korttidsplats i tillfälligt avlastande syfte 
 Hemtjänstinsatser av olika slag för att avlasta närståendevårdare 

 
Ekonomiskt stöd i form av anhörigbidrag 
Anhörigbidrag kan utgå till personer över 65 år som är folkbokförda i kommunen, som vistas 
här och som får omsorg av någon närstående om behovet av vård, omsorg och tillsyn är 
omfattande. För att anhörigbidrag ska beviljas ska brukarens behov av vård och omsorg 
bedömas bestå under minst sex månader. Ett eller båda av följande kriterier ska gälla: 
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 Personlig omsorg minst 7 timmar per vecka (omfattande och regelbunden hjälp med 
hygien, på- och avklädning, matning, förflyttning, toalettbesök, medicinska insatser i 
egenvård med mera) 

 Omfattande tillsynsbehov där brukaren endast kan lämnas ensam kortare stunder, 
vilket innebär att man behöver vara med personen större delen av dygnet  

 

Härryda kommun har två nivåer av anhörigbidraget: 

 Nivå 1 om omsorgsbehovet är mellan 7-14 timmar per vecka 2 202 kr/månad 
 Nivå 2 om omsorgsbehovet är 15 timmar eller mer per vecka 3225 kr/månad 

 
Antal timmar som åtgår till insatser av omsorgskaraktär är beräknade utifrån en schablon. Det 
är den tid det tar för personal i verksamheten att utföra respektive insatser. Schabloner utgår 
från normalfallet men det görs alltid en individuell bedömning i de fall det visar sig att den 
enskilde behöver mer eller mindre tid för en specifik insats. Anhörigbidrag betalas inte ut till 
den som samtidigt har blivit beviljad närståendepenning från Försäkringskassan.  
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Synpunkter ang Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen till 
personer över 65 år m.fl. 
 
 
Med anledning av Förvaltningens förslag på förtydligande inför beslut i Välfärdsnämnden 
önskar Demensföreningen och Anhörigföreningen i Härryda lämna följande kommentarer. 
 
I dagens samhälle då den psykiska ohälsan och den ofrivilliga ensamheten bland äldre ofta 
uppmärksammas bland forskare och medier på ett alarmerande sätt, anser vi att man även i 
riktlinjerna för biståndsbedömning bör förstärka formuleringen. 
 
Vi tänker då särskilt på: 
 
Punkt 2.1.6 Måltidsberedning 
Här hänvisar vi till de nya rekommendationerna från Livsmedelsverket ang. näringsriktig mat 
för personer över 65 år. Dagen skall innehålla många små mål och vara extra proteinrik. Vi 
önskar även att man uppmärksammar nattfasta och vätskeintag i rekommendationerna. 
 
Punkt 2.1.7 Måltidsstöd 
Vi anser att formuleringen bör vara att den enskilde får sällskap under hela måltiden eller i 
början av biståndet för att stimulera lusten att äta. Sällskap en stund är en dålig formulering då 
risken finns att man slutar äta då man blir ensam igen.  
 
Punkt 2.1.10 Bäddning 
Tillägg bör göras ang. renbäddning, t.ex byte av örngott och lakan dagligen vid behov 
 
Punkt 2.1.15 Social kontakt 
Social kontakt i gemenskap med andra, är en formulering vi anser bör finnas med. Vid 
ofrivillig ensamhet och utan ett eget nätverk är stödet livsviktigt för en ensamboende person, 
särskilt för männen, som utgör en stor grupp då man talar om självmord hos äldre. Ordet kan 
önskar vi få utbytt mot bör i detta fall. 
 
Punkt 2.1.16 Promenad/Social samvaro 
Vi anser att stödet bör vara 1 tim. Förslaget på en halv timma är alldeles för kort om 
förberedelsetiden med toa-besök, påklädning m.m skall räknas in. Finns gott om tid kvar efter 
promenaden blir det utrymme för social samvaro i form av fika och en liten pratstund. 
 
Mölnlycke den 27 januari 2020 
 
För Demensföreningen Mölndal-Härryda, Birgitta Garnemark, ordförande 
 
För Anhörigföreningen i Härryda, Birgit Karlsson, ordförande
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Sektorn för socialtjänst  
Viktor Eriksson 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-02-03 2020VFN54  709 
  
 

Riktlinjen för kvalitetsledningssystem för sektorn för socialtjänst  

Sammanfattning  
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem 
för ett systematiskt kvalitetsarbete ska kommunen systematiskt och fortlöpande utveckla 
och säkra kvaliteten i sådan verksamhet som omfattas av   
 

1. 5 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),   
2. 16 § tandvårdslagen (1985:125),  
3. 6 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och  
4. 3 kap. 3 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453). (HSLF-FS 2017:12)  

 
I enlighet med SOSFS 2011:9 är det vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller 
verksamhet enligt LSS som ansvarar för att det finns ett ledningssystem för 
verksamheten.  Vidare ska densamme med stöd av ledningssystemet planera, leda, 
kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten samt ange hur uppgifterna 
ingår i arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten är 
fördelade i verksamheten.  Välfärdsnämnden är i enlighet med SOSFS 2011:9 vårdgivare 
och bedriver även socialtjänst samt verksamhet enligt LSS.   
 

Sektorn för socialtjänst arbetar idag i enlighet med SOSFS 2011:9 men med riktlinjen för 
kvalitetsledningssystemet tar sektorn ett samlat grepp om det långsiktiga systematiska 
kvalitetsarbetet. 

Ledningssystemets grundläggande uppbyggnad består av:   
 Ansvarsfördelning 
 Kvalitetsdefinition 
 Processer och rutiner 
 Samverkan med externa och interna parter 
 Riskanalys och riskhantering  
 Egenkontroller 
 Utredning och sammanställning av avvikelser 
 Förbättrande åtgärder  
 Personalens medverkan i kvalitetsarbetet 
 Dokumentationsskyldighet  
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I enlighet med den bifogade riktlinjen för kvalitetsledningssystem (KLS) för sektorn för 
socialtjänst kommer nämnden årligen att informeras om hur systematiska kvalitetsarbetet 
fortlöper på sektorn för socialtjänst via patientsäkerhets- och kvalitetsberättelser. 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden antar Riktlinje för kvalitetsledningsystem (KLS) för sektorn för 
socialtjänst, enligt föreliggande förslag. 
 

 

Lena Lager 
Sektorschef  Elin Hjalmarsson  
  Utvecklingschef 

 

 

Bilaga 1 Riktlinje för kvalitetsledningsystem (KLS) för sektorn för socialtjänst enligt 
SOSFS 2011:9 
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Riktlinje för kvalitetsledningssystem 
(KLS) för sektorn för socialtjänst  
Enligt SOSFS 2011:9 
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Inledning 
Sektorn för socialtjänst omfattas av Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete. Föreskriften är även tillämplig i det systematiska 
patientsäkerhetsarbetet. Syftet med ett ledningssystem för det systematiskt 
kvalitetsarbete är att det ska bidra till att uppnå kvalitet i de insatser som ges 
för dem som verksamheterna är till för.  
Ledningssystemet ska användas för att:  

 systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens 
kvalitet, 

 upptäcka risker medan de fortfarande är möjliga att förebygga samt 

 planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra 
verksamheten. 

Ledningssystemet ska också säkerställa sektorns regelefterlevnad mot 
SOSFS 2011:9 men ska också säkerställa att lagkrav, politiska mål och 
interna krav tillgodoses. 

Kvalitetsdefinition 
Med kvalitet menas att verksamheterna uppfyller de krav och mål som 
gäller enligt lagar och andra föreskrifter samt beslut som har meddelats med 
stöd av sådana föreskrifter.  
Kvalitet är att göra rätt saker, på rätt sätt och att med tilldelade resurser nå 
avsett resultat.  

Roller och ansvar  
Ansvaret för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs följer den ordinarie 
linjeorganisationens ansvarsfördelning och det som i beskrivs i Härryda 
kommuns styrdokument.  

Välfärdsnämnden 
Välfärdsnämnden ansvarar för att det finns ett ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete.  

Sektorschef 
Sektorschefen ansvarar för att innehållet i ledningssystemet är 
ändamålsenligt. Sektorschefen ansvarar för att det tydligt framgår hur roller 
och ansvar fördelas i ledningssystemet. 

Utvecklingschef 
Utvecklingschefen på sektorn för socialtjänst ansvarar för att samordna och 
organisera kvalitetsledningssystemet. 
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Verksamhetschefer 
 ansvarar för att politiska inriktningar och uppdrag från budget och 

verksamhetsplan och övriga styrdokument omvandlas till konkreta 
aktiviteter.  

 ansvarar ytterst för att lagkrav och interna krav möts. 

 avgör vilka åtgärder, egenkontroller, riskbedömningar från enheterna 
som ska ingå i kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen. 

Enhetschefer 
Alla enhetschefer ansvarar för att: 

 systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens 
kvalitet 

 planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra 
verksamheten 

 prioritera vilka mål som enheten ska arbeta mot 

 dokumentera det systematiska patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet i 
form av en enhetsplan och enhetsberättelse i Stratsys samt 
processkartläggning i 2c8. 

Medarbetare  
Alla medarbetare ansvarar för att: 

 aktivt arbeta mot beslutade mål 

 arbeta efter beslutade processer och rutiner  

 rapportera avvikelser till närmsta chef 

Verksamhetschef enligt HSL  
Ledningen inom hälso- och sjukvård ska enligt lag vara organiserad så att 
den säkerställer hög patientsäkerhet och god kvalitet. Verksamhetschef 
enligt HSL har det samlade ansvaret för hälso- och 
sjukvårdsverksamheten.  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinskt ansvarig för rehabilitering 
(MAR) 
MAS och MAR ansvarar för att det finns ändamålsenliga riktlinjer och 
rutiner för kommunal hälso- och sjukvård så att: 

 patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god 
kvalitet 

 läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal kontaktas vid behov 
 patienten får den hälso- och sjukvård läkaren har bestämt 
 läkemedelshantering är säkrad 
 besluten om delegering är patientsäkra 
 hantering av medicinska produkter inom verksamheten är 

ändamålsenlig och fungerande 
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 patientjournaler förs. 
 tillse att en god samverkan sker inom kommunen såväl som med 

andra vårdgivare  
 

MAS 
MAS ansvarar för att: 

 anmälan görs till välfärdsnämnden om en patient utsatts för allvarlig 
skada 

 anmälan görs till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om 
allvarlig vårdskada enligt lex Maria. MAS är IVOs kontaktperson.  

Socialt ansvarig samordnare (SAS) 
SAS ansvarar för att: 

 Upprätta samt kvalitetssäkra riktlinjer och rutiner för 
myndighetsutövning och utförande av socialtjänstens insatser enligt 
SoL, LSS, LVU och LVM 

 Ge stöd i det systematiska kvalitetsarbetet och följa upp att/hur 
gällande kvalitetskrav inom socialtjänsten uppnås 

 Sammanställa och analysera avvikelser samt klagomål- och 
synpunkter 

 Utreda och bedöma om händelser inneburit allvarliga 
missförhållanden eller risk för allvarligt missförhållande. 
Ställningstagandet utgör underlag för anmälan till IVO enligt Lex 
Sarah. 

MAS, MAR och SAS 
MAS, MAR och SAS ansvarar utöver ovanstående för att systematiskt följa 
upp verksamheter i extern och intern regi. 

Samverkan 
Alla processer innehåller aktiviteter som förutsätter en fungerande 
samverkan, både internt och externt. Det beskrivs i de processer som ingår i 
ledningssystemet. Därför identifierar ledningssystemet de aktiviteter som 
förutsätter samverkan. 

Externa leverantörer 
Externa leverantörer är ansvariga för att upprätta ett eget 
kvalitetsledningssystem. Externa leverantörer är skyldiga att lämna en 
kvalitetsredovisning till Härryda kommun minst en gång om året. Det ska i 
upphandlingsunderlaget framgå vad Härryda kommun vill ha levererat för 
att kunna följa upp avtalet systematiskt och kontinuerligt. 
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Systematiskt förbättringsarbete 
Det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs enligt en cyklisk modell och ska 
leda till att verksamheten ständigt förbättras. Sektorn för socialtjänst 
kvalitets- och utvecklingsarbete följer PDSA-metodiken som utvecklades av 
den amerikanska forskaren Edwards Deming. Enligt denna metodik sker 
systematiskt förbättringsarbete i fyra olika steg; planera (plan), genomföra 
(do), utvärdera (study)och förbättra (act). 
Processer och rutiner ska följas upp, utvärderas och förbättras. En 
grundförutsättning är att medarbetare görs delaktiga i förbättringsarbetet så 
att processer och rutiner kan anpassas efter uppgiften som ska utföras. 
Arbetet med utveckling och säkring av kvalitet ska ske systematiskt. Det 
innebär ett långsiktigt och målmedvetet arbete med att utveckla och säkra 
kvaliteten i verksamheterna. 

Rapportstruktur 
Sektorn för socialtjänsts systematiska kvalitetsarbete enligt den cykliska 
modellen dokumenteras i systemet Stratsys och 2C8.  
 

Rapport Ansvarig Typ av rapport 

Kommunövergripande   

Verksamhetsplan Kommundirektör Planering 

Verksamhetsberättelse Kommundirektör Utvärdera och 
förbättra 

Sektorn för Socialtjänst   

Sektorsplan Sektorschef Planering 

Enhetsplan Enhetschef Planering 

Enhetsberättelse Enhetschef Utvärdera och 
förbättra 

Kvalitets- och 
patientsäkerhetsberättelse 

MAS, MAR, SAS och 
Verksamhetschefer 

Utvärdera och 
förbättra 

 

Kvalitetsledningssystems innehåll 

Grunduppdrag 
Grunduppdraget för enheten och verksamheten ska tydligt framgå i 
planerings- och uppföljningsarbetet. Enheternas grunduppdrag ska vara 
förmedlat till samtliga medarbetare.  
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Politiska inriktningar/mål 
Politiska styrsignaler från budget och verksamhetsplanen och övriga 
styrdokument ska konkretiseras med enhetsspecifika aktiviteter. 

Informationstal 
Informationstal ska användas för att beskriva verksamhetens förutsättningar. 
Sektorn fokuserar på nyckeltal i följande tre perspektiv; kvalitativa, 
ekonomiska och arbetsmiljö. Indikatorer ska användas som hjälpmedel för 
analys av huruvida grunduppdraget uppnås. Vid behov ska aktivitet/åtgärd 
formaliseras för att säkerställa att leveransen av grunduppdraget är av god 
kvalitet. 

Kommungemensamma strategiska områden 
Enhetsplanerna ska omvandla kommungemensamma strategiska områden 
till konkreta handlingar. Enhetsplanerna ska fokusera på insatser som 
enhetschefen själv kan påverka. 

Prioriteringar och fokusområden från sektorsplanen 
Enhetsplanerna ska omvandla styrsignaler från sektorsplanen till konkreta 
aktiviteter. Enhetsplanerna ska fokusera på insatser som enhetschefen och 
medarbetarna själva kan påverka. 

Bedöma risk och åtgärda röda risker 
För att förebygga att oönskade händelser inträffar genomförs riskanalyser. I 
alla verksamheter finns risk för att oönskade situationer inträffar som 
inverkar på möjligheten att uppfylla verksamhetens uppdrag och säkra 
kvaliteten på insatserna. Risker ska därför identifieras och analyseras och 
ansvariga chefer ska fortlöpande ta ställning till hur dessa risker ska 
hanteras. Riskanalys görs på enhets-, verksamhets- och sektorsledningsnivå 
och följs upp i Enhetsberättelsen och Kvalitets- och 
patientsäkerhetsberättelsen. Enhetschef ska årligen bedöma risker enligt 
SKR:s riskmatris. Samtliga nämnda risker ska ha en dokumenterad åtgärd 
som följs upp med en ändamålsenlig frekvens. 

Egenkontroller och åtgärder vid behov efter egenkontroll 
Egenkontroll är en systematisk analys och uppföljning av verksamhetens 
kvalitet. Egenkontrollen innefattar att jämföra resultat över tid, jämföra med 
andra, ta tillvara synpunkter från målgruppsundersökningar samt kontroll av 
att verksamheten bedrivs enligt beslutade processbeskrivningar och rutiner. 
Egenkontroll ska göras i den omfattning som krävs för att säkerställa 
kvaliteten i verksamheten. Om resultatet vid egenkontrollen är avvikande 
ska en åtgärd dokumenteras och genomföras.  

Rutiner 
Chef ansvarar för att rutiner är dokumenterade, ändamålsenliga och att 
enhetens rutiner är kända bland medarbetarna. Rutiner ska årligen 
uppdateras.  
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Öppna jämförelser/KKiK/Sektoriella kvalitetsindikatorer 
Sektorsplanen och kvalitets- och patientberättelsen ska innehålla lämpliga 
nationella kvalitetsindikatorer. På enhetsnivå väljer enhetschef själv 
lämpliga indikatorer. Enheten för utveckling och uppföljning ansvarar för 
att samtliga utfall lägre än det nationella genomsnittet analyseras och skriver 
en eventuell åtgärdsplan tillsammans med verksamhetschefer.  

Patientsäkerhetsberättelse 
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse ska innehålla det som HSL 
benämner ”Patientsäkerhetsberättelsen”. MAS, MAR och verksamhetschef 
enligt HSL ansvarar för att patientsäkerhetsberättelsen är ändamålsenlig. 
Patientsäkerhetsberättelsen ska beslutas av välfärdsnämnden. 

Klagomål och synpunkter  
Hur synpunktshanteringen fungerar och vilka förbättringsåtgärder som är 
gjorda utifrån inkomna synpunkter följs upp kontinuerligt. Även synpunkter 
på verksamheten från medarbetare, andra myndigheter, externa aktörer och 
samverkanspartner används som underlag i det systematiska 
förbättringsarbetet.   

Avvikelser och händelseanalys 
Processer och rutiner för rapporteringsskyldigheten enligt SoL, LSS och 
HSL ska vara säkrade, kända och användas i det systematiska 
kvalitetsarbetet. Avvikelser uppstår om verksamheten inte följer lagkrav, 
föreskrifter, beslut eller om inte arbetet utförs enligt beslutade processer 
eller rutiner. Identifierade avvikelser ska åtgärdas samtidigt som processer 
och rutiner ska ses över för att undvika att inträffad avvikelse sker på nytt.  

Kollegialt lärande och goda exempel 
Sektorschef ska årligen bjuda in till ledningsträff där goda exempel från 
sektorns enheter presenteras. Goda exempel på förbättring kan lyftas inom 
följande områden; kvalitet, ekonomi, arbetsmiljö, egenkontroller, risker och 
mod. Presentation ska ske av enhetschef och med medarbete. 

Genomgång av kvalitetsledningssystemets ändamålsenlighet 
För att kontinuerligt utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten ska 
sektorschefen årligen utvärdera huruvida ledningssystemet för 
kvalitetsarbete är effektivt och ändamålsenligt. 
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Processkartläggning 
En process är en serie aktiviteter som främjar ett bestämt ändamål eller ett 
avsett resultat. 
För att ta fram och beskriva processer: 

 Fastställ vilka processer som är nödvändiga för att uppfylla 
verksamhetens krav och mål enligt lagar och föreskrifter. 

 Identifiera vilka aktiviteter som ingår i processerna och besluta deras 
inbördes ordning. 

 Tydliggör vem som äger och ansvarar för processerna. 
Varje aktivitet ska ha ett bestämt tillvägagångssätt som finns angivet i en 
rutin.  
Den som bedriver verksamhet ska bedöma vilka processer och rutiner som 
behövs för att säkra att verksamheten uppfyller de krav och mål som gäller 
för verksamheten enligt lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
Processerna ska vara tydligt definierade, processkartlagda i 2c8 och kända 
bland medarbetarna. Processerna ska användas som verktyg för 
verksamhetsutveckling. 

Processägare 
Processägaren har på uppdrag av sektorschefen ansvar för en specifik 
process. Processägaren tillser att processen förvaltas, dokumenteras i 2c8 
och utvecklas. Processen ska vara effektiv och ändamålsenlig och 
processägaren ansvarar för att resultat lever upp till processmålen. 
Sektorschefen är processägare för de processerna som omfattar hela eller 
flera områden av sektorn. Verksamhetschef är processägare för de 
processerna som omfattar flera enheter inom ett och samma område. 
Enhetschef är processägare för de processerna som enbart omfattar enheten. 

Processledare 
På uppdrag av processägaren driver och samordnar processledaren 
förbättringsarbetet inom processen utifrån behov som uppstår, avvikelser 
som uppmärksammas och omvärldsförändringar som påverkar processen. 
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Övrigt  

Systemtekniska synpunkter rörande 2C8 och Stratsys 
Synpunkter och förbättringar ska lämnas till planeringsledare kvalitet. 
Utvecklingschef ansvarar för att rapportera in krav och förbättringar till 
sektorsledningen.  
Sektorschef beslutar vilka förbättringsförslag som ska prioriteras. 

Systemstöd 
Planeringsledare kvalitet är systemadministratör för Stratsys och 2C8. 
 

Lagkravslista 
Att uppfylla lagens krav är grunden för att verksamheten ska vara rättssäker 
och att utförda tjänster är av god kvalitet. 

De verksamhetsspecifika lagarna inom sektorn som omfattas av 
ledningssystemet är; 

· socialtjänstlag (2001:453) 
· lag (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade 
· hälso- och Sjukvårdslag (2017:30) 
· patientsäkerhetslag (2010:659)4 
· lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
· lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 
· lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård 

Andra viktiga lagar som är direkt tillämpliga i verksamheterna är; 

· förvaltningslag (2017:900) 
· offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
· socialförsäkringsbalk (2010:110) 

Utöver nämnda lagar finns det ytterligare lagar som är tillämpliga för 
verksamheterna i vissa fall. Alla lagar är sökbara via www.riksdagen.se eller 
www.lagrummet.se. 

Föreskrifter och allmänna råd utgivna av myndigheter, som t.ex. 
socialstyrelsen, finns samlat i en gemensam författningssamling, HSLF-FS, 
sökbara via webbsida på internet www.kunskapsguiden.se. Ett urval av de 
viktigaste föreskrifterna följer här; 
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· Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 
2011:9) 

· Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, 
LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) 

· Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och 
sjukvården (HSLF-FS 2016:40) 

· Handläggning av ärenden som gäller barn och unga (SOSFS 
2014:6) 

· Våld i nära relationer (SOSFS 2014:4) 
· Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre (SOSFS 

2012:3) 
· Grundläggande kunskaper hos medarbetare som arbetar i 

socialtjänstens omsorg om äldre (SOSFS 2011:12) 
· Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg 

enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning 
(SOSFS 2014:2) 

· Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och 
tandvård (SOSFS 1997:14) 

· Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och 
sjukvården (HSLFFS 2017:37) 

· Lex Sarah (SOSFS 2011:5) 
· Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan 

av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en 
allvarlig vårdskada (lex Maria) (HSLF-FS 2017:41) 
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Sektorn för utbildning och kultur  
Agnesa Kasapolli 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-01-30 2020VFN50  620 
  
 

Redovisning av synpunkter, klagomål och anmälningar 

Sammanfattning  
I Årsplan för välfärdsnämnden 2020 framgår det att en sammanställning av synpunkter, 
klagomål och anmälningar ska redovisas för välfärdsnämnden en gång per år under 
kvartal ett. Redovisningen görs i bilagd rapport. Förvaltningen hanterar varje synpunkt, 
klagomål och anmälning som enskilda ärenden. Denna rapport syftar till att redovisa 
sammanställningen av dessa ärenden för välfärdsnämnden.  
 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

  

Päivi Malmsten 
Sektorschef  Elin Rosén 
  Administrativ chef 

Bilaga 
Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål och anmälningar för 2019. 
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Rutin för klagomålshantering inom Sektorn  

Sektorn för utbildning och kultur ser på klagomål och synpunkter som ett 

tillfälle till att förbättra vår verksamhet och alla utredningar samt svar utgör 

en kunskapsbas för förbättringar. En snabb handläggning av dessa ärenden 

är viktigt för att undvika att problemen förvärras. Den tid vi lägger ner på att 

lyssna till och kommunicera med brukarna är värdefull för utvecklingen av 

vår verksamhet. 

 Synpunkts- och klagomålshanteringen har som syfte att: - Stärka brukarna 

inflytande – utöka dialogen med brukarna – underlätta för sektorn att enkelt 

och snabbt rätta till brister som uppstår i verksamheten - öka trovärdigheten 

och legitimiteten för sektorns verksamhet.  

Synpunkter och klagomål kan lämnas både muntligt – personligen eller per 

telefon – och skriftligt i brev, mejl, eller via synpunktsformuläret på 

kommunens hemsida. När det kommer till hantering av synpunkter och 

klagomål bör frågan i de flesta fall kunna lösas direkt av personal på den 

berörda enheten. Vanligen går det att reda ut enklare fel eller missförstånd 

genast – personal ska kunna be om ursäkt om man har varit otydlig eller har 

gjort fel. Om brukaren vill gå vidare med synpunkten/klagomålet ska hen 

hänvisas till ansvarig enhetschef. Enhetschefen noterar muntliga 

synpunkter/klagomål skriftligt och ansvarar för att alla synpunkter/klagomål 

förvaras på ett lämpligt sätt. Om problemet inte går att lösa på enheten ska 

synpunkten/klagomålet vidarebefordras till ansvarig verksamhetschef. 

De skriftliga synpunkter/klagomål som kommer in via synpunktsformuläret 

på kommunens hemsida diarieförs av sektorns registrator som sedan 

fördelar ärendet till lämplig handläggare. 

Alla synpunkts- och klagomålsärenden som inte genast reds ut ska följas 

upp och dokumenteras. Handläggningen ska ske skyndsamt. Ibland kan ett 

klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre 

handläggningstid. Brukaren ska då meddelas orsaken till fördröjningen. 
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Årsredovisning av inkomna synpunkter 2019 

Under 2019 har 60 synpunkter inkommit till Sektorn för utbildning och 

kultur. De har blivit diarieförda i kommunens diarium för synpunkter. 

Många gånger har synpunktsfunktionen använts som en kanal in till sektorn 

trots att man inte hade någon synpunkt att framföra. Ibland har det handlat 

om föräldrar som vill ha kontakt med verksamhetschefer eller sektorn av 

olika anledningar. Vid de fallen har bedömningen gjorts att det inte är en 

synpunkt eller ett klagomål. Vid dessa tillfällen har de inte diarieförts som 

klagomål. 

Vid ett flertal tillfällen har det hänt att vårdnadshavare till barn i 

kommunens verksamheter använt synpunksfunktionen för att framföra att 

deras barn enligt dem behöver någon form utav särskilt stöd eller att man 

kommunicerar angående ett redan pågående ärende. Vid dessa tillfällen har 

det som inkommit antingen registrerats i Välfärdsnämndens diarium på ett 

befintligt ärende eller så har det upprättats ett nytt ärenden för utredning av 

till exempel utvecklings- och stödenheten. 

Synpunkter som har kommunicerats direkt till förskolelärare/lärare, rektorer 

eller annan personal i sektorns verksamheter och som inte har kunnat redas 

ut eller besvarats på plats anmäls till registrator. Vid dessa fall har de 

lämnats vidare till registrator och diarieförts i synpunktsdiariet samt 

handlagts enligt rutin. Även dessa synpunkter och klagomål ingår i 

årsstatistiken.  

 

Synpunkter uppdelade på verksamhet 
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 Grundskola 

Majoriteten av synpunkterna handlade om skolsituationen och arbetsmiljön i 

vissa klasser och dessa utgjorde 17 av 41 klagomål. Näst störst till antal av 

synpunkter gällande det som rör grundskolan rörde den Internationella 

Engelska skolan och/eller Högadalskolan. Dessa utgjorde 9 stycken och 

hängde ibland ihop med andra ärenden såsom synpunkter om hur sektorn 

kommunicerar/informerar föräldrar eller betygsättning av elever i privata 

skolor. Resterande synpunkter kunde bland annat handla om skolkatalog 

och skolfotografering, avgiftsfri skola, skadegörelse vid hållplatser i 

anslutning till skola eller synpunkter på ett pågående elevärende. 

 

Förskola 

Här var synpunkterna mer spridda och av 10 stycken handlade de flesta om 

Rävlyans verksamhet på Högadals förskola. Rävlyan är en naturförskola 

som bedriver en stor del av den pedagogiska verksamheten utomhus. 

Synpunkterna handlade om huruvida denna verksamhet kunde bevaras 

genom en flytt av verksamheten till Djupedalsförskola. Sammanlagt inkom 

det 2 synpunkter gällande Rävlyan. Det har även inkommit 2 synpunkter 

gällande inredning i förskolor och användning av persienner. Resterande 

synpunkter handlade om personal, verksamhet, förskoleplacering och avgift.  

 

E-tjänster/hemsidan 

Här har sektorn tagit emot 7 synpunkter varav 2 stycken handlade om 

sektorns hemsida på harryda.se. Resterande handlade om svårigheter med E-

tjänst i samband med ansökan om skolval. Synpunkterna gällande E-tjänsten 

skolval kunde lösas direkt. Problemet var att om man inte startat om 

webbläsaren efter första sessionen där ena vårdnadshavaren signerat en 

ansökan hade den andra vårdnadshavaren svårigheter med att logga in.  

 

Yrkeshögskolan 

Detta klagomål gällde programmet för yrkesförare. Man upplevde att de 

timmar som var avsatta för övningskörning var för få. Svaret från 

Yrkesakademin var att man kompletterar övningskörningen med övningar i 

simulatorer.  

 

Fritid 

Det klagomål som har kommit in via E-tjänsten gällde sporthallar och 

problematiken med handbollsklister på golven. Detta har utretts utav sektorn 

och en rapport har upprättats daterad den 15 januari 2020. Sektorn har 

kommit fram till nya rutiner i samråd med Svenska handbollsförbundet och 
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 samtidigt förbjudit användning av klister. Handbollvax är numera det enda 

hjälpmedel som är tillåtet. 

 

Synpunktblankett 

Totalt en synpunkt har kommit in skriftligt via kommunens 

synpunktsblankett. Den tillhörde fritid och handlade om en önskan att bygga 

en skateboardsramp vid Säteriets fotbollsplan. 

 

Kritik från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 

Under 2018 och 2019 har Härryda kommun mottagit 30 anmälningar som 

resulterat i ärenden hos Skolinspektionen eller Barn- och elevombudet. 

Anmälningarna gäller rätt till särskilt stöd, kränkande behandling och rätt 

till utbildning. Majoriteten av anmälningarna har gällt rätt till särskilt stöd. 

Den kritik som riktats vid ärenden om rätt till särskilt stöd har varit att 

åtgärdsprogram inte varit tillräckligt tydligt utformade. När det gäller 

ärenden om kränkande behandling har kritik riktats mot att skolorna inte 

utrett frågan tillräckligt skyndsamt, men även mot brister i utredningarna 

och vilka åtgärder som vidtagits.  
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Sektorn för utbildning och kultur
Elin Rosén

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-11-26 2018VFN12  622

Behandling av återremitterat ärende: Riktlinjer för pedagogiska 
måltider inom förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola 
och gymnasiesärskola

Sammanfattning
Välfärdsnämnden återremitterade den 18 februari 2019 § 41 riktlinjer för pedagogiska 
måltider inom förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola 
till förvaltningen för komplettering utifrån tre frågor. Förvaltningen ska redovisa de 
faktiska merkostnader som uppstår för respektive skola om antalet personal som äter 
pedagogisk måltid enligt riktlinjerna utökas till två per klass i årskurs F-3. Till exempel 
hur mycket mer kostar det om ett skolkök lagar 12 portioner extra om dagen (3 parallell 
F-3, 3 x 4 = 12). Vidare ska förvaltningen i enlighet med återremissen komplettera med 
redogörelse för varför pengarna inte fördelas till respektive skola istället för att ligga 
centralt samt redogöra för kostnaden att administrera detta samt efterhöra med facken om 
det går att göra en överenskommelse kring ”utökad” pedagogisk måltid och reducering av 
”rastkompensation” beroende på vilken nivå av ”tillsyn” personalen har.

Enligt de föreslagna riktlinjerna har en pedagog per grupp om 20 elever inom 
grundskoleverksamheten möjlighet att äta en delvis subventionerad lunch där pedagogen 
betalar 15 kronor per måltid. Internpriset för skolluncher är 36 kr per måltid (2019 års 
pris). En utökning av antalet pedagogiska måltider till två per klass i årskurserna F-3 utan 
att minska på pedagogiska måltider för årskurserna 4-9 i motsvarande grad skulle 
medföra en ökad kostnad om 460 tkr utifrån aktuellt elevantal. Förvaltningen bedömer att 
en uppdelning av budgeten per skola skulle öka administrationen. Genom att de 
pedagogiska måltiderna hanteras centralt kan måltidsservice fakturera 
grundskoleverksamheten genom en samlad faktura istället för att fakturera varje enskild 
skola separat. Lärares arbetstid har samverkats med lärarorganisationerna för att ge en 
balans mellan undervisning, förberedelse/planeringstid samt övriga uppdrag såsom 
rastvaktande. Frågan om rastkompensation har samverkats med fackliga på sektorsråd 
inom sektorn för utbildning och kultur. De fackliga organisationerna har i samband med 
denna samverkan avvisat förslaget på att införa rastkompensation.   

Förslag till beslut
Välfärdsnämnden anser att återremissen är besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelse 
daterad den 26 november 2019. 
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Välfärdsnämnden fastställer riktlinjer för pedagogiska måltider inom förskola, 
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola enligt föreliggande 
förslag.

Ärendet
Välfärdsnämnden återremitterade den 18 februari 2019 § 41 riktlinjer för pedagogiska 
måltider inom förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola 
till förvaltningen för komplettering utifrån tre frågor. Förvaltningen ska redovisa de 
faktiska merkostnader som uppstår för respektive skola om antalet personal som äter 
pedagogisk måltid enligt riktlinjerna utökas till två per klass i årskurs F-3. Till exempel 
hur mycket mer kostar det om ett skolkök lagar 12 portioner extra om dagen (3 parallell 
F-3, 3 x 4 = 12).

Vidare ska förvaltningen i enlighet med återremissen komplettera med redogörelse för 
varför pengarna inte fördelas till respektive skola istället för att ligga centralt samt 
redogöra för kostnaden att administrera detta samt efterhöra med facken om det går att 
göra en överenskommelse kring ”utökad” pedagogisk måltid och reducering av 
”rastkompensation” beroende på vilken nivå av ”tillsyn” personalen har.

Återremissens kompletterande frågor

Merkostnad om antalet personal som äter pedagogisk måltid enligt riktlinjerna utökas till 
två per klass i årskurs F-3

Enligt de föreslagna riktlinjerna har en pedagog per grupp om 20 elever inom 
grundskoleverksamheten möjlighet att äta en delvis subventionerad lunch där pedagogen 
betalar 15 kronor per måltid. Internpriset för skolluncher är 36 kr per måltid (2019 års 
pris). En utökning av antalet pedagogiska måltider till två per klass i årskurserna F-3 utan 
att minska på pedagogiska måltider för årskurserna 4-9 i motsvarande grad skulle 
medföra en ökad kostnad om 460 tkr utifrån aktuellt elevantal. Summan är beräknad 
utifrån antalet skoldagar per år (178 dagar), antal klasser i årskurserna F-3 (114 st) samt 
den del av måltidskostnaden som bekostas av Härryda kommun (ca 23 kr/pedagogisk 
måltid). 

Redogörelse för varför pengarna inte fördelas till respektive skola istället för att ligga 
centralt samt kostnaden att administrera detta

Förvaltningen bedömer att en skolvis uppdelning av budgeten skulle öka 
administrationen. Genom att de pedagogiska måltiderna hanteras centralt kan 
måltidsservice fakturera grundskoleverksamheten genom en samlad faktura istället för att 
fakturera varje enskild skola separat. 

Möjligheter att träffa överenskommelse med fackliga organisationer om utökad 
pedagogisk måltid och rastkompensation:

Rektor ansvarar för organisationen av elevernas skoldag och därmed medarbetarnas 
arbetstid och arbetsuppgifter. Utanför sin ordinarie undervisningstid har all personal viss 
tid för tillsyn av elever t.ex. rastvakt eller att delta i pedagogisk lunch. Hur dessa uppdrag 
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fördelas beror på elevernas ålder och behov och vanligtvis är arbetslagen med och 
fördelar uppdragen mellan sig. Grundskolans rektorer organiserar redan idag en 
fördelning av pedagogiska luncher som gynnar de yngre eleverna, ofta med 2 
personal/grupp för åk F-1 medan det istället kan vara 1 personal/grupp för övriga 
årskurser. Många elever i behov av särskilt stöd har dessutom extra resurs som äter med 
dem. I de fall rektor bedömer att sådana extra resurser behöver tillsättas utöver det som 
finns centralt budgeterat så bekostas detta av skolans egna medel.

Lärares arbetstid har samverkats med lärarorganisationerna för att ge en balans mellan 
undervisning, förberedelse/planeringstid samt övriga uppdrag såsom rastvaktande. Om 
lärare skulle ha utökad tid för tillsyn skulle det behövas en utökning av lärarresurser för 
att även fortsatt leva upp till den samverkade överenskommelsen.

Frågan om ev rastkompensation har samverkats med fackliga på sektorsråd inom sektorn 
för utbildning och kultur. De fackliga organisationerna har i samband med denna 
samverkan avvisat förslaget på att införa rastkompensation.   

Päivi Malmsten
Sektorchef

Bilagor

1. Protokollsutdrag (§ 41) från välfärdsnämndens sammanträde 18 februari 2019. 
2. Tjänsteskrivelse upprättad av sektorn för utbildning och kultur den 5 december 

2018.
3. Föreslag till riktlinjer.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-02-18

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 41      Dnr 2018VFN12

Riktlinjer för pedagogiska måltider inom förskola, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola 

 
Inom sektorn för utbildning och kultur förekommer subventionerade måltider för personal, så 
kallade pedagogiska måltider. Syftet med pedagogiska måltider är skapa ett tillfälle för 
gemenskap och att ge en positiv och naturlig inställning till mat. Ett ytterligare syfte är att 
personalen utövar viss tillsyn i samband med måltiderna. För att förtydliga omfattningen och 
utformningen av subventionerade pedagogiska måltider har sektorn för utbildning och kultur 
tagit fram förslag till riktlinjer. Syftet är att skapa ett gemensamt förhållningsätt gällande 
subventionerade måltider för personal. Riktlinjerna syftar även till att säkerställa att 
Skatteverkets regler för fri eller subventionerad måltid efterföljs.

Riktlinjerna omfattar verksamheterna förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskolans 
introduktionsprogram och gymnasiesärskola. Kravet på tillsyn varierar beroende på barnets 
ålder, mognad och övriga omständigheter. Detta innebär att tillsynsansvaret i regel är mer 
omfattande för barn i förskola och skolans lägre årskurser, vilket också avspeglas i förslaget 
till riktlinjer för pedagogiska måltider. Detta bekostas av central budget. För att tillgodose det 
starkare tillsynsbehovet som finns i de lägre åldrarna kan verksamhetschef i dialog med 
rektorerna omfördela antalet skolmåltider mellan enheterna.

Vem som ska äta pedagogisk måltid organiseras av rektor utifrån riktlinjerna. Om rektor 
utifrån särskilda behov bedömer att fler vuxna än vad riktlinjerna tillåter ska äta pedagogisk 
måltid, bekostas detta av enheten. Inom grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasiets 
introduktionsprogram bestäms antalet pedagoger utifrån elevgruppens sammansättning och de 
behov som finns.

Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 5 december 2018.

Välfärdsnämndens behandling

Yrkande
Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för 
komplettering av de faktiska merkostnader som uppstår för respektive skola om antalet 
personal som äter pedagogisk måltid enligt riktlinjerna utökas till två per klass i årskurs F-3. 
Till exempel hur mycket mer kostar det om ett skolkök lagar 12 portioner extra om dagen (3 
parallell F-3, 3 x 4 = 12). Samt komplettering av redogörelse för varför pengarna inte fördelas 
till respektive skola istället för att ligga centralt samt redogöra för kostnaden att administrera 
detta. Maria Kornevik Jakobsson yrkar vidare att förvaltningen efterhör med facken om det 
går att göra en överenskommelse kring ”utökad” pedagogisk måltid och reducering av 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-02-18

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

”rastkompensation” beroende på vilken nivå av ”tillsyn” personalen har.

Proposition
Efter ställd proposition på återremiss och avgörande idag finner ordföranden att 
välfärdsnämnden beslutat att återremittera ärendet.

Beslut

Välfärdsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för komplettering av de faktiska 
merkostnader som uppstår för respektive skola om antalet personal som äter pedagogisk 
måltid enligt riktlinjerna utökas till två per klass i årskurs F-3. Till exempel hur mycket mer 
kostar det om ett skolkök lagar 12 portioner extra om dagen (3 parallell F-3, 3 x 4 = 12).

Vidare ska förvaltningen komplettera med redogörelse för varför pengarna inte fördelas till 
respektive skola istället för att ligga centralt samt redogöra för kostnaden att administrera 
detta. Samt efterhöra med facken om det går att göra en överenskommelse kring ”utökad” 
pedagogisk måltid och reducering av ”rastkompensation” beroende på vilken nivå av ”tillsyn” 
personalen har.

----------------------
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Sektorn för utbildning och kultur
Mergim Rexhepi

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2018-12-05 2018VFN12  622

Riktlinjer för pedagogiska måltider inom förskola, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola

Sammanfattning
Inom sektorn för utbildning och kultur förekommer subventionerade måltider för 
personal, så kallade pedagogiska måltider. Syftet med pedagogiska måltider är skapa ett 
tillfälle för gemenskap och att ge en positiv och naturlig inställning till mat. Ett ytterligare 
syfte är att personalen utövar viss tillsyn i samband med måltiderna. För att förtydliga 
omfattningen och utformningen av subventionerade pedagogiska måltider har sektorn för 
utbildning och kultur tagit fram förslag till riktlinjer. Syftet är att skapa ett gemensamt 
förhållningsätt gällande subventionerade måltider för personal. Riktlinjerna syftar även 
till att säkerställa att Skatteverkets regler för fri eller subventionerad måltid efterföljs.

Riktlinjerna omfattar verksamheterna förskola, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskolans introduktionsprogram och gymnasiesärskola. Kravet på tillsyn varierar 
beroende på barnets ålder, mognad och övriga omständigheter. Detta innebär att 
tillsynsansvaret i regel är mer omfattande för barn i förskola och skolans lägre årskurser, 
vilket också avspeglas i förslaget till riktlinjer för pedagogiska måltider. Inom 
förskoleverksamheten har samtlig tjänstgörande personal tillsynsskyldighet för barnen i 
samband med måltider och erhåller därför måltider utan kostnad. Inom 
grundskoleverksamheten har 1 pedagog per grupp om 20 elever möjlighet att äta en 
delvis subventionerad lunch mot en kostnad på 15 kronor per måltid. Detta bekostas av 
central budget. För att tillgodose det starkare tillsynsbehovet som finns i de lägre åldrarna 
kan verksamhetschef i dialog med rektorerna omfördela antalet skolmåltider mellan 
enheterna. 

Vem som ska äta pedagogisk måltid organiseras av rektor utifrån riktlinjerna. Om rektor 
utifrån särskilda behov bedömer att fler vuxna än vad riktlinjerna tillåter ska äta 
pedagogisk måltid, bekostas detta av enheten. Inom grundsärskola, gymnasiesärskola och 
gymnasiets introduktionsprogram bestäms antalet pedagoger utifrån elevgruppens 
sammansättning och de behov som finns.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för pedagogiska måltider inom förskola, 
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola enligt bifogade bilaga.
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Ärendet
Syftet med pedagogiska måltider är skapa ett tillfälle för gemenskap och att ge en positiv 
och naturlig inställning till mat. Den vuxne vid bordet blir då en viktig förebild och 
måltiden ger möjlighet till samtal mellan dem som deltar i måltiden. Det är även av 
betydelse att pedagogisk personal äter samma mat som barnen/eleverna. Därmed finns 
det ett pedagogiskt syfte att personal äter med barnen/eleverna. En pedagogisk del för 
barnen/eleverna är också att de är delaktiga före och efter måltiden, t.ex. genom att duka 
fram på bordet och duka av. 

Inom sektorn för utbildning och kultur förekommer subventionerade måltider för 
personalen i olika former beroende på verksamhet. För att skapa en tydlighet kring detta 
har förslag till riktlinjer tagits fram. Riktlinjerna syftar till att skapa ett gemensamt 
förhållningsätt i sektorn gällande subventionerade måltider. Riktlinjerna ska även 
säkerställa att Skatteverkets regler för fri eller subventionerad måltid efterföljs. 
Riktlinjerna omfattar inte måltider på fritidshem. Personal på fritidshem och fritidsklubb 
ges dock möjlighet att äta enklare frukost och mellanmål för en månadskostnad om 150 
kronor via nettolöneavdrag, så kallat kaffeavdrag.

Skatteverkets regerverk och tillsynsansvaret
Av Skatteverkets regelverk framgår att fri eller subventionerad kost som huvudprincip är 
en skattepliktig förmån för den anställde. Från denna princip finns det undantag där fri 
eller subventionerad kost under särskilda förutsättningar kan vara skattefri. Ett sådant 
undantag är s.k. pedagogiska måltider som innebär att måltiden är skattefri (för lärare 
eller annan personal vid grundskola, förskola, daghem och fritidshem) om personalen har 
tillsynsskyldighet eller motsvarande ansvar för barn/elever under måltiden. En 
förutsättning för skattefriheten är att personalen enligt anställningsavtalet eller dylikt har 
skyldighet att delta i måltiden och att den sker under arbetstid. Således finns det möjlighet 
för fri eller subventionerad kost för utsedd personal som har tillsynsansvar. 

Tillsynsansvaret för personal inom förskola och skola är inte reglerat i lag, vilket det 
däremot är för vårdnadshavare enligt 6:e kapitlet 2§ Föräldrabalken. Vårdnadshavarnas 
tillsynsansvar anses dock övergå till huvudmannen under den tid som barnet eller eleven 
vistas i verksamheten. Tillsynsansvaret innebär bland annat ett ansvar för att barn och 
elever får den tillsyn de behöver samt att ett barn/elev inte kommer till skada eller orsakar 
skada för någon annan. Kravet på tillsyn varierar beroende på barnets ålder, mognad och 
övriga omständigheter. Detta innebär att tillsynsansvaret i regel är mer omfattande för 
barn i förskola och skolans lägre årskurser, vilket också avspeglas i antalet personal som 
deltar i de pedagogiska måltiderna.

Bemanning vid pedagogiska måltider
Nedan presenteras upplägget gällande pedagogiska måltider per verksamhet i Härryda 
kommun. Vissa faktorer kan förändra förutsättningarna som exempelvis 
elevgruppsammansättning eller barn med särskilda behov. Rektor i grundskolan, 
grundsärskolan samt gymnasiesärskolan kan besluta om vissa undantag från riktlinjerna 
utifrån förutsättningar i det specifika fallet. Den personal som inte är berättigad till att äta 
pedagogisk måltid betalar kupongpris.
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Förskola
Inom förskoleverksamheten har samtlig tjänstgörande personal tillsynsskyldighet för 
barnen i samband med måltider och erhåller därför måltider utan kostnad. 

Grundskola
Inom grundskoleverksamheten har 1 pedagog per grupp om 20 elever möjlighet att äta en 
delvis subventionerad lunch mot en kostnad på 15 kronor per måltid. Detta bekostas av 
central budget. För att tillgodose det starkare tillsynsbehovet som finns i de lägre åldrarna 
kan verksamhetschef i dialog med rektorerna omfördela antalet skolmåltider mellan 
enheterna. 

Vem som ska äta pedagogisk måltid organiseras av rektor utifrån riktlinjerna. Om rektor 
utifrån särskilda behov bedömer att fler vuxna än vad riktlinjerna tillåter ska äta 
pedagogisk måltid, bekostas detta av enheten. 

Grundsärskola
På grundsärskolan (inklusive träningsskolan) har pedagogerna möjlighet att äta lunch 
utan kostnad. Verksamhetschef för grund- och grundsärskola beslutar tillsammans med 
rektorer för särskolorna hur många elever som varje pedagog ansvarar för i samband med 
måltider utifrån elevgruppens sammansättning och de behov som finns. 

Gymnasieskola
Inom introduktionsprogrammet på Hulebäcksgymnasiet finns det ett antal pedagoger som 
får möjligheten att äta en delvis subventionerad lunch mot en kostnad på 15 kronor per 
måltid. Verksamhetschef beslutar antalet pedagoger per antalet elever utifrån 
elevgruppens sammansättning och de behov som finns.

Gymnasiesärskola
På gymnasiesärskola har pedagogerna möjlighet att äta lunch helt utan kostnad. Rektor 
beslutar hur många elever som varje pedagog ansvarar för i samband med måltiden 
utifrån elevgruppens sammansättning och de behov som finns. 

Päivi Malmsten
Sektorschef

Bilaga

Riktlinjer för pedagogiska måltider inom förskola, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola och gymnasiesärskola
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         Sektorn för utbildning och kultur

Antagna i kommunfullmäktige 2019-xx-xx

Riktlinjer för pedagogiska måltider inom förskola, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola      

Inom sektorn för utbildning och kultur förekommer subventionerade måltider för personal, så 
kallade pedagogiska måltider. För att förtydliga omfattningen och utformningen av subventionerade 
pedagogiska måltider har sektorn för utbildning och kultur tagit fram riktlinjer. Syftet är att skapa 
ett gemensamt förhållningsätt gällande subventionerade måltider för personal. Riktlinjerna syftar 
även till att säkerställa att Skatteverkets regler för fri eller subventionerad måltid efterföljs.

Bemanning vid pedagogiska måltider
Nedan presenteras upplägget gällande pedagogiska måltider per verksamhet i Härryda kommun. 
Vissa faktorer kan förändra förutsättningarna som exempelvis elevgruppsammansättning eller barn 
med särskilda behov. Rektor i grundskolan, grundsärskolan samt gymnasiesärskolan kan besluta om 
vissa undantag från riktlinjerna utifrån förutsättningar i det specifika fallet. Den personal som inte 
är berättigad till att äta pedagogisk måltid betalar kupongpris.

Förskola
Inom förskoleverksamheten har samtlig tjänstgörande personal tillsynsskyldighet för barnen i 
samband med måltider och erhåller därför måltider utan kostnad. 

Grundskola
Inom grundskoleverksamheten har 1 pedagog per grupp om 20 elever möjlighet att äta en delvis 
subventionerad lunch mot en kostnad på 15 kronor per måltid. Detta bekostas av central budget. För 
att tillgodose det starkare tillsynsbehovet som finns i de lägre åldrarna kan verksamhetschef i dialog 
med rektorerna omfördela antalet skolmåltider mellan enheterna. Vem som ska äta pedagogisk 
måltid organiseras av rektor utifrån riktlinjerna. Om rektor utifrån särskilda behov bedömer att fler 
vuxna än vad riktlinjerna tillåter ska äta pedagogisk måltid, bekostas detta av enheten. 

Grundsärskola
På grundsärskolan (inklusive träningsskolan) har pedagogerna möjlighet att äta lunch utan kostnad. 
Verksamhetschef för grund- och grundsärskola beslutar tillsammans med rektorer för särskolorna 
hur många elever som varje pedagog ansvarar för i samband med måltider utifrån elevgruppens 
sammansättning och de behov som finns. 

Gymnasieskola
Inom introduktionsprogrammet på Hulebäcksgymnasiet finns det ett antal pedagoger som får 
möjligheten att äta en delvis subventionerad lunch mot en kostnad på 15 kronor per måltid. 
Verksamhetschef beslutar antalet pedagoger per antalet elever utifrån elevgruppens sammansättning 
och de behov som finns.

Gymnasiesärskola
På gymnasiesärskola har pedagogerna möjlighet att äta lunch helt utan kostnad. Rektor beslutar hur 
många elever som varje pedagog ansvarar för i samband med måltiden utifrån elevgruppens 
sammansättning och de behov som finns. 
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Sektorn för utbildning och kultur
Mergim Rexhepi

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-04-08 2018VFN12  622

Riktlinjer för pedagogiska måltider inom förskola, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola

Sammanfattning
Inom sektorn för utbildning och kultur förekommer subventionerade måltider för 
personal, så kallade pedagogiska måltider. Syftet med pedagogiska måltider är skapa ett 
tillfälle för gemenskap och att ge en positiv och naturlig inställning till mat. Ett ytterligare 
syfte är att personalen utövar viss tillsyn i samband med måltiderna. För att förtydliga 
omfattningen och utformningen av subventionerade pedagogiska måltider har sektorn för 
utbildning och kultur tagit fram förslag till riktlinjer. Syftet är att skapa ett gemensamt 
förhållningsätt gällande subventionerade måltider för personal. Riktlinjerna syftar även 
till att säkerställa att Skatteverkets regler för fri eller subventionerad måltid efterföljs.

Riktlinjerna omfattar verksamheterna förskola, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskolans introduktionsprogram och gymnasiesärskola. Kravet på tillsyn varierar 
beroende på barnets ålder, mognad och övriga omständigheter. Detta innebär att 
tillsynsansvaret i regel är mer omfattande för barn i förskola och skolans lägre årskurser, 
vilket också avspeglas i förslaget till riktlinjer för pedagogiska måltider. Inom 
förskoleverksamheten har samtlig tjänstgörande personal tillsynsskyldighet för barnen i 
samband med måltider och erhåller därför måltider utan kostnad. Inom 
grundskoleverksamheten har 1 pedagog per grupp om 20 elever möjlighet att äta en 
delvis subventionerad lunch där pedagogen betalar 15 kronor per måltid. För att 
tillgodose det starkare tillsynsbehovet som finns i de lägre åldrarna kan verksamhetschef i 
dialog med rektorerna omfördela antalet skolmåltider mellan enheterna. 

Vem som ska äta pedagogisk måltid organiseras av rektor utifrån riktlinjerna. Om rektor 
utifrån särskilda behov bedömer att fler vuxna än vad riktlinjerna tillåter ska äta 
pedagogisk måltid, bekostas detta av enheten. Inom grundsärskola, gymnasiesärskola och 
gymnasiets introduktionsprogram bestäms antalet pedagoger utifrån elevgruppens 
sammansättning och de behov som finns.

Förslag till beslut
Välfärdsnämnden fastställer riktlinjer för pedagogiska måltider inom förskola, 
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola enligt bifogad bilaga.
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Ärendet
Ärendet om förslag på riktlinjer för pedagogiska måltider behandlades på 
välfärdsnämndens sammanträde den 18 februari 2019 i § 41. Välfärdsnämnden beslutade 
då att återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering med svar på tre frågor. 

Återremissens kompletterande frågor

Merkostnad om antalet personal som äter pedagogisk måltid enligt riktlinjerna utökas till 
två per klass i årskurs F-3

Enligt de föreslagna riktlinjerna har 1 pedagog per grupp om 20 elever inom 
grundskoleverksamheten möjlighet att äta en delvis subventionerad lunch där pedagogen 
betalar 15 kronor per måltid. Internpriset för skolluncher är 36 kr per måltid (2019 års 
pris). En utökning av antalet pedagogiska måltider till två per klass i årskurserna F-3 utan 
att minska på pedagogiska måltider för årskurserna 4-9 i motsvarande grad skulle 
medföra en ökad kostnad om 460 tkr utifrån aktuellt elevantal. Summan är beräknad 
utifrån antalet skoldagar per år (178 dagar), antal klasser i årskurserna F-3 (114 st) samt 
den del av måltidskostnaden som bekostas av Härryda kommun (ca 23 kr/pedagogisk 
måltid). 

Redogörelse för varför pengarna inte fördelas till respektive skola istället för att ligga 
centralt samt kostnaden att administrera detta

Förvaltningen bedömer att en skolvis uppdelning av budgeten skulle öka 
administrationen. Genom att de pedagogiska måltiderna hanteras centralt kan 
måltidsservice fakturera grundskoleverksamheten genom en samlad faktura istället för att 
fakturera varje enskild skola separat. 

Möjligheter att träffa överenskommelse med fackliga organisationer om utökad 
pedagogisk måltid och rastkompensation:

Rektor ansvarar för organisationen av elevernas skoldag och därmed medarbetarnas 
arbetstid och arbetsuppgifter. Utanför sin ordinarie undervisningstid har all personal viss 
tid för tillsyn av elever t.ex. rastvakt eller att delta i pedagogisk lunch. Hur dessa uppdrag 
fördelas beror på elevernas ålder och behov och vanligtvis är arbetslagen med och 
fördelar uppdragen mellan sig. Grundskolans rektorer organiserar redan idag en 
fördelning av pedagogiska luncher som gynnar de yngre eleverna, ofta med 2 
personal/grupp för åk F-1 medan det istället kan vara 1 personal/grupp för övriga 
årskurser. Många elever i behov av särskilt stöd har dessutom extra resurs som äter med 
dem. I de fall rektor bedömer att sådana extra resurser behöver tillsättas utöver det som 
finns centralt budgeterat så bekostas detta av skolans egna medel.

Lärares arbetstid har samverkats med lärarorganisationerna för att ge en balans mellan 
undervisning, förberedelse/planeringstid samt övriga uppdrag såsom rastvaktande. Om 
lärare skulle ha utökad tid för tillsyn skulle det behövas en utökning av lärarresurser för 
att även fortsatt leva upp till den samverkade överenskommelsen.

Pedagogiska måltider

Syftet med pedagogiska måltider är skapa ett tillfälle för gemenskap och att ge en positiv 
och naturlig inställning till mat. Den vuxne vid bordet blir då en viktig förebild och 
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måltiden ger möjlighet till samtal mellan dem som deltar i måltiden. Det är även av 
betydelse att pedagogisk personal äter samma mat som barnen/eleverna. Därmed finns 
det ett pedagogiskt syfte att personal äter med barnen/eleverna. En pedagogisk del för 
barnen/eleverna är också att de är delaktiga före och efter måltiden, t.ex. genom att duka 
fram på bordet och duka av. 

Inom sektorn för utbildning och kultur förekommer subventionerade måltider för 
personalen i olika former beroende på verksamhet. För att skapa en tydlighet kring detta 
har förslag till riktlinjer tagits fram. Riktlinjerna syftar till att skapa ett gemensamt 
förhållningsätt i sektorn gällande subventionerade måltider. Riktlinjerna ska även 
säkerställa att Skatteverkets regler för fri eller subventionerad måltid efterföljs. 
Riktlinjerna omfattar inte måltider på fritidshem. Personal på fritidshem och fritidsklubb 
ges dock möjlighet att äta enklare frukost och mellanmål för en månadskostnad om 150 
kronor via nettolöneavdrag, så kallat kaffeavdrag.

Skatteverkets regerverk och tillsynsansvaret
Av Skatteverkets regelverk framgår att fri eller subventionerad kost som huvudprincip är 
en skattepliktig förmån för den anställde. Från denna princip finns det undantag där fri 
eller subventionerad kost under särskilda förutsättningar kan vara skattefri. Ett sådant 
undantag är s.k. pedagogiska måltider som innebär att måltiden är skattefri (för lärare 
eller annan personal vid grundskola, förskola, daghem och fritidshem) om personalen har 
tillsynsskyldighet eller motsvarande ansvar för barn/elever under måltiden. En 
förutsättning för skattefriheten är att personalen enligt anställningsavtalet eller dylikt har 
skyldighet att delta i måltiden och att den sker under arbetstid. Således finns det möjlighet 
för fri eller subventionerad kost för utsedd personal som har tillsynsansvar. 

Tillsynsansvaret för personal inom förskola och skola är inte reglerat i lag, vilket det 
däremot är för vårdnadshavare enligt 6 kap. 2 § föräldrabalken. Vårdnadshavarnas 
tillsynsansvar anses dock övergå till huvudmannen under den tid som barnet eller eleven 
vistas i verksamheten. Tillsynsansvaret innebär bland annat ett ansvar för att barn och 
elever får den tillsyn de behöver samt att ett barn/elev inte kommer till skada eller orsakar 
skada för någon annan. Kravet på tillsyn varierar beroende på barnets ålder, mognad och 
övriga omständigheter. Detta innebär att tillsynsansvaret i regel är mer omfattande för 
barn i förskola och skolans lägre årskurser, vilket också avspeglas i antalet personal som 
deltar i de pedagogiska måltiderna.

Bemanning vid pedagogiska måltider
Nedan presenteras upplägget gällande pedagogiska måltider per verksamhet i Härryda 
kommun. Vissa faktorer kan förändra förutsättningarna som exempelvis 
elevgruppsammansättning eller barn med särskilda behov. Rektor i grundskolan, 
grundsärskolan samt gymnasiesärskolan kan besluta om vissa undantag från riktlinjerna 
utifrån förutsättningar i det specifika fallet. Den personal som inte är berättigad till att äta 
pedagogisk måltid betalar kupongpris.

Förskola
Inom förskoleverksamheten har samtlig tjänstgörande personal tillsynsskyldighet för 
barnen i samband med måltider och erhåller därför måltider utan kostnad. 
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Grundskola
Inom grundskoleverksamheten har 1 pedagog per grupp om 20 elever möjlighet att äta en 
delvis subventionerad lunch där pedagogen betalar 15 kronor per måltid. Internpriset för 
skolluncher är 36 kr per måltid (2019 års pris). För att tillgodose det starkare 
tillsynsbehovet som finns i de lägre åldrarna kan verksamhetschef i dialog med rektorerna 
omfördela antalet skolmåltider mellan enheterna.  

Vem som ska äta pedagogisk måltid organiseras av rektor utifrån riktlinjerna. Om rektor 
utifrån särskilda behov bedömer att fler vuxna än vad riktlinjerna tillåter ska äta 
pedagogisk måltid, bekostas detta av enheten. 

Grundsärskola
På grundsärskolan (inklusive träningsskolan) har pedagogerna möjlighet att äta lunch 
utan kostnad. Verksamhetschef för grund- och grundsärskola beslutar tillsammans med 
rektorer för särskolorna hur många elever som varje pedagog ansvarar för i samband med 
måltider utifrån elevgruppens sammansättning och de behov som finns. 

Gymnasieskola
Inom introduktionsprogrammet på Hulebäcksgymnasiet finns det ett antal pedagoger som 
får möjligheten att äta en delvis subventionerad lunch mot en kostnad på 15 kronor per 
måltid. Verksamhetschef beslutar antalet pedagoger per antalet elever utifrån 
elevgruppens sammansättning och de behov som finns.

Gymnasiesärskola
På gymnasiesärskola har pedagogerna möjlighet att äta lunch helt utan kostnad. Rektor 
beslutar hur många elever som varje pedagog ansvarar för i samband med måltiden 
utifrån elevgruppens sammansättning och de behov som finns. 

Päivi Malmsten
Sektorschef

Bilaga

Riktlinjer för pedagogiska måltider inom förskola, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola och gymnasiesärskola
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Sektorn för   
Johanna Almqvist-Larsson 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-02-19 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. Utöver de fyra delmålen ska Härryda kommun även delta vid eventuell uppstart av 
regionalt stödcentrum för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, som 
samordnas via GR. 
 
Vissa delar i handlingsplanen riktar sig till samtliga sektorer inom kommunen medan 
andra 

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 
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samverkan. Utöver de fyra delmålen ska Härryda kommun även delta vid eventuell 
uppstart av regionalt stödcentrum för personer utsatta för hedersrelaterat våld och 
förtryck, som samordnas via GR. 

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 
Sektorschef  Elin Hjalmarsson 
  Utvecklingschef 

 

 

 

Bilaga 1: Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 
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2 

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 fyra 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. 
Utöver de fyra delmålen ska Härryda kommun även delta vid eventuell 
uppstart av regionalt stödcentrum för personer utsatta för hedersrelaterat 
våld och förtryck, som samordnas via GR. 
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 

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 
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personer utsatta för 
hedersrelaterat våld och 
förtryck 

vid årsslut 
2020 

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 

2020 Personal 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 
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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 

Bilaga 2: Observationspunkter 

Bilaga 3: Webbutbildningar 

Bilaga 4: Telefonnummer/länkar 

Bilaga 5: Litteratur och informationsmaterial 

Bilaga 6: Förslag på lokala rutiner 
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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. 
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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  
Johanna Almqvist-Larsson 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-01-08 2020VFN1  759 
  
 

Remissvar promemoria: Språkplikt – Deltagande i grundutbildning i 
svenska för rätt till försörjningsstöd 

Sammanfattning  
Härryda kommun har fått en inbjudan från Socialdepartementet att senast den 27 mars 
2020 lämna synpunkter på remiss om förslag av tillägg i 4 kap. 1 § socialtjänstlagen om 
att den enskilde vid behov ska delta i grundutbildning i svenska för att anses stå till 
arbetsmarknadens förfogande, en så kallad språkplikt. 
 
 I 4 kap. 4 § SoL anges att ansvarig nämnd får begära att den som får försörjningsstöd ska 
delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet i syfte om att utveckla den 
enskildes möjlighet att i framtiden klara sin egen försörjning.  
 
Enligt praxis kan krav ställas på en enskild att vid behov delta i grundutbildning i svenska 
om detta förbättrar personens möjlighet att i framtiden klara sin försörjning. Genom 
ändringen i andra stycket i 4 kap. 1 § fastställs den rättspraxis som finns och tydliggörs 
för den enskilde.  
 
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget av tillägg i 4 kap. 1 § socialtjänstlagen om 
att den enskilde vid behov ska delta i grundutbildning i svenska. Förvaltningen vill påtala 
vikten av att skollagen 20 kap. 9 § gäller även för vuxenutbildning. Enheten för 
försörjningsstöd kan besluta att en enskild ska studera svenska för att stå till 
arbetsmarknadens förfogande. Enheten för vuxenutbildning kan göra bedömningen att 
den enskilde inte är motiverad. I sådana fall har vuxenutbildningen möjlighet och laglig 
rätt att avsluta studierna i samråd med enheten för försörjningsstöd. 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden antar yttrande daterat den 8 januari 2020 från sektorn för socialtjänst 
som sitt eget yttrande till Socialdepartementet. 

Ärendet 
Härryda kommun har fått en inbjudan från Socialdepartementet att senast den 27 mars 
2020 lämna synpunkter på remiss om förslag av tillägg i 4 kap. 1 § socialtjänstlagen om 
att den enskilde vid behov ska delta i grundutbildning i svenska för att anses stå till 
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arbetsmarknadens förfogande, en så kallad språkplikt. Tillägget syftar till att tydliggöra 
vikten av att delta i språkutbildning för den enskilde och därigenom förbättra 
möjligheterna att få ett arbete och etablera sig i Sverige.  

Försörjningsstöd utgör ett yttersta skyddsnät för den enskilde. För en enskild som inte 
kan försörja sig men som kan arbeta ges försörjningsstöd om den enskilde står till 
arbetsmarknadens förfogande och om inte godtagbara skäl föreligger. Biståndet ska 
utformas så att insatserna stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv och 
förbättra förutsättningarna att i framtiden klara sin försörjning.  

I 4 kap. 4 § SoL anges att ansvarig nämnd får begära att den som får försörjningsstöd ska 
delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet i syfte att utveckla den 
enskildes möjlighet att i framtiden klara sin egen försörjning. Om den enskilde utan 
godtagbara skäl inte deltar i beslutad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet 
får ansökan om försörjningsstöd helt eller delvis avslås.  

Enligt praxis kan krav ställas på en enskild att vid behov delta i grundutbildning i svenska 
om detta förbättrar personens möjlighet att i framtiden klara sin försörjning. Genom 
ändringen i andra stycket i 4 kap. 1 § fastställs den rättspraxis som finns och tydliggörs 
för den enskilde.  

Vid bedömning av den enskildes behov av grundutbildning i svenska ska en 
helhetsbedömning göras. Exempelvis krävs inte språkkunskaper i svenska inom vissa 
delar av arbetsmarknaden eller i de fall den enskilde kan bedömas snart få ett arbete.  

Socialdepartementet gör bedömningen att något förberedelsearbete beträffande förslaget 
inte behövs och att ändringen bör träda i kraft den 1 januari 2021.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget av tillägg i 4 kap. 1 § socialtjänstlagen om 
att den enskilde vid behov ska delta i grundutbildning i svenska för att anses stå till 
arbetsmarknadens förfogande vid berättigande av försörjningsstöd. Detta görs redan idag 
och förslaget bör inte påverka förvaltningen på annat sätt än att tillägget innebär ett 
förtydligande. 

Förvaltningen vill påtala vikten av att skollagen 20 kap. 9 § gäller även för 
vuxenutbildning. Enheten för försörjningsstöd kan besluta att en enskild ska studera 
svenska för att stå till arbetsmarknadens förfogande. Enheten för vuxenutbildning kan 
göra bedömningen att den enskilde inte är motiverad. I sådana fall har vuxenutbildningen 
möjlighet och laglig rätt att avsluta studierna i samråd med enheten för försörjningsstöd. 
Om särskilda skäl finns kan den enskilde återta studierna igen.  

Bilagor 
1. Remissvar promemoria: Språkplikt – Deltagande i grundutbildning i svenska för 

rätt till försörjningsstöd 
2. Yttrande  

 
Lena Lager 
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Yttrande om promemoria: Språkplikt – Deltagande i 
grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd 
 
Härryda kommun har fått en inbjudan från Socialdepartementet att senast 
den 27 mars 2020 lämna synpunkter på remiss om förslag av tillägg i 4 kap. 
1 § socialtjänstlagen. Tillägget avser att den enskilde vid behov ska delta i 
grundutbildning i svenska för att anses stå till arbetsmarknadens förfogande, 
en s.k. språkplikt, vid berättigande av försörjningsstöd. 
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget av tillägg i 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen om att den enskilde vid behov ska delta i grundutbildning i 
svenska för att anses stå till arbetsmarknadens förfogande vid berättigande 
av försörjningsstöd. Detta görs redan idag och förslaget bör inte påverka 
förvaltningen på annat sätt än att tillägget innebär ett förtydligande.  
 
Det finns en risk för att socialtjänstlagen och skollagen krockar. 
Förvaltningen vill därför påtala vikten av att skollagen 20 kap. 9 § fortsatt 
gäller även för vuxenutbildning. Enheten för försörjningsstöd kan besluta att 
en enskild ska studera svenska för att stå till arbetsmarknadens förfogande. 
Enheten för vuxenutbildning kan göra bedömningen att den enskilde inte är 
motiverad. I sådana fall har vuxenutbildningen möjlighet och laglig rätt att 
avsluta studierna i samråd med enheten för försörjningsstöd. Om särskilda 
skäl finns kan den enskilde återta studierna igen.  
 
Förvaltningen tillstryker i övrigt förslaget om deltagande i svenska för rätt 
till försörjningsstöd.  
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1 Sammanfattning 

I denna promemoria föreslås att det införs ett tillägg i 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen (2001:453) om att den enskilde vid behov ska delta 
i grundutbildning i svenska för att anses stå till arbetsmarknadens 
förfogande, en s.k. språkplikt. Syftet med tillägget om språkplikt är 
att för den enskilde tydliggöra vikten av att delta i språkutbildning 
för att därigenom förbättra möjligheten att få ett arbete och att 
etableras i Sverige. 

Av punkt 40 i januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskom-
melse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och 
Miljöpartiet de gröna, framgår att språkplikt ska gälla för den som 
tar emot försörjningsstöd.  
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2 Författningsförslag 

Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen 
(2001:453) 

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) ska 
ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

4 kap. 
1 §1 

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem 
tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för 
sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. 

Den som inte kan försörja sig 
men som kan arbeta har rätt till 
försörjningsstöd enligt första 
stycket om han eller hon står till 
arbetsmarknadens förfogande. 
Om det finns godtagbara skäl 
har den enskilde rätt till försörj-
ningsstöd även om han eller hon 
inte står till arbetsmarknadens 
förfogande. 

Den som inte kan försörja sig 
men som kan arbeta har rätt till 
försörjningsstöd enligt första 
stycket om han eller hon står till 
arbetsmarknadens förfogande i 
vilket ingår att vid behov delta i 
grundutbildning i svenska. Om 
det finns godtagbara skäl har den 
enskilde rätt till försörjningsstöd 
även om han eller hon inte står 
till arbetsmarknadens förfog-
ande. 

Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får 
hänsyn inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten 
att ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kap. 

1 Senaste lydelse 2016:654. 
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Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnads-
nivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möj-
ligheter att leva ett självständigt liv. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021. 
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3 Gällande rätt 

3.1 Socialtjänstlagen 

Socialtjänstens mål och grundläggande värderingar 

I 1 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, anges de 
övergripande målen och grundläggande värderingarna för samhällets 
socialtjänst. Socialtjänsten ska på demokratins och solidaritetens 
grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jäm-
likhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. 

SoL är en målinriktad ramlag. Den anger vilka resultat som ska 
åstadkommas men i regel inte hur man ska uppnå detta. Kommun-
erna har stor frihet att, inom ramarna, utforma sina insatser efter 
skiftande behov och önskemål. Strukturella skillnader mellan kom-
munerna kan motivera vissa skillnader i socialtjänstens uppbyggnad 
och verksamhet. 

Socialtjänsten ska, enligt 1 kap. 1 § andra stycket SoL, under hän-
synstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situa-
tion inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna 
resurser. 

Rätt till bistånd 

Enligt 4 kap. 1 § första stycket SoL har den som inte själv kan till-
godose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, rätt 
till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) 
och för sin livsföring i övrigt. Rätten till bistånd bygger på en 
individuell behovsbedömning relaterad till den enskildes behov. 

Försörjningsstödets karaktär av ett yttersta skyddsnät innebär 
bl.a. att den enskilde måste utnyttja alla de möjligheter som normalt 
står honom eller henne till buds. Innan en person har rätt till ekono-
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miskt bistånd är han eller hon i regel skyldig att söka andra former 
av bidrag som finns, som bostadsbidrag, studiehjälp och a-
kasseersättning (jfr prop. 1996/97:124 s. 75, prop. 2000/01:80 s. 93 f. 
och prop. 2015/16:136 s. 15). 

Enligt paragrafens andra stycke har den som inte kan försörja sig 
men som kan arbeta rätt till försörjningsstöd om han eller hon står 
till arbetsmarknadens förfogande. Om det finns godtagbara skäl har 
den enskilde rätt till försörjningsstöd även om han eller hon inte står 
till arbetsmarknadens förfogande (prop. 2015/16:136). Införandet 
av bestämmelserna i 4 kap. 1 § andra stycket SoL innebar i huvudsak 
en kodifiering av rådande praxis. Genom införandet tydliggjordes 
också att det ska råda samstämmighet mellan villkoren i lagen 
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, förkortad ALF, och förut-
sättningarna för rätt till bistånd enligt SoL. Därmed ökar förutse-
barheten för den enskilde, och socialtjänsten får en konkret lagbe-
stämmelse att hålla sig till. Förslaget bedömdes inte hindra fortsatt 
utveckling av rättspraxis, inskränka grundläggande principer i SoL 
eller påverka den kommunala självstyrelsen. Regeringen framförde 
vidare att kravet på den som kan arbeta för att ha rätt till försörj-
ningsstöd bör ha en mer generell utformning i lagtexten. Regeringen 
bedömde att bestämmelsen inte i onödan skulle tyngas med alltför 
detaljerade krav utan att det torde vara fullt tillräckligt med ett 
generellt krav om att den som kan arbeta ska stå till arbets-
marknadens förfogande. I detta grundläggande krav innefattas det 
som redan gäller i fråga om vilka krav som kan ställas enligt 
förarbeten och rättspraxis samt en komplettering med ytterligare 
krav som är relevanta att ställa och som kan framgå av ALF. Enligt 
förarbetena (prop. 2015/15:136 s. 16) till den nya bestämmelsen 
innebär kraven på den som ansöker om ekonomiskt bistånd bl.a. att 
denne i vart fall ska  

– vara anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen,

– finnas tillgänglig för att söka arbete,

– söka arbete, i regel heltidsarbete,

– delta i arbetssökarverksamhet som sker i samarbete med Arbets-
förmedlingen under förutsättning att verksamheten i det
särskilda fallet kan bedömas främja den enskildes möjligheter att
få arbete,
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– godta anvisat lämpligt arbete,

– vid behov delta i grundutbildning i svenska,

– acceptera de åtgärder i övrigt som samhället ställer till förfogande
för arbetslösa, dvs. delta i verksamheter som anordnas för arbets-
lösa inom ramen för arbetsmarknadspolitiken, t.ex. arbetsmark-
nadsutbildning,

– beträffande den som har rätt till etableringsplan, delta i aktiviteter
enligt planen.

Vidare angavs i propositionen att deltagande i av socialnämnden 
anvisad praktik eller kompetenshöjande insats enligt 4 kap. 4 § SoL 
kan likställas med att stå till arbetsmarknadens förfogande 
(prop. 2015/16:136 s. 19 f.).  

Av 4 kap. 1 § fjärde stycket SoL framgår att den enskilde genom 
biståndet ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Det innebär inte 
bara en nivåbestämning utan ger också uttryck för vilken form av 
insats som kan komma i fråga, vård eller behandling, andra stöd-
former eller ekonomiskt bistånd (jfr prop. 2000/01:80 s. 90). Bi-
ståndet ska utformas så att det stärker den enskildes möjligheter att 
leva ett självständigt liv. Biståndet måste utformas på ett sådant sätt 
att den enskildes förutsättningar att i framtiden klara sin försörjning 
och sin livsföring förbättras. Denna rehabiliteringstanke måste 
enligt lagens förarbeten tilläggas stor betydelse när biståndet ska be-
stämmas (jfr prop. 1979/80:1 Del A s. 186). Regeringen har fram-
hållit att kommunerna i högre utsträckning aktivt bör verka för att 
den enskilde ges ett bistånd med inriktningen att den enskilde 
utvecklar och aktiverar de egna resurserna för att därmed klara sin 
egen försörjning. Socialtjänsten har därvid en skyldighet att sam-
verka med andra berörda myndigheter, framför allt med Arbets-
förmedlingen, Försäkringskassan och andra arbetsrehabiliterande 
organ för att åstadkomma en samordning av insatserna och därmed 
bättre effektivitet (jfr prop. 1996/97:124 s. 72 f.). 

Enligt 3 kap. 5 § SoL ska socialnämndens insatser för den enskil-
de utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne 
och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med organ-
isationer och andra föreningar (jfr prop. 1979/80:1 Del A s. 529). 
Regeringen har understrukit behovet av att socialtjänsten samverkar 
med framför allt Arbetsförmedlingen för att gemensamt samordna 
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insatser som kan vara nödvändiga för enskilda som av olika anled-
ningar är i behov av socialbidrag (numera ekonomiskt bistånd, jfr 
prop. 1996/97:124 s. 73). 

3.2 Praktik och kompetenshöjande verksamhet 

Målsättningen med det sociala arbetet för personer med ekonomiskt 
bistånd är i de flesta fall att på olika sätt öka deras möjligheter att få 
ett arbete. Socialtjänstens arbete samverkar därför med vad som görs 
inom arbetsmarknadspolitikens område. För att hindra långvarigt 
biståndsberoende är det viktigt att den som har försörjningsstöd får 
tillgång till insatser som stärker möjligheterna att komma in på 
arbetsmarknaden eller att ta del av lämplig utbildning. Det är sam-
tidigt viktigt att socialtjänsten har tillgång till nödvändiga redskap 
för att kunna hjälpa den enskilde i detta arbete. Arbetslöshet är det 
vanligaste försörjningshindret bland personer i alla åldersgrupper. 
Den som är arbetslös och har försörjningsstöd är alltså, oavsett ålder, 
i behov av insatser i ett tidigt skede för att förhindra risken att bli 
långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd (jfr prop. 2012/13:94 
s. 31).

I 4 kap. 4 § första stycket SoL anges att socialnämnden får begära
att den som får försörjningsstöd under viss tid ska delta i av nämn-
den anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om 
den enskilde inte har kunnat erbjudas någon lämplig arbetsmark-
nadspolitisk åtgärd. Härigenom tydliggörs att socialtjänsten ska 
arbeta med aktiva insatser som syftar till att stärka ställningen på 
arbetsmarknaden för alla biståndstagare som är i behov av det. Som 
framgår av paragrafen får anvisning enbart ske om den enskilde inte 
har kunnat erbjudas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd 
(jfr a prop. s. 32). 

Av 4 kap. 4 § andra stycket SoL framgår att den praktik eller 
kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket ska syfta 
till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig 
själv. Verksamheten ska stärka den enskildes möjligheter att komma 
in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbild-
ning. Den ska utformas med skälig hänsyn till den enskildes indi-
viduella önskemål och förutsättningar. Socialnämnden ska, enligt 
tredje stycket, samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas 
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enligt första stycket. Socialnämndens åtgärder får inte ersätta de 
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna (prop. 1996/97:124 s. 171). 

Om den enskilde utan godtagbart skäl avböjer att delta i praktik 
eller annan kompetenshöjande verksamhet som anvisats enligt 4 § 
får, enligt 4 kap. 5 § SoL, fortsatt försörjningsstöd vägras eller ned-
sättas. Detsamma gäller om den enskilde utan godtagbart skäl uteblir 
från praktiken eller den kompetenshöjande verksamheten.  

Socialnämnden måste först överväga om de skäl den enskilde 
anför som förklaring till att avböja anvisad verksamhet eller att utebli 
från den är godtagbara. I så fall ska ingen reduktion ske. Godtagbara 
skäl för att inte vilja delta kan enligt förarbetena t.ex. vara om den 
enskilde har bärande invändningar mot den föreslagna verksam-
heten, såsom att den kräver större fysisk styrka än han eller hon 
besitter eller att den på annat sätt är olämplig med hänsyn till den 
enskildes personliga förutsättningar. Att sådana invändningar be-
höver godtas bör dock höra till undantagen eftersom praktiken eller 
den kompetenshöjande verksamheten ska ingå som ett led i en längre 
syftande plan till vilken den enskilde förutsätts medverka. God-
tagbara skäl för att utebli från verksamheten kan t.ex. vara sjukdom 
hos den enskilde själv eller hos hemmavarande barn, besök hos 
arbetsförmedling eller studievägledare o.d. (jfr prop. 1996/97:124 
s. 173). Accepterar socialtjänsten inte skälen bör i första hand viss
nedsättning av försörjningsstödet övervägas. Att helt vägra försörj-
ningsstöd bör bara undantagsvis komma i fråga, såsom om den
enskilde upprepade gånger uteblir och inte bättrar sig trots samtal
med nämnden och andra åtgärder från nämndens sida. Kommunens
yttersta ansvar innebär dessutom vissa begränsningar, såtillvida att
socialnämnden även i dessa fall måste se till att den enskilde
åtminstone har medel för det omedelbara livsuppehället (jfr prop.
1996/97:124 s. 173 och prop. 2015/16:136 s. 10).

Deltagande i av socialnämnden anvisad praktik eller kompetens-
höjande insats enligt 4 kap. 4 § SoL kan också likställas med att stå 
till arbetsmarknadens förfogande (prop. 2015/16:136 s. 22) 

Allmänt om att ställa krav i socialtjänstens verksamhet 

Respekten för människors självbestämmande och integritet som 
framgår av den s.k. portalparagrafen, 1 kap. 1 § SoL, är en grundlägg-
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ande princip i socialtjänsten som allt sedan SoL infördes 1982 avser 
att betona att socialtjänsten ska ha sin utgångspunkt i rätten för den 
enskilde att själv bestämma över sin situation.  

Att frivillighet och självbestämmande är ledorden vid handlägg-
ningen av enskilda ärenden betyder emellertid inte att det inte går att 
ställa krav på den enskilde. I förarbetena till 1980 års socialtjänstlag 
konstaterades bl.a. att det är viktigt att klienten själv behåller 
ansvaret för sin situation i samarbetet med socialtjänsten. Social-
tjänsten måste så långt möjligt i samråd med den enskilde klara ut 
om och hur ett fortsatt hjälpbehov ska kunna förebyggas. Det kan 
gälla krav på den enskilde att genomgå läkarundersökning av hälso-
tillstånd och arbetsförmåga, att godta lämpliga rehabiliteringsåtgär-
der som syftar till att han eller hon återvinner eller förbättrar sin 
arbetsförmåga, att han eller hon anmäler sig som arbetssökande vid 
Arbetsförmedlingen osv. (jfr prop. 1979/80:1 Del A s. 196). 

De krav som ställs måste emellertid anpassas till förhållandena i 
det enskilda fallet. Socialtjänsten ska, enligt 1 kap. 1 § andra stycket 
SoL, under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras 
sociala situation, inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och 
gruppers egna resurser. Lagens förarbeten uttrycker att det är viktigt 
att beakta den enskildes ansvar för såväl sin egen situation som 
medmänniskornas sociala situation. Socialtjänsten ska inte inriktas 
på att ta över detta ansvar, utan på att frigöra och utveckla den 
enskildes egna resurser. 

För att dessa möjligheter ska kunna förverkligas inom socialtjäns-
ten måste tillvägagångssätt och krav anpassas till enskildas olika 
förutsättningar. Enligt förarbetena kan en mindre kravfylld hållning 
i vissa fall vara ett nödvändigt första led i ett rehabiliteringsinriktat 
behandlingsarbete (jfr prop. 1979/80:1 Del A s. 210). I andra situa-
tioner kan socialtjänsten redan från början verka mer aktivt genom 
att klargöra vad som kan och bör göras, vad man finner felaktigt eller 
skadligt i en människas livsföring och hur man bör gå till väga för att 
förbättra situationen och stärka individens möjligheter att själv ta 
ansvar för sin situation. Socialtjänsten har här många uppgifter. Den 
ska tillsammans med klienten söka klara ut vilka handlingsalternativ 
som finns och vilket livsinnehåll dessa kan tänkas ge honom eller 
henne. Men socialtjänsten ska också i detta samspel vid behov argu-
mentera, försöka skapa insikt, ställa krav och aktivt påverka klienten 
(jfr prop. 1979/80:1 Del A s. 211). Det framgår av Socialstyrelsens 
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handbok för socialtjänsten att kraven på den enskilde inte kan drivas 
hur långt som helst. För personer som har sociala problem, till 
exempel missbruk, är rättspraxis tydlig. De ska i första hand erbjudas 
hjälp för sina sociala problem och socialtjänsten ska tillsammans 
med dem planera för hur de på lång sikt ska kunna nå självförsörj-
ning (Socialstyrelsen, Ekonomiskt bistånd, Handbok för social-
tjänsten, s. 85). 

Självbestämmanderätten i portalparagrafen accentueras ytter-
ligare av 3 kap. 5 § SoL där det framgår att socialnämndens insatser 
för den enskilde ska utformas och genomföras tillsammans med 
honom eller henne och vid behov i samverkan med andra samhälls-
organ och med organisationer och andra föreningar. Bestämmelsen 
riktar sig främst till socialarbetarna och innebär att socialtjänsten 
inte får vidta insatser över huvudet på klienten. Tvingande inslag 
finns inte i SoL, det är förbehållet särskilda tvångslagar. Det är 
socialtjänstens ansvar att arbeta på ett sådant sätt att den enskilde 
blir motiverad till att förändra sin situation. 

Trots socialtjänstens grundläggande princip om att frivillighet 
och självbestämmande ska vara vägledande vid all handläggning av 
ärenden m.m. och att nämndens insatser ska utformas och genom-
föras tillsammans med den enskilde, är detta inte något hinder mot 
att ställa krav på enskilda som ansöker om ekonomiskt bistånd. 
Dock måste kraven anpassas utifrån enskildas olika förhållanden. 
Socialtjänsten måste alltid göra en individuell bedömning av den 
biståndssökandes behov och förmåga. I vissa fall är det viktigt att 
det, i vart fall inledningsvis, inte ställs för stora krav på den enskilde 
och i andra fall kan det vara befogat att ställa tydligare krav och 
förklara för den enskilde vad som behöver göras för att stärka hans 
eller hennes möjligheter att ta ansvar för sin egen livssituation och 
för att stärka möjligheterna att leva ett självständigt liv. 

Rättspraxis 

Arbets- och självförsörjningskravets innebörd har utvecklats i av-
göranden från de allmänna förvaltningsdomstolarna.  

Regeringsrätten bedömde bl.a. att den som är arbetslös i regel bör 
vara skyldig att söka arbete och att godta anvisat arbete om det är 
lämpligt. I den skyldigheten inbegrips i princip också de åtgärder i 
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övrigt som samhället ställer till förfogande för arbetslösa, t.ex. i form 
av arbetsmarknadsutbildning (RÅ 1986 ref. 6).  

Regeringsrätten konstaterade i ett annat avgörande att grundut-
bildning i svenska språket i princip bör kunna räknas till sådana åt-
gärder, eftersom det normalt sett måste antas vara en förutsättning 
för att få arbete i Sverige att den arbetssökande i tillräcklig grad be-
härskar svenska. När det gäller kravet på deltagande i grundutbild-
ning för vuxna måste en bedömning av om grundutbildningen på sikt 
kan leda till ett arbete vara avgörande i det särskilda fallet (RÅ 1995 
ref. 88).  

Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd 

Av Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd (SOSFS 
2013:1) framgår bl.a. följande under avsnittet Behovet kan tillgodo-
ses på annat sätt enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Om den enskilde 
är arbetslös, bör socialnämnden i regel kunna kräva att han eller hon 
står till arbetsmarknadens förfogande på heltid och är villig att ta er-
bjudet lämpligt arbete. I detta krav bör det också ingå att den enskil-
de deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, t.ex. arbetsmarknadsut-
bildning, praktik eller arbetsrehabiliterande åtgärder. Även grundut-
bildning i svenska och s.k. arbetssökarverksamheter bör räknas hit. 

3.3 Tillämpning av socialtjänstens krav på den som 
ansöker om ekonomiskt bistånd och krav på att 
vid behov delta i grundutbildning i svenska 

Kunskapen om hur vanligt det är att socialtjänsten ställer krav på 
deltagande i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare 
(sfi) för den som har försörjningsstöd är bristfällig. Av en enkät som 
Sveriges Kommuner och Landsting skickade till 32 kommuner 
våren 2018 framgick att krav på deltagande i sfi ställs om det ingår i 
etableringsprogram hos Arbetsförmedlingen eller om det bedöms 
vara bästa åtgärd för att närma sig självförsörjning. Flera av dessa 
kommuner rapporterar att man ska delta i sfi på halvtid och i aktivi-
teter genom Arbetsförmedlingen eller språkpraktik inom kom-
munens arbetsmarknadsenheter på halvtid. Vid ogiltig frånvaro görs 
ibland avdrag på försörjningsstödet (dnr A2018/01114/IAS).  
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3.4 Grundutbildning i svenska 

Den som är bosatt i landet och saknar grundläggande kunskaper i 
svenska språket har enligt skollagen (2010:800) rätt att delta i kom-
munal vuxenutbildning i svenska (sfi). Förutom att ge vuxna invand-
rare grundläggande kunskaper i språket syftar utbildningen till att ge 
vuxna invandrare som saknar grundläggande läs- och 
skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana färdigheter 
(20 kap. 4 och 31 §§ skollagen). Undervisningstiden i sfi ska i ge-
nomsnitt under en fyraveckorsperiod omfatta minst 15 timmars 
undervisning i veckan. Den kommunala huvudmannen ska även 
verka för att undervisningen erbjuds på tider som är anpassade efter 
elevens behov (20 kap. 24 § skollagen). Det är inget som hindrar en 
kommun att erbjuda fler timmar per vecka vilket också sker på flera 
håll, men i en kommun som tillämpar skollagens regel efter minimi-
nivån ges individen i snitt tre timmars undervisning i sfi om dagen. 

Sfi består av tre olika studievägar. Dessa studievägar består i sin 
tur av en kombination av fyra olika kurser, A, B, C och D, varav kurs 
D är den mest avancerade kursen inom sfi. Sfi berättigar inte till 
studiemedel och studiebidrag från Centrala studiestödsnämnden. 

Den som har rätt att delta i sfi har rätt att i stället delta i en folk-
högskolas motsvarande utbildning (24 kap. 11 § skollagen). 
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4 Språkplikt – krav på att vid 
behov delta i grundutbildning i 
svenska för att ha rätt till 
försörjningsstöd  

4.1 Behov av tillägg om språkplikt i socialtjänstlagen 

Förslag: I socialtjänstlagen införs ett tillägg om att det ingår i det 
att stå till arbetsmarknadens förfogande att vid behov delta i 
grundutbildning i svenska.  

Skälen för förslaget: För den som tar emot försörjningsstöd och 
saknar kunskaper i svenska, är språkstudier och arbete en viktig väg 
in i samhället. Både kvinnor och män ska från samhällets sida mötas 
av samma förväntningar och krav samt ges rätt förutsättningar för 
att kunna försörja sig själva och stå på egna ben genom inträde på 
arbetsmarknaden. Det behövs ett tydligt jämställdhetsperspektiv 
inom socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd. 

Av punkt 40 i januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskom-
melse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och 
Miljöpartiet de gröna, följer att språkplikt ska gälla för den som tar 
emot försörjningsstöd.  

Enligt Socialstyrelsens officiella statistik över ekonomiskt bi-
stånd svarar de utrikes födda för en allt större andel av biståndsmot-
tagarna. Under 2018 var 66 procent av biståndsmottagarna födda i 
utlandet, vilket innebär en överrepresentation sett till andelen av 
utrikes födda i befolkningen. Det enskilt vanligaste försörjnings-
hindret är förknippat med arbetslöshet. Detta gäller i än högre grad 
för utrikes födda än inrikes födda. Anledningarna till svårigheter 
med att komma in på arbetsmarknaden för många nyanlända är bl.a. 
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låg utbildning men också bristande kunskaper i svenska. Det är 
något vanligare att utrikes födda kvinnor än utrikes födda män har 
språkhinder som huvudsakligt försörjningshinder dvs. 6 respektive 
4 procent av de utrikes födda biståndsmottagarna under 2016 
(Socialstyrelsen. Statistik över försörjningshinder och ändamål med 
ekonomiskt bistånd). 

För att ha rätt till försörjningsstöd krävs i dag, enligt 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, av den som kan arbeta 
att han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande. Skyldigheten 
för den enskilde att stå till arbetsmarknadens förfogande följer av lag 
och har sin bakgrund i bl.a. väletablerad rättspraxis. Som nämnts i 
avsnitt 3 kan kravet på att stå till arbetsmarknadens förfogande enligt 
förarbetena vara att vid behov delta i grundutbildning i svenska (RÅ 
1995 ref. 88).  

Mot bakgrund av svårigheterna att komma in på arbetsmark-
naden för många utrikes födda, bland annat till följd av bristande 
språkkunskaper, är det motiverat att införa ett tillägg i SoL om att 
vid behov delta i grundutbildning i svenska. Detta krav utgör enligt 
praxis en del av det generella kravet på att stå till arbetsmarknadens 
förfogande. Genom tillägget framhålls vikten av att det råder en plikt 
att vid behov delta i grundutbildning i svenska språket, en s.k. språk-
plikt, för att anses stå till arbetsmarknadens förfogande och därmed 
ha rätt till försörjningsstöd.  

Språkplikten riktas mot den enskilde. Genom ändringen tydlig-
görs att kravet att stå till arbetsmarknadens förfogande även inklu-
derar att vid behov delta i grundutbildning i svenska. Detta krav kan 
vara mindre välkänt för den enskilde än vad som gäller i övrigt 
avseende innebörden av att stå till arbetsmarknadens förfogande. 
Vid bedömningen av behovet av att delta i grundutbildning i svenska 
ska kommunen bedöma den sökandes språkkunskaper och om det 
finns brister som orsakar svårigheter att klara sin försörjning genom 
arbete. Det bör vid bedömningen även beaktas vilka andra insatser 
den enskilde tar del av och kopplingen i övrigt till arbetsmarknaden. 

Som framgår av avsnitt 3 var syftet med införandet av bestäm-
melsen om att den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har 
rätt till försörjningsstöd om han eller hon står till arbetsmarknadens 
förfogande, att göra det tydligare för den biståndssökande och att 
skapa legitimitet och tillit till systemet (se prop. 2015/16:136 s. 18). 
Regeringen anförde att kraven historiskt har en nära motsvarighet i 
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de krav som kan ställas på den som får sin ersättning från arbetslös-
hetsförsäkringen. Genom införandet av bestämmelsen tydliggjordes 
att det så långt som möjligt ska råda samstämmighet mellan villkoren 
i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, förkortad ALF, och 
förutsättningarna för rätt till bistånd enligt SoL. Med tanke på att 
ekonomiskt bistånd utgör det yttersta skyddsnätet i trygghetssyste-
men kan och ska inte en fullständig samstämmighet med ALF 
uppnås. 

Ansvar för stöd och hjälp som vilar på andra huvudmän 

Det är inte ovanligt att personer som har försörjningsstöd även får 
arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd, etableringsersättning eller 
utvecklingsersättning. Enligt Socialstyrelsen tog ca 40 000 personer 
(17 procent av samtliga vuxna biståndsmottagare) emot ekonomiskt 
bistånd på grund av otillräcklig ersättning i samband med 
arbetslöshet. Därutöver var det ca 13 000 (5 procent av samtliga 
vuxna biståndsmottagare) som tog emot ekonomiskt bistånd på 
grund av otillräcklig etableringsersättning (Socialstyrelsen, Försörj-
ningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2018).  

Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring och har 
till syfte att ersättning ska kunna lämnas under tid mellan arbeten. 
Huvudregeln är att arbetslöshetsersättning inte lämnas till den som 
deltar i utbildning, även om det finns vissa undantag från denna 
huvudregel.  

Arbetsförmedlingen ansvarar för att nyanlända invandrare får 
insatser inom ramen för etableringsprogram med etablerings-
ersättning från staten. Myndigheten ansvarar även för insatser för 
andra arbetssökande inom arbetsmarknadspolitiska program, t.ex. 
jobb- och utvecklingsgarantin. Den enskilde får då aktivitetsstöd 
eller utvecklingsersättning. Vid den arbetsmarknadspolitiska be-
dömning som Arbetsförmedlingen gör bl.a. inför en anvisning till ett 
arbetsmarknadspolitiskt program bedömer myndigheten om den 
enskilde har behov av undervisning i svenska för att kunna få ett 
arbete.  

Enligt 2 kap. 1 § SoL har socialtjänsten det yttersta ansvaret för 
att enskilda får det stöd och hjälp som de behöver. Detta innebär 
emellertid ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra 
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huvudmän, exempelvis Arbetsförmedlingen. Däremot kan kom-
munen få sörja för nödvändig hjälp i vissa situationer, i väntan på att 
en annan huvudman ingriper.  

En bedömning måste göras i varje enskilt fall av om det är 
motiverat att ställa krav på deltagande i grundutbildning i svenska 
för att den enskilde ska anses stå till arbetsmarknadens förfogande. 
Insatser inom arbetsmarknadspolitiska program, med Arbetsför-
medlingen som huvudman, har till syfte att stödja den enskilde att få 
ett arbete. För en enskild som av Arbetsförmedlingen har anvisats 
till ett arbetsmarknadspolitiskt program bör det inte anses finnas ett 
behov av att delta i grundutbildning i svenska för att han eller hon 
ska anses stå till arbetsmarknadens förfogande.  

En enskild som får arbetslöshetsersättning bör mot bakgrund av 
de villkor som ställs för att beviljas sådan ersättning i regel anses ha 
en god anknytning till arbetsmarknaden. Detta bör beaktas vid 
bedömningen av behovet av att delta i undervisning i svenska för att 
anses stå till arbetsmarknadens förfogande. Vidare är det i normal-
fallet inte möjligt att studera med arbetslöshetsersättning. Den 
enskilde skulle därför riskera att förlora sin arbetslöshetsersättning 
om det för att beviljas försörjningsstöd krävdes att han eller hon 
deltar i grundutbildning i svenska. I detta sammanhang kan inte 
vikten av samverkan mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen 
nog understrykas inför beslut om insatser för den enskilde.  

Socialtjänstens frihet att anpassa insatserna till den enskildes 
behov vägt mot kommunernas förutsättningar att tillhandahålla 
insatser, förändras inte genom förslaget mot vad som gäller i dag. 
Trots SoL:s ramlagskaraktär som är avsedd att ge kommunerna 
möjligheter att utforma socialtjänsten efter egna förutsättningar och 
behov är det motiverat att införa ett tillägg i SoL avseende deltagande 
i grundutbildning i svenska, då det tydliggör innebörden av att stå 
till arbetsmarknadens förfogande för den enskilde.  

Godtagbara skäl att inte delta i grundutbildning i svenska 

Om det finns godtagbara skäl har den enskilde enligt 4 kap. 1 § SoL 
rätt till försörjningsstöd även om han eller hon inte står till arbets-
marknadens förfogande. Därav följer att om det finns godtagbara 
skäl har den enskilde rätt till försörjningsstöd även om han eller hon 
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inte deltar i grundutbildning i svenska språket eftersom språkkravet 
ingår i att stå till arbetsmarknadens förfogande.  

Det kan finnas sociala eller hälsomässiga hinder som gör att man 
i det särskilda fallet t.ex. inte kan delta i grundutbildning i det 
svenska språket. Vad som ska anses vara godtagbara skäl till att inte 
stå till arbetsmarknadens förfogande får bedömas från fall till fall. 
Viss vägledning kan hämtas från regeringens proposition Åtgärder 
inom arbetslösförsäkringen m.m. (prop. 2012/13:12 s. 33). Det kan 
exempelvis vara fråga om sjukdom i familjen eller andra trängande 
familjeangelägenheter (jfr prop. 2015/16:136 s. 23 och 28).  

Ett exempel på en annan situation där det finns godtagbara skäl 
att inte kräva att den enskilde ska delta i grundutbildning i svenska 
är en förälder som inte har barnomsorgen ordnad. Föräldrar har 
ingen generell rättighet att få ekonomiskt bistånd som kompensa-
tion vid låg föräldrapenning. Däremot kan rätten till ekonomiskt bi-
stånd finnas under en period då en förälder inte kan stå till arbets-
marknadens förfogande på grund av barnets behov av vård och 
omsorg. Till följd av den enskildes förstahandsansvar får det dock 
åligga den enskilde att medverka till att barntillsyn ordnas så snart 
som möjligt så att eventuella hinder undanröjs (prop. 2015/16:136 
s. 21). Enligt 8 kap. 5 § skollagen (2010:800) ska kommunen erbjuda
barn från och med ett års ålder förskola i den omfattning det behövs
med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om
barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Så
fort som barnomsorg har ordnats ska föräldern normalt sett stå till
arbetsmarknadens förfogande, exempelvis genom att vid behov delta
i språkundervisning.

4.2 Uppföljning och statistik 

Det behövs fortlöpande kunskap både på nationell och lokal nivå om 
vilka insatser utöver ekonomiskt stöd som biståndsmottagare får ta 
del av för att beskriva, följa upp och utvärdera insatser som stärker 
den enskildes förmåga att försörja sig själv genom arbete. Inom 
Socialstyrelsen pågår ett statistikutvecklingsarbete avseende kom-
munala arbetsmarknadsinsatser för personer med ekonomiskt 
bistånd. Socialstyrelsens föreskrifter om socialnämndernas skyldig-
het att lämna statistiska uppgifter om ekonomiskt bistånd inkluderar 

Page 230 of 616



24 

bl.a. uppgifter om kommunala arbetsmarknadsinsatser. Social-
styrelsen bör få i uppdrag att utreda förutsättningarna för att 
komplettera statistiken med uppgifter om deltagande i grundut-
bildning i svenska.  

Socialstyrelsen bör även få i uppdrag att följa hur kommunerna 
tillämpar bestämmelsen i socialtjänstlagen om att den enskilde vid 
behov ska delta i grundutbildning i svenska för att ha rätt till 
försörjningsstöd.
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5 Föräldrar som vårdar barn och 
har försörjningsstöd 

5.1 Föräldrapenning med kompletterande 
försörjningsstöd   

Eftersom etableringstiden för dem som kommer till Sverige kan vara 
lång, och särskilt kvinnor har ett lågt arbetskraftsdeltagande de 
första åren i Sverige, betalas föräldrapenningen ofta ut på grundnivå 
till nyanlända föräldrar. Behov av kompletterande försörjningsstöd 
kan därför vara stort för vissa föräldrar. Den som får försörjnings-
stöd förväntas därtill ansöka om alla de ersättningar som dessa har 
rätt till. Många kommuner kräver därför att den som har behov av 
försörjningsstöd och har rätt till föräldrapenning måste ta ut hel 
föräldrapenning sju dagar i veckan (Arbetsmarknadsdepartementet, 
dnr A2018/01114/IAS). Med ersättning på grundnivå innebär det att 
en förälder kan få maximalt ca 7 500 kr per månad före skatt.  

Enligt Socialstyrelsen är en övervägande majoritet av dem som tar 
emot ekonomiskt bistånd på grund av föräldraledighet kvinnor 
(88 procent av alla med ekonomiskt bistånd under föräldraledighet 
är kvinnor) och majoriteten av dem är utrikes födda (85 procent). 
(Socialstyrelsens statistik om försörjningshinder och ändamål med 
ekonomiskt bistånd 2018.  

Föräldrapenning kan bli en inlåsningsmekanism för kvinnor som 
står långt från arbetsmarknaden på så sätt att arbetssökande eller 
etableringsinsatser försenas. Längre föräldraledighet kan även inne-
bära avbrott från tidigare studier i svenska språket, vilket kan 
innebära en tillbakagång i språkutvecklingen. Föräldrapenning med 
anledning av ett barns födelse lämnas under högst 480 dagar sam-
manlagt för föräldrarna. Föräldrapenning för föräldrar som kommer 
till Sverige med barn har begränsats fr.o.m. den 1 juli 2017 i syfte att 
påskynda etablering (prop. 2016/17:154). Föräldrar till barn som blir 
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bosatta i Sverige från barnets ettårsdag har rätt till högst 200 dagar 
totalt med föräldrapenning. Om barnet blir bosatt i Sverige från 
tvåårsdagen, får föräldrarna sammanlagt högst 100 dagar med för-
äldrapenning. Föräldrar med barn som blir bosatta i Sverige från 
barnets fyraårsdag får rätt till högst 96 dagar. Föräldrar till barn som 
omfattas av begränsningsregeln får rätt till hälften av dagarna om de 
har gemensam vårdnad om barnet.  

Barn som blir bosatta i Sverige från barnets ettårsdag har rätt till 
högst 200 dagar totalt med föräldrapenning. Barn som blir bosatta i 
Sverige från barnets tvåårsdag har rätt till högst 100 dagar totalt med 
föräldrapenning.  

5.2 Språkträning och andra insatser under tid för 
vård av barn 

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen kartlagt kommunernas 
arbete med jämställdhetsperspektiv inom ekonomiskt bistånd. En 
enkät till 161 kommuner, med svarsfrekvens på 72 procent, visade 
att majoriteten av respondenterna inte erbjuder insatser till föräldra-
lediga kvinnor och män i syfte att underlätta deras inträde på arbets-
marknaden efter föräldraledigheten. Det är främst stora kommuner 
som anger att de har insatser. Insatser som erbjuds är studier i 
svenska, jobbsökaraktiviteter, studie- och yrkesvägledning och 
annat såsom ungdomsprojekt, utredning och bedömning eller hjälp 
med att skapa nätverk (Socialstyrelsen Kartläggning av social-
tjänstens arbete med ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhets-
perspektiv – delredovisning av regeringsuppdrag, mars 2018). 

5.3 Behov av spridning av goda exempel på aktivt 
förhållningssätt  

Av Socialstyrelsens redovisning kan slutsatsen dras att föräldralediga 
med ekonomiskt bistånd behöver fler anpassade arbetsmarknads-
främjande insatser, t.ex. språkträning, redan under föräldraledig-
heten. Ett aktivt förhållningssätt inom arbetet med ekonomiskt 
bistånd genom att tidigt under föräldraledigheten påbörja plan-
eringen för att föräldrarna ska kunna stå till arbetsmarknadens 

Page 233 of 616



27 

förfogande efter föräldraledigheten kan påskynda inträdet på 
arbetsmarknaden och därmed förmågan att uppnå egen försörjning 
för föräldern. Vissa kommuner erbjuder sådana aktiva insatser under 
föräldraledigheten. Det är viktigt att arbetssätt och insatser till för-
äldralediga biståndsmottagare som kommunerna bedömer vara 
lyckosamma för att stärka föräldrarnas förutsättningar att etablera 
sig på arbetsmarknaden får spridning till andra kommuner. Ett 
uppdrag bör lämnas till lämplig myndighet att ta fram sådana goda 
exempel och sprida dessa till kommunerna.  

5.4 Pågående satsning på öppen förskola och 
insatser under föräldraledighet 

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har slutit 
en överenskommelse om att SKL bl.a. kartlägga hur kommunerna 
bedriver verksamheter som syftar till att föräldrar får stöd i sin 
språkinlärning genom en samordning av öppen förskola och insatser 
i bl.a. svenska under föräldraledigheten. Vidare ska SKL sprida goda 
exempel på sådana verksamheter. Regeringen har avsatt 5 miljoner 
kronor årligen under 2018–2020. I budgetproposition för 2020 
föreslås även att medel tillförs till insatser för nyanlända och utrikes 
födda föräldralediga m.fl. Satsningen består av två delar, dels en för-
stärkning och förlängning av befintlig verksamhet genom de medel 
som fördelas av länsstyrelserna, dels medel till studieförbunden 
(prop. 2019/20:1 utg.omr. 13 avsnitt 3.6 samt utg.omr. 17 avsnitt 
16.4.3). Syftet är att föräldralediga utrikes födda ska kunna lära sig 
svenska och på så vis påskynda etableringen i samhället. En 
delrapport har lämnats till regeringen där det framgår att i augusti 
2018 erbjöd 105 kommuner riktade insatser för utrikes födda 
föräldrar inom ramen för öppna förskolan.  
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6 Ikraftträdande- och 
övergångsbestämmelser 

Förslag: Ändringen i 4 kap. 1 § socialtjänstlagen ska träda i kraft 
den 1 januari 2021.  

Bedömning: Det finns inte behov av några övergångsbe-
stämmelser eller särskilda informationsinsatser. 

Skälen för förslaget och bedömningen: Det krävs inte något 
särskilt förberedelsearbete beträffande förslaget till ändring i 4 kap. 
1 § socialtjänstlagen (2001:453). Ändringen bör träda i kraft så snart 
som möjligt, vilket bedöms vara den 1 januari 2021. Förslaget kräver 
ingen övergångsreglering eller särskilda informationsinsatser.
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7 Konsekvenser av förslaget 

7.1 Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget innebär ett tillägg i 4 kap. 1 § SoL om att den enskilde vid 
behov ska delta i grundutbildning i svenska för att anses stå till 
arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till försörjningsstöd.  

Enligt Socialstyrelsens statistik uppgick under 2016 antalet 
personer med ekonomiskt bistånd där det huvudsakliga försörj-
ningshindret är bristande språkkunskaper i svenska till ca 8600 
personer2, dvs. ca 5 procent av samtliga utrikes födda vuxna bi-
ståndsmottagare. Det saknas uppgifter om dessa personer samtidigt 
som de tog emot ekonomiskt bistånd även deltog i grundutbildning 
i svenska. Totalt deltog ca 209 000 personer i kommunal vuxen-
utbildning i svenska för invandrare under 2018.  

Kravet på den enskilde att vid behov delta i grundutbildning i 
svenska kan komma att medföra att fler personer deltar i grundut-
bildning i svenska och därmed ökade kostnader för kommunerna. 
Det är emellertid en ökning som bedöms vara liten eftersom social-
tjänsten generellt sett, redan i dag, ställer krav på att den enskilde ska 
delta i grundutbildning i svenska. Kravet på den enskilde kan främja 
möjligheten att få arbete och bli självförsörjande vilket kan medföra 
minskade utgifter för försörjningsstöd för kommunerna. Förslaget 
bedöms därmed sammantaget inte innebära ökade kostnader för 
kommunerna.  

Förslaget bedöms inte heller påverka antalet mål i de allmänna 
förvaltningsdomstolarna som prövar överklaganden av beslut om 
ekonomiskt bistånd. 

2 Socialstyrelsen, Försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2016. Definition 
på språkhinder: arbetslös person som efter avslutad introduktions- eller etableringsperiod är i 
behov av fortsatt svenskundervisning och där språkhindret bedöms vara det huvudsakliga 
försörjningshindret. Försörjningshindret har utgått ur statistiken fr.o.m. år 2017. 
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7.2 Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen 

Av 1 kap. 1 § regeringsformen, förkortad RF, framgår att den 
svenska folkstyrelsen förverkligas genom kommunal självstyrelse. 
Enligt 14 kap. 2 § RF sköter kommunerna lokala och regionala 
angelägenheter av allmänt intresse på den kommunala självstyrelsens 
grund. En inskränkning i den kommunala självstyrelsen bör enligt 
14 kap. 3 § RF inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till 
de ändamål som har föranlett den.  

Förslaget innebär en viss inskränkning i den kommunala själv-
styrelsen genom att ett specifikt krav lagfästs om innebörden av att 
stå till arbetsmarknadens förfogande för att den enskilde ska ha rätt 
till försörjningsstöd. Tillägget är särskilt riktat till den enskilde och 
syftar till att för den enskilde tydliggöra vikten av att delta i språk-
utbildning för att därigenom förbättra möjligheten att få ett arbete 
och att etableras i Sverige. Den begränsade inskränkning i den kom-
munala självstyrelsen som förslaget innebär bedöms vara propor-
tionerlig utifrån förslagets syfte.  

7.3 Konsekvenser för den enskilde 

Förslaget innebär att det för den enskilde blir mer tydligt vad som 
inbegrips i att stå till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till 
försörjningsstöd. Tillägget tydliggör att skyldigheten att vid behov 
delta i grundutbildning i svenska också ingår i de krav som kan ställas 
på den enskilde för att ha rätt till försörjningsstöd.  

7.4 Konsekvenser för jämställdheten 

Andelen utrikes födda kvinnor respektive män med ekonomiskt 
bistånd är jämnt fördelad. Eftersom det är något fler kvinnor än män 
som har språkhinder som huvudsakliga orsak till försörjningshinder 
kan förslaget komma att påverka fler kvinnor än män. Förslaget är 
därmed positivt ur jämställdhetssynpunkt. Både kvinnor och män 
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ska ha samma rättigheter och skyldigheter samt samma möjligheter 
till självförsörjning. 

7.5 Konsekvenser för det integrationspolitiska målet 

Målet för integrationspolitiken är lika rättigheter och möjligheter 
för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Förslaget bedöms 
bidra till det integrationspolitiska målet om lika rättigheter, skyldig-
heter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. 

7.6 Konsekvenser för barn 

Vid alla åtgärder som rör barn ska det i första hand beaktas vad som 
bedöms vara barnets bästa i enlighet med FN:s konvention om 
barnets rättigheter. Det är viktigt att socialtjänsten vid en ansökan 
om ekonomiskt bistånd som påverkar barn gör en bedömning 
utifrån såväl de vuxnas behov och förutsättningar som ur ett 
barnrättsperspektiv och dokumenterar hur barnets intressen beaktas 
i biståndsbedömningen. Det torde vara i enlighet med barnets bästa 
att en förälder/föräldrar kommer ur sitt biståndsberoende och in i 
arbetslivet. Att inte ha samma förutsättningar som andra barn kan 
påverka barnets möjligheter att utvecklas och styra över sitt liv, 
liksom familjens möjligheter att t.ex. få ett boende. I enlighet med 
1 kap. 2 § SoL ska socialtjänsten i sitt beslutsfattande särskilt beakta 
barnets bästa. Vad som är barnets bästa får avgöras från fall till fall. 
Utifrån ett barnrättsperspektiv är det viktigt att socialtjänstens krav 
och de insatser som erbjuds arbetslösa föräldrar är relevanta och an-
passade efter den enskildes förutsättningar så att inte barnen oför-
skyllt försätts i en än svårare situation.
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8 Författningskommentar 

8.1 Förslaget till lag om ändring i socialtjänstlagen 
(2001:453) 

4 kap. 
1 § 
I paragrafen regleras rätten till bistånd. Överväganden finns i 
avsnitt 4. 

Av paragrafen följer att den som inte kan försörja sig men som 
kan arbeta ska stå till arbetsmarknadens förfogande. Enligt praxis är 
ett av de krav som kan ställas på den som ansöker om försörjnings-
stöd att denne vid behov deltar i grundutbildning i svenska språket. 
Normalt sett måste det kunna antas vara en förutsättning för att få 
arbete i Sverige att den arbetssökande i tillräcklig grad behärskar 
svenska (RÅ 1995 ref. 88). 

Genom ändringen i andra stycket kodifieras den rättspraxis som 
finns när det gäller innebörden av att stå till arbetsmarknadens för-
fogande i fråga om det specifika kravet att vid behov delta i grundut-
bildning i svenska språket. Kravet tydliggör för den enskilde att 
denne vid behov ska delta i grundutbildning i svenska. 

Med att delta i grundutbildning i svenska språket avses att få 
grundläggande kunskaper i svenska inklusive grundläggande läs- och 
skrivfärdigheter. Det är fråga om kommunal vuxenutbildning i 
svenska för invandrare, se avsnitt 3.4. 

Med att kravet gäller vid behov avses att det aktualiseras om den 
enskilde saknar språkkunskaper i svenska och att detta orsakar att 
denne inte kan få ett arbete eller klarar av att söka arbete. Vidare 
aktualiseras vilka andra insatser den enskilde tar del av och vilken 
koppling som den enskilde i övrigt har till arbetsmarknaden.  

Socialtjänsten får vid prövningen av rätten till försörjningsstöd 
göra en bedömning av om den enskilde är i behov av grundutbildning 
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i svenska för att klara av sin försörjning eller för att bidra till sin 
försörjning. Socialtjänsten ska göra en bedömning av den sökandes 
språkkunskaper och om det finns brister som orsakar svårigheter att 
klara sin försörjning genom arbete. Exempelvis kan den som har att 
bedöma rätten till försörjningsstöd fråga den enskilde om vad denne 
själv anser om sin kunskap i svenska språket och om bristande 
kunskap i svenska orsakar svårigheter att klara av sin egen för-
sörjning eller att bidra till sin försörjning genom arbete. Hand-
läggaren kan också av den enskilde begära uppgifter om vilka 
utbildningar i svenska språket som den enskilde har deltagit i och 
t.ex. begära att få del av betyg eller intyg avseende genomförd
utbildning i svenska. Även om det finns betyg eller intyg om
genomförd språkutbildning så behöver de aktuella förhållandena
bedömas vad gäller kunskap i svenska språket och dess påverkan på
att klara sin försörjning genom arbete.

Det behöver dock inte vara så att bristande kunskap i svenska 
språket utgör orsaken till att den enskilde har svårigheter att klara 
sin försörjning genom arbete. På vissa delar av arbetsmarknaden 
krävs inte språkkunskaper i svenska, t.ex. för att andra språk används 
inom ett företag eller kan användas för att klara av arbetsuppgifterna. 
Det kan också vara fråga om en tillfällig period av arbetslöshet och 
att socialtjänsten anser att den enskilde inom en nära framtid 
kommer att få ett arbete där svenska inte behövs. I sådant fall finns 
inte anledning att ställa krav på att delta i grundutbildning i svenska 
språket. 

Vid bedömning av behovet att delta i grundutbildning i svenska 
ska en helhetsbedömning göras. Detta innebär att hänsyn inte endast 
ska tas till den enskildes språkkunskaper utan även till exempelvis 
vilka arbetsmarknadspolitiska insatser den enskilde tar del av. Ett 
exempel på en situation när en enskild vid bedömningen av rätten till 
försörjningsstöd inte kan anses ha ett behov av att delta i grundut-
bildning i svenska för att anses stå till arbetsmarknadens förfogande 
är om den enskilde är anvisad till ett arbetsmarknadspolitiskt 
program. Ytterligare ett exempel på en sådan situation är när en 
enskild får arbetslöshetsersättning och därmed får anses ha en god 
anknytning till arbetsmarknaden.  

I andra stycket finns även en bestämmelse om att den enskilde 
har rätt till försörjningsstöd om han eller hon inte står till arbets-
marknadens förfogande i det fall det finns godtagbara skäl. Detta 
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innebär att prövningen av godtagbara skäl även ska göras i för-
hållande till kravet på grundutbildning i svenska. Om det finns god-
tagbara skäl har alltså den enskilde rätt till försörjningsstöd även om 
han eller hon inte deltar i grundutbildning i svenska. Exempel på vad 
som kan utgöra godtagbara skäl är sjukdom i familjen eller andra 
trängande familjeangelägenheter (se prop. 2015/16:136 s. 28 och 
avsnitt 4.1). Huruvida det finns andra godtagbara skäl för att inte 
delta i grundutbildning i svenska får bedömas från fall till fall. 
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Sektorn för utbildning och kultur  
Agnesa Kasapolli 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-02-10 2019VFN146  004 
  
 

Dokumenthanteringsplan för sektorn för utbildning och kultur och 
sektorn för socialtjänst 

Sammanfattning  
Arkivreglementet för Härryda kommun antogs av kommunfullmäktige i  
§ 31 den 26 februari 2018. I egenskap av en sådan myndighet som avses i § 1 
arkivreglementet ska välfärdsnämnden upprätta dokumenthanteringsplaner för de 
verksamheter som faller inom nämndens ansvarsområde. En dokumenthanteringsplan 
redovisar myndighetens aktuella handlingar, hur dessa ska hanteras samt gallringsfrister. 
Gallring innebär förstörande av allmän handling. 
 
Sektorn för utbildning och kultur och sektorn för socialtjänst har skapat en gemensam 
dokumenthanteringsplan för handlingar inom välfärdsnämndens ansvarsområde. 
Dokumenthanteringsplanen inleds med en gemensam del benämnd 7.2 Allmän 
administration välfärdsnämnden. Därefter följer respektive sektors verksamhetsområden.   
 
Uppdateringen syftar till att göra välfärdsnämndens dokumenthantering ändamålsenlig, 
effektiv och enhetlig. 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden fastställer gallringsbeslut i enlighet med dokumenthanteringsplaner och 
bifogad skrivelse daterad 10 februari 2020. 
 
Päivi Malmsten                                                              Lena Lager 
Sektorschef                                                                    Sektorschef   
 

 
             

Bilagor 
 Dokumenthanteringsplan – Välfärdsnämnden 

Page 246 of 616



HÄRRYDA KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Första giltighetsdag: 2019-XX-XX 

Myndighet/arkivbildare: Välfärdsnämnden 

Antagandedatum: 2019-XX-XX, Vfn X §/2019 

  

Beskrivning 
Välfärdsnämnden har det politiska ansvaret för utbildning, kultur och fritid samt socialtjänst och stöd och hjälp till individer och grupper. Välfärdsnämnden 
är även kommunens social- och arbetslöshetsnämnd. I denna dokumenthanteringsplan redovisas de handlingar som hanteras inom Välfärdsnämndens 
samtliga verksamhetsområden. 

Vid osäkerhet kring hur en handling ska hanteras eller om den inte är beskriven i dokumenthanteringsplanen kontaktas respektive sektors registrator. 

Rubrikförklaringar 

Handlingstyp: Vilken sorts handling en specifik hantering rör, t ex avtal. 

Sortering: Vilken ordning handlingarna står i, t ex personnummer eller kronologisk. 

Förvaring: Förvaringsplats under pågående arbete, kan vara digitalt och/eller fysiskt. 

Bevaras/Gallras: Om handlingen ska bevaras eller om den ska gallras (slängas/förstöras) och i så fall när den ska gallras. Handlingar som ska bevaras 
överlämnas till kommunarkivet av arkivredogörare på respektive enhet. Lista på arkivredogörare finns hos sektorns registrator och på kommunarkivet. 

Överföring till kommunarkiv: Om handlingen ska lämnas in till kommunarkivet står det t ex ”2 år”, vilket betyder två hela år utöver det år handlingen 
upprättats/inkommit. En bevarandehandling som upprättas/inkommer 2018 ska alltså överföras till kommunarkivet år 2021. Om förvaringen sker digitalt ska 
bevarandehandlingen tas ut på papper för leverans till kommunarkivet. Om handlingen inte ska överföras till kommunarkivet står det ett streck (-). 

Anmärkning: Om det finns någon ytterligare information som är viktig vid hanteringen av en viss handling står det här. 

OBS. Tomma rutor i tabellen kan fyllas i på respektive enhet eftersom hanteringen i vissa fall kan variera. 
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Tillbaka till innehållsförteckning  1

 

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

7. Välfärdsnämnden 

Här redovisas handlingar i processer som är gemensamma för sektorn för socialtjänst (SOC) och sektorn för utbildning och kultur (UTK). Se även avsnitt för 
processer som är gemensamma inom respektive sektor: 
SOC: 8.1. Sektorsgemensam verksamhet 
UTK: 9.1. Sektorsgemensam verksamhet  

För handlingar som tillhör kommunstyrelsens verksamhetsområde se dokumenthanteringsplaner för kommunstyrelsen, framför allt: 
6. Sektor för socialtjänst och sektor för utbildning och kultur – KS-handlingar 

Arbetsmiljö 

Tillhör kommunstyrelsens verksamhetsområde se: 
6. Sektor för socialtjänst och sektor för utbildning och kultur – KS-handlingar 

Personaladministration 

Tillhör kommunstyrelsens verksamhetsområde med undantag för anställning av lärare och förskollärare utan behörighet och legitimation, som görs enligt 
skollagen. För övrig personaladministration inom SOC och UTK se: 
 6. Sektor för socialtjänst och sektor för utbildning och kultur – KS-handlingar 
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Tillbaka till innehållsförteckning  2

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

7.1. Fatta politiska beslut 

      

      

7.2. Allmän administration välfärdsnämnden 

Avtal/Kontrakt 

 

    Se även specificerade avtalskategorier 
under respektive sektor och verksamhet. 

- gällande 
kärnverksamhet och 
verksamhetskritiska 
varor och tjänster 

Diarienummer Platina/ 

SOC: Adm närarkiv 

UTK: 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 2 år Skickas till registrator för diarieföring. 

För avtal som föregåtts av upphandling, 
se kommungemensam 
dokumenthanteringsplan för upphandling. 

- Övriga avtal/kontrakt 
av rutinmässig 
karaktär 

Kronologisk På respektive enhet Gallras 2 år efter 
avtalstidens 
utgång 

-  

Delegationsbeslut till 
välfärdsnämnden 

SOC: Efter 
delegationsordning
en 

SOC: Adm närarkiv 
 

Bevaras 2 år  
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Tillbaka till innehållsförteckning  3

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

 UTK: 
Diarienummer 

UTK: Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 2 år Skickas till sektorskontoret för 
diarieföring. 

Delegationsbeslut till 
myndighetsutskottet 

Kronologiskt, pärm Nämndsekreterare Bevaras 2 år Skrivs ut från verksamhetssystem. 

Verkställighetsbeslut   Gallras efter 5 år   

Delgivningar till 
välfärdsnämnden 

SOC: Kronologiskt SOC: Adm närarkiv 

 

Gallras efter 2 år  SOC: T ex domar från förvaltningsrätt 
och kammarrätt. 

 

 UTK: Se anm. UTK: Se anm. UTK: Se anm. UTK: Se anm. UTK: För hantering av specifika 
handlingar som delges nämnd, se 
respektive handlingstyp (t ex anmälan till 
huvudman om kränkande behandling). 

Lokala delegationsordningar   Hålls uppdaterade - T ex inom en enhet.  

Deltagarlista -  Gallras vid 
inaktualitet 

- T ex deltagarlistor för utbildningar och 
utflykter. 

Domar SOC: 
Diarienummer/ 
personnummer 

SOC: Platina 

 

Gallras efter 5 år/ 
Bevaras, se anm. 

Se anm. T ex domar gällande begäran av allmänna 
handlingar, ansökan om vite för 
kommunen. Domar i individärenden 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

läggs i personakt, se: 8. Sektor för 
socialtjänst 

 UTK: 
Diarienummer 

UTK: Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 2 år Diarieförs under respektive ärende. 
Domar av vikt för verksamheten delges 
berörd nämnd. 

Handlingar      

- diarieförda handlingar Diarienummer Platina/ 

SOC: Adm närarkiv 

UTK: 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 2 år Diarieförs i Platina 

- registrerade 
handlingar 

Handlingsnummer Platina/ 

SOC: Adm närarkiv 

UTK: 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Gallras efter 2 år - Registreras i Platina 

- av ringa och tillfällig 
betydelse 

  Se anm.  Se kommungemensam 
dokumenthanteringsplan för handlingar 
av tillfällig och ringa betydelse. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Inventarieförteckning/ 
inventarielista 

  Hålls uppdaterad - T ex över instrument, datorer och övrig 
elektronik. 

Nyckelkvittens   Gallras vid 
inaktualitet, se 
anm. 

Se anm. Kvittensen är inaktuell när nyckeln har 
återlämnats. 

För hantering av nyckelkvittens 
gymnasieskola se: 
9.6.2. Elev- och skoladministration 
gymnasieskola 

För hantering av nyckelkvittens 
Föreningsservice se: 
9.8.4. Fritid 

Polisanmälan   Gallras vid 
inaktualitet 

- Respektive enhet upprättar egen rutin. 
Vid behov av uppgifter från specifik 
anmälan eller statistik kan polisen 
kontaktas. 

Projekt/ EU-projekt - - Se anm.  Se kommungemensam 
dokumenthanteringsplan för projekt/EU-
projekt. 

Statistik till andra 
myndigheter 

-  SOC: Gallras 
efter 2 år 

- Beställda återkommande från SCB, 
Skolverket, Socialstyrelsen m.fl. 
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Tillbaka till innehållsförteckning  6

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

UTK: Gallras vid 
inaktualitet 

Riktlinjer, policies, planer, 
reglementen, anvisningar 

Diarienummer Platina Bevaras, se anm. 2 år, se anm. Politiskt antagna riktlinjer och övriga 
styrdokument diarieförs och bevaras. För 
ej politiskt antagna styrdokument gäller 
att om handlingen är av vikt och är 
antagen av någon av kommunens 
ledningsgrupper, AC-grupp skall den 
diarieföras och bevaras. Övriga riktlinjer 
o. dyl. gallras vid inaktualitet. 

7.2.1. Protokoll och anteckningar 

För protokoll som rör personal, arbetsmiljö och facklig samverkan se: 

6. Sektor för socialtjänst och sektor för utbildning och kultur – KS-handlingar 

Arbetsmöten   Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Kategorimöten Kronologisk  Gallras efter 2 år - T ex rektorsmöten. 

Konferenser Kronologisk  Gallras vid 
inaktualitet 

- Konferenser i fortbildnings- och 
planeringssyfte. 

Ledningsgrupp verksamhet Kronologisk  Bevaras 5 år  
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Tillbaka till innehållsförteckning  7

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Kallelser - Handläggare Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Projekt/EU-projekt - - Se anm. - Se kommungemensam 
dokumenthanteringsplan för projekt/EU-
projekt. 

7.2.2. Enkäter 

Enkät, egenproducerad     T ex brukarenkäter. 

- underlag   Gallras vid 
inaktualitet, se 
anm. 

- Ifyllda formulär. Gallras efter 
resultatsammanställning. 

- sammanställning  Digitalt 

UTK: 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras, se anm.  Sammanställning och ett tomt 
frågeformulär.  

 

- av tillfällig betydelse, 
resultat 

  Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Enkätsvar (till t ex statliga 
myndigheter) 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

- av betydelse Diarienummer Platina/ 

 

Bevaras, se anm. 2 år, se anm. Eventuella pappersoriginal gallras när 
inskanning till diariet har skett och 
kvalitetssäkrats. 

- av tillfällig betydelse  SOC: Adm närarkiv 

UTK: 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Gallras vid 
inaktualitet 

-  

7.3. Dataskyddsadministration 

Samtycke för publicering av 
personuppgifter 

 På respektive enhet 

Gymnasieskola: E-
tjänst 

Gallras när 
personuppgiften 
inte längre 
publiceras 

- T ex fotografier på webbsida. Gallras när 
personuppgiften inte längre publiceras, 
bild publiceras i enlighet med samtycket. 

Registerförteckning över 
personuppgiftsbehandlingar 

- DraftIt Hålls uppdaterad -  

Personuppgiftsincident 

- intern rapport 
- rapport till 

Datainspektionen 

Diarienummer Platina Bevaras 2 år Intern incidentrapportering görs i 
kommunens e-tjänst. Incidentrapport till 
Datainspektionen görs på 
Datainspektionens hemsida. Se även 
kommunens rutin för rapportering av 
personuppgiftsincidenter. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Risk- och sårbarhetsanalys  Diarienummer Platina/ 

SOC: Adm närarkiv 

UTK: 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 2 år  

7.4. Inkommande och utgående korrespondens  

Gäller korrespondens både på papper och digitalt. 

Korrespondens av betydelse Diarienummer Platina/ 

SOC: Adm närarkiv 

UTK: 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 2 år Skickas till sektorns registrator för 
diarieföring. 

Korrespondens av tillfällig 
och ringa betydelse eller av 
rutinmässig karaktär 

Kronologisk E-postsystem/ hos 
handläggare 

Gallras vid 
inaktualitet 

- Se även kommungemensam 
dokumenthanteringsplan för handlingar 
av tillfällig och ringa karaktär. 

Korrespondens som 
innehåller sekretessreglerade 
uppgifter 

  Se anm. Se anm. Oavsett om handlingen ska bevaras eller 
gallras måste den registreras. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Funktionsbrevlåda för 
inkommande mejlreklam 

- - Gallras en gång i 
halvåret 

- Hanteras centralt på sektorn. 

7.5. Kommunikation och informationsarbete 

Här redovisas handlingar rörande kommunikations- och informationsarbetet inom sektorn för socialtjänst och sektorn för utbildning och kultur. För handlingar 
som hanteras av kommunens kommunikationsenhet se 1. Dokumenthanteringsplan för utvecklingsfunktionen. 

Informationsmaterial, 
egenproducerat 

Kronologisk  Bevaras 2 år Ett arkivexemplar bevaras. 

Kommunikation/information 
genom sociala media 

- - Se anm. Se anm. Information genom sociala media är 
oftast av tillfällig och ringa karaktär, den 
hålls därmed uppdaterad och gallras vid 
inaktualitet. I de fall information av 
betydelse inkommer genom social media 
skrivs den ut, diarieförs och bevaras, se 
handlingstyp korrespondens av betydelse 

Monitorinformation på 
kulturhusen 

- - Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Pressklipp Kronologisk  Gallras vid 
inaktualitet, se 
anm. 

- Större nyheter som illustrerar 
verksamheten kan bevaras och skickas till 
kommunarkivet efter 2 år: datum för 
nyheten och publikationens namn ska i så 
fall finnas med. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Digitala bilder   En gång per år, se 
anm. 

Se anm. Bevaras i ett litet urval som belyser, 
illustrerar och ger information om 
verksamheten. Skall förses med 
information om fotograf, datum, plats och 
motiv då detta är möjligt. Övriga 
fotografier gallras vid inaktualitet. 

För fotografier i skolkataloger se 
handlingstyp Skolkatalog under: 
9.1. Sektorsgemensam verksamhet 
(UTK) 

För fotografier inom vuxenutbildning se 
handlingstyp fotografier under: 
9.7. Vuxenutbildning 

7.6. Post- och dokumenthantering 

Bevis över avlämnade 
arkivhandlingar 

Kronologisk  Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Manuella diarier  Hos postansvarig/ 
registrator 

Gallras vid 
inaktualitet, se 
anm. 

Se anm. Diarier som används t ex under semester. 
Det manuella diariet är inaktuellt när 
registreringarna överförts till digitalt 
diarium.  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Om registreringarna inte överförs till 
digitalt diarium så gallras det manuella 
diariet efter 2 år. 

Medgivande för postöppning Alfabetisk SOC: 
Administrationens 
arkiv  

UTK: Hos 
postansvarig på 
respektive enhet/ 
registrator 

Gallras vid 
avslutad 
anställning 

-  

Mottagningsbevis Kronologisk Hos postansvarig/ 
registrator 

Gallras vid 
inaktualitet 

-  

7.6.1. Begäran om allmän handling  

Begäran Kronologisk E-postsystem/ hos 
registrator 

Gallras vid 
inaktualitet, se 
anm. 

- Diarieförs vid nekande om överklagande 
inkommer. 

Svar inklusive bedömning/ 
maskeringar 

Kronologisk E-postsystem/ hos 
registrator 

Gallras vid 
inaktualitet, se 
anm. 

-  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Beslut om att inte lämna ut 
allmän handling/delar av 
allmän handling 

Diarienummer Platina/ 

SOC: Adm närarkiv 

UTK: 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 2 år Beslutet förses med besvärshänvisning. 
Utgör underlag för delegationsbeslut till 
ansvarig nämnd. 

Överklagande Diarienummer Platina/ 

SOC: Adm närarkiv 

UTK: 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 2 år  

7.7. Statsbidrag 

T ex statlig ersättning för utbildningskostnader för asylsökande (SEA), sociala investeringsmedel och bidrag från Skolverket. Skickas till sektorns registrator för 
diarieföring i Platina. Eventuella originalhandlingar på papper förvaras på sektorskontorets närarkiv (UTK) eller administrationens närarkiv (SOC) fram till 
arkivering. Digitala handlingar lagras i Platina inför framtida e-arkivering. 

Ansökan Diarienummer Platina Bevaras 2 år  

Rekvisition Diarienummer Platina Bevaras 2 år  

Kompletteringsbegäran och 
komplettering 

Diarienummer Platina Bevaras 2 år  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Korrespondens av vikt Diarienummer Platina Bevaras 2 år  

Redovisning/rapport Diarienummer Platina Bevaras 2 år  

Beslut om 
ansökan/rekvisition/ 
redovisning/ återbetalning 

Diarienummer Platina Bevaras 2 år  

Blankett för tilldelning 
och/eller upphörande av 
statsbidrag för 
lärarlönelyftssatsning 

- Platina Se anm. Se anm. Original skickas till löneavdelningen. 
Kopia förvaras hos handläggare på 
UTK:s sektorskontor fram till nästa 
ansökan och gallras därefter. 

8. Sektor för socialtjänst 

Här redovisas de handlingstyper som hanteras inom sektor för socialtjänst. 

För beskrivning av sektorns hantering av dokument och handlingar, se bilaga – Dokumenthantering inom Sektorn för socialtjänst 

För handlingar som tillhör kommunstyrelsens verksamhetsområde se dokumenthanteringsplaner för kommunstyrelsen, framför allt: 
6. Sektor för socialtjänst och sektor för utbildning och kultur – KS-handlingar 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

8.1 Allmän administration 

Förteckning över 
personuppgiftshandling, 
ekonomisk ersättning   

 Närarkiv 4 Hålls uppdaterad  Härryda framtid 

Uppgifter som lämnats till 
statlig myndighet  

Årsvis Närarkiv 4 Gallras efter 2 år    

Nyckeltalssammanställning   Controller  Gallras efter 5 år   Ingår i verksamhetsberättelsen  

Årsstatistik över antal 
brukare i olika 
verksamhetsformer  

 Qlikview Bevaras    

Internkontroll, rapportering   Närarkiv 4 Bevaras  2 år Centralarkivet. Diarieförs. Arkiveras efter 
det delgivits ansvarig nämnd.   

Internkontroll, underlag   Enhetschef  Gallras efter 2 år    

Tillsynsrapporter över enskilt 
bedrivna verksamheter  

 Närarkiv 4 Bevaras    

Dokumentation av kurser och 
utbildningar hållna i egen regi  

 Närarkiv 4 Bevaras    
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Meddelande om placering 
inom kommunen av barn från 
annan kommun  

Alfabetisk Närarkiv 1 Gallras vid 
inaktualitet, se 
anm. 

 När placeringen upphör eller 5 år efter 
sista anteckningen.  

Anmälningar som inte tillhör 
ärende och inte ger upphov 
till ärende som t ex 
orosanmälningar från 
förskola/skola 

 

 Mottagningsenheten  Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm.* 

 Registreras enligt gällande rutin. Kap 14 
§ 1 SOL 

*Får inte gallras förrän barnet fyllt 18 år. 
Avtal för barn födda dag 5, 15 och 25 
bevaras. Övriga avtal gallras senast 5 år 
efter att barnet fyllt 18 år. 

Personakten förvaras i Närarkiv 1 men 
bör till Centralarkiv för ”förvaring” till 
dess stipulerad tid barnet 18 år+5 år 

Rapporter och meddelande, 
som inte tillhör ärende och 
inte ger upphov till ärende  

 Enhetschef/ Närarkiv 
1 

Gallras efter 2 år   Registreras enligt gällande rutin. 
Exempel polisrapporter och ”LOB-ar” 

Underrättelse från 
Skatteverket om nyfött barn  

  Gallras vid 
inaktualitet, se 
anm. 

 Som inte tillhör faderskap- eller 
föräldraskapsärende. 

Dödsboanmälan, samtliga 
handlingar i ärendet  

 Närarkiv 1 Gallras efter 5 år   Pärm hos handläggare i två år innan 
överlämnande till Närarkiv 1 

Meddelande  Alfabetisk Närarkiv 1 Gallras efter 2 år   Närarkiv 4 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

 Avstängning av el  
 Bostadsuppsägning  Aktualisering/ registrering i Treserva 

enligt gällande rutin.  

Register på tillskrivna  Treserva Gallras efter 2 år    

8.1.1. Bosamordning 

Hyreskontrakt i 1:a hand och 
besiktningsprotokoll 

I objektsordning Närarkiv 4 Gallras efter 2 år, 
se anm. 

 Gallras 2 år efter att kontraktet upphört 
gälla 

Hyreskontrakt i 2:a hand  Närarkiv 4 Gallras efter 2 år, 
se anm.* 

 Kontrakt mellan socialtjänsten och 
klienten/brukaren, kommunala kontrakt. 
Kopia i personakt, original i Närarkiv 4. 

*Gallras 2 år efter avtalet upphört 

Meddelande från hyresvärd, 
kopia 

 Närarkiv 4 Gallras vid 
inaktualitet 

 Korrespondens fogas till personakt. Om 
personakt inte finns sätts handlingen in i 
pärm och registreras på försättsblad i 
pärm 

Nyckelkvittens  Närarkiv 4 Gallras efter 2 år, 
se anm. 

 Gallras 2 år efter återlämnandet 

8.1.2. Yttranden 

Yttranden till IVO angående 
inte verkställda beslut 

Diarienummer Platina Bevaras 2 år Diarieförs 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Yttranden i ärenden som inte 
fogas till personakt 

Diarienummer Platina Bevaras 2 år Diarieförs 

Överklaganden och yttranden 
till förvaltningsrätt som inte 
fogas till personakt 

Diarienummer Platina Bevaras 2 år Diarieförs 

Yttranden i körkortsärenden   Treserva   Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

Se anm. Yttranden gällande personer födda dag 5, 
15 och 25 bevaras och överförs till 
kommunarkivet efter 5 år. Övriga 
yttranden gallras. 

8.1.3. Avvikelserapportering 

Avvikelserapport SOL och 
HSL 

 Treserva  Gallras efter 5 år   

Avvikelserapporter SOL 
HSL, externa och 
övergripande 

Kronologiskt Pärm, Närarkiv 4  Gallras efter 10 år  Som ej tillhör en enskild brukares akt. 
Inkluderar externa avvikelser 

Anmälan till statlig 
myndighet enligt Lex Sarah 
och Lex Maria 

Diarienummer Platina Bevaras 2 år  

Utredningar enligt Lex Sarah 
och Lex Maria 

Personnummer/Dia
rienummer 

Treserva/Platina Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

 Bevaras och ingår i diarieförda ärenden 
om de anmäls till IVO. Övriga läggs i 
personakt och gallras efter 5 år 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Patientförsäkring, beslut som 
rör egna vårdgivaren 

Diarienummer Platina Bevaras 2 år Diarieförs. 
Egna journalkopior gallras vid 
inaktualitet 

8.1.4. Protokoll 

För protokoll som rör personal, arbetsmiljö och facklig samverkan se: 

X. Sektor för socialtjänst och sektor för utbildning och kultur – KS-handlingar 

Arbetsmöten   Gallras vid 
inaktualitet 

  

Kategorimöten Kronologisk  Gallras efter 2 år  T ex rektorsmöten. 

Konferenser Kronologisk  Gallras vid 
inaktualitet 

 Konferenser i fortbildnings- och 
planeringssyfte. 

Ledningsgrupp verksamhet Kronologisk  Bevaras 5 år  

Finansiell samverkansgrupp    Verksamhetschef Bevaras 5 år  Kopia 

Folkhälso-/ 
brottsförebyggande rådet 

Kronologiskt Handläggare Gallras efter 2 år  Kopia 

Områdesgrupp: förebyggande 
samverkan för ungdomar 
(UTK, SOC, kyrka, föräldrar 
m fl.) 

Kronologiskt Enhetschef Bevaras 5 år  

 

Minnesanteckningar 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Referensgrupp för barn som 
far illa (polis, sjukvård, BUP, 
domstol, SOC) 

Kronologiskt  Enhetschef Bevaras 5 år  

 

 

8.2 Biståndshandläggning 

Här beskrivs hur biståndshandläggarna inom sektorn för socialtjänst hanterar ansökningar, utreder behov och fattar beslut om insatser. 

Personakten utgör grunden för dokumentation i ett enskilt ärende. Dokumentationen ska utvisa initiering, utredning, beslut, insatser samt uppföljning rörande 
den enskilde. Till personakterna förs åtskilliga handlingar som är av tillfällig betydelse under pågående handläggning eller åtgärd, och som kan gallras utan 
förlust av viktig information i ärendet. Handlingar som förvaras i personakten behöver inte diarieföras. Inkommer eller upprättas handlingar som omfattas av 
sekretess men inte rör en enskild brukare utan helt eller delvis handlar om verksamheten ska handlingen istället diarieföras. Är man osäker på om en handling 
skall diarieföras eller tillföras personakten, är det lämpligast att diarieföra originalet och tillföra en kopia till akten.  

Bevarande och gallring av handlingar som tillhör en personakt regleras av föreskrifterna i 12 kap. 1-2 §§ SoL samt 7 kap. 2 § socialtjänstförordningen, i 21c och 
21 d §§ LSS samt i 12 § förordningen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Personakter enligt LSS och SoL ska gallras 5 år efter senaste anteckning 
med undantag för personer födda dag 5, 15 och 25 vilka sparas för forskning. Eftersom dessa handlingar undantas från gallring endast för forskningens behov, 
inte för verksamhetens/myndighetens, får de inte vara tillgängliga utan ska därför överlämnas till arkivmyndigheten vid den tidpunkt då de annars skulle ha 
gallrats.  

På grund av lagändring ska samtliga LSS akter som avslutats före 2005 bevaras. 

Av rättssäkerhetsskäl och för att vissa personer ska kunna ta reda på sin bakgrund ska anteckningar och andra uppgifter som kommit in eller upprättats i samband 
med en insats i form av boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet undantas från 
gallring.  

En personakt består av en digital akt i Treserva och en pappersakt.  

Externa utförare 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Externa utförare överlämnar personakter till beställaren, d.v.s. vård- och omsorgsnämnden, efter 2 år räknat från datum för den externa utförarens sista 
anteckning i akten. Om extern utförares verksamhet på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden avslutas ska personakter arkiveras hos beställaren. Gallring samt 
överlämnande av akter 5, 15, 25 till stadsarkivet görs löpande av beställaren efter 5 år 

8.2.1. Hantera ansökningar och utreda behov  

Ansök om bistånd  Treserva/Personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

 Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25. 

Svarsblankett, val av utförare 
av hemtjänsten  

 Treserva/Personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

 Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25. 

Anteckningar i digital journal  Treserva/Personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

 Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25. 

Inkomna och utgående 
handlingar av betydelse i 
ärendet. Till exempel 
överklagande och domar i 
domstol 

 Treserva/Personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

 Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25. 

Inkomna och utgående 
handlingar av tillfällig 
betydelse 

 Treserva/Personakt Gallras vid 
inaktualitet  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Upprättade handlingar av 
betydelse i ärendet   

 Treserva/Personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

 Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25. 

Upprättade handlingar av 
tillfällig betydelse och/eller 
rutinmässig karaktär 

 Treserva/Personakt Gallras vid 
inaktualitet 

  

Registerkontroller som utgör 
underlag för beslut  

 Treserva/Personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

 Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25. 

Fullmakter  Treserva/Personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

 Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25. 

Anmälan och beslut om 
ställföreträdare/ ombud  

 Treserva/Personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

 Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25. 

Kopior av hyreskontrakt   Personakt Gallras vid 
inaktualitet 

  

8.2.2. Hantera avgifter 

Underlag för fastställande av 
avgift  

 Treserva/Personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

 Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25. 

Page 281 of 616



Tillbaka till innehållsförteckning  23

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Inkomstförsäkran original, 
redovisning inkomstuppgift 

 Treserva/Personakt Gallras efter 1 år   

Avgiftsbeslut  Treserva/Personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm.* 

 *Bevaras för personer födda dag 5, 15 
och 25. 

Avgiftshandläggare 

Dagjournal som underlag för 
avgift, original 

Personnummer Treserva/Personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm.* 

 *Bevaras för personer födda dag 5, 15 
och 25. 

Samordnare i respektive verksamhet 

Dagjournal, kopia Personnummer Papper Gallras efter 1 år  Avgiftshandläggare 

Debiteringsjournal  Treserva/Personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm.* 

 *Bevaras för personer födda dag 5, 15 
och 25. 

Avgiftshandläggare. Fil till 
ekonomifunktionen 

Avgiftsbeslut   Treserva/Personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm.* 

 *Bevaras för personer födda dag 5, 15 
och 25. 

Avgiftshandläggare 

Underlag för fastställande av 
beslut gällande jämkning i 

 Treserva/Personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm.* 

 *Bevaras för personer födda dag 5, 15 
och 25. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

vissa fall av dubbla hyror 
eller matkostnad Tillförs akten i läsbart skick. 

Pappershandlingarna gallras efter 5 år 

Matkostnader, hyror, läger, 
resor, underhållsstöd är Excel 
fil/ underlag, skickas till 
ekonomifunktionen för 
debitering 

 Treserva/Personakt Gallras efter 2 år  Assistent och enhetschef för daglig 
verksamhet. Debiteringsunderlag sparas 
hos Funktionsstöd. Debiteringsunderlag 
för mat i den dagligaverksamheten sparas 
av enhetschef i dagligverksamhet   

Beräkningsunderlag för 
underhållsstöd i 
Funktionsstöd 

 Treserva/Personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

 Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25. 

Underlag för utbetalning av 
anhörigbidrag 

 Treserva/Personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm.* 

 *Bevaras för personer födda dag 5, 15 
och 25. 

Avgiftshandläggare 

Beräkningsunderlag till 
ekonomifunktionen för 
debitering 

  Gallras vid 
inaktualitet 

  

Restlista på obetalda avgifter  Papper Gallras vid 
inaktualitet 

  

Page 283 of 616



Tillbaka till innehållsförteckning  25

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

8.2.3 Fakturahantering 

Pappersfakturor från 
Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset 
(betaldagar) 

Kronologiskt Avgiftshandläggare Gallras efter 7 år  Bestridning av fakturor enligt lag om 
kommunernas betalningsansvar för viss 
hälso- och sjukvård (1990:1404).  

Fakturor från externa utförare 
enligt Lagen om valfrihet 

Kronologiskt Avgiftshandläggare 
Fakturaportal 

Gallras efter 7 år   

8.3 Barn och unga 

Beskrivning 

Socialtjänstens insatser för barn och ungdomar regleras av socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga och föräldrabalken. 
Socialnämnden ska verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden. Vissa insatser kan ges utan samtycke från den enskilde, med stöd 
av lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Den som behöver hjälp eller misstänker att någon far illa kan ringa kommunens socialtjänst. 
Dagtid kontaktar man Sektorn för socialtjänsts mottagningsgrupp via kommunens växel. Kvällstid och helger kontaktar man social-jouren. Vid ansökan eller 
anmälan inleds en förhandsbedömning som avslutas med ett beslut om en utredning ska inledas. Om en utredning inleds lämnas ärendet över till handläggare på 
berörd enhet som utreder behov av och rätt till insatser. Utredningen ligger till grund för beslut om rätt till insats som fattas av nämnden eller av tjänsteman 
enligt nämndens delegeringsordning. Efter beslut utformar handläggare uppdraget till utföraren. Utföraren, intern eller extern, planerar och genomför därefter 
beskrivet uppdrag. Ansvarig handläggare följer upp ärendet så att den enskilde får den beviljade insatsen utförd enligt beslut och att uppdraget följer den 
planering och de fastställda mål som har gjorts tillsammans med den enskilde. Förändrade omständigheter och händelser av betydelse kan ge upphov till en ny 
aktualisering som startar ny process Rättslig grund: Socialtjänstlagen (2001:453), Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52), Föräldrabalk 
(1949:381). Handläggaren registrerar själv upprättade och utgående handlingar i Treserva. Akter tillhörande personer födda 5, 15 och 25 i varje månad samt 
handlingar som rör placeringar av barn undantas från gallring. Handläggaren ansvarar för att avsluta ärenden. Handlingar som kommit in eller upprättats i 
samband med att ett barn har placerats eller tagits emot i ett hem för vård eller boende, i ett familjehem eller i ett annat enskilt hem som inte tillhör någon av 
föräldrarna eller någon annan som har vårdnaden om barnet ska bevaras. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

8.3.1. Allmän administration 

Upprättade handlingar av 
tillfällig eller ringa betydelse 

 Personakt Gallras vid 
inaktualitet 

 Treserva 

Avtal institutioner (HVB), 
enskilda 

Alfabetisk  Gallras efter 2 år, 
se anm. 

 Gallras 2 år efter avtalet upphört 

Registerkontroller av tillfällig 
betydelse 

 Personakt Gallras vid 
inaktualitet  

 Papper 

 8.3.2. Adoption 

Ansökan om adoption och 
medgivande av adoption 

 Personakt Bevaras, se anm. 5 år Om ingen adoption sker bevaras endast 5, 
15 och 25, övriga gallras 

-Samtycke med bilagor 
-Utredningar, adoption 
-Utdrag ur social-
/polisregister 
-Referenser 
-Yttranden, MIA 
(Myndigheten för 
internationella adoptioner) 
-Yttranden, Sociala 
myndighetsnämnden 
-Beslut, domar 
-Handlingar om överklagande 
-Uppföljningsrapporter 
-Korrespondens av betydelse 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

-Handlingar om barnets 
ursprung 

-Medgivande till 
socialnämnden att hämta 
uppgifter ur andra register 
-Kallelse till rättegång, möten 
-Inkomna och upprättade 
handlingar av 
rutinmässig/tillfällig 
betydelse 
-Meddelande om att 
adoptionen inte fullföljs. 

 Närarkiv 1 Bevaras se anm. 

 

5 år Om ingen adoption sker bevaras endast 5, 
15 och 25, övriga gallras 

8.3.3. Faderskap och föräldraskap 

-Underrättelse om nyfött eller 
inflyttat barn 
-Protokoll 
-Faderskapsbekräftelse 
-Identitetsstyrkande 
handlingar 
-Rättsgenetiska-/kemiska 
intyg 
-Nedläggning av 
faderskapsutredning 
-Domar 
-Korrespondens av betydelse 
-Anmälan om gemensam 
vårdnad 

 Närarkiv 
1Treserva/papper 
Dokumentation och 
handläggning sker i 
verksamhetssystem 
och i personakt. 
Avslutade akter i 
Närarkiv 1 

 

Bevaras S-protokoll 
levereras till 
Centralarkivet 
årligen 

MF-protokol 
levereras till 
Centralarkiv 5 år 
efter avslutat 
ärende. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

-Inkomna/upprättade 
handlingar av betydelse i 
ärendet 

-Kallelse till rättegång och 
möten.  
-Inkomna och upprättade 
handlingar av 
rutinmässig/tillfällig 
betydelse. 

 Närarkiv 1 Gallras vid 
inaktualitet 

  

8.3.4 Vårdnad, boende och umgänge 

-Utdrag ur 
social/polisregistret 
-Utredning i namnärende till 
tingsrätt 
-Avtal som inte blivit 
godkända 
-Motivering och beslut till att 
nämnd inte godkänt avtal 
-Avtal om boende, vårdnad, 
umgänge godkända av 
nämnd, se anm.**  
-Domar 
-Uppdrag att utse 
umgängesstödjare 
-Rapporter från 
umgängesstödjare 

 Närarkiv 1 Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm.* 

5 år FB 6:19 och 6:20 

*Bevaras för personer födda dag 5, 15 
och 25. 

 

**Får inte gallras förrän barnet fyllt 
18 år. Avtal för barn födda dag 5, 15 och 
25 bevaras. Övriga avtal gallras senast 5 
år efter att barnet fyllt 18 år.  

Personakten förvaras i Närarkiv 1 men 
bör till Centralarkiv för ”förvaring” till 
dess stipulerad tid barnet 18 år+5 år 

Häri ingår även personbevis, utdrag ur 
socialregister och överenskommelse om 
umgängesresor. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Kallelse till rättegång och 
möten.  
-Inkomna och upprättade 
handlingar av 
rutinmässig/tillfällig karaktär 

 
 Gallras vid 

inaktualitet 
  

8.3.5. Familjehem/kontaktperson/kontaktfamilj 

-Ansökan om att bli 
familjehem, kontaktperson/-
familj 
-Utredning av familjehem, 
kontaktperson/-familj 
-Avtal med familjehem, 
kontaktperson/-familj 
Ansvarsförbindelser för 
kostnader ang. familjehem, 
kontaktfamilj och 
kontaktperson 
 

 
Handläggare 

Närarkiv 1 

Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

 Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25. 

Förteckning över familjehem   Gallras vid 
inaktualitet, se 
anm. 

 När ny förteckning upprättas. 

Förteckning över 
kontaktpersoner 

  Gallras vid 
inaktualitet 

 Resursregister 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Förteckning över barn som 
vistas i familjehem eller annat 
enskilt hem 

Alfabetisk Närarkiv 1 Gallras vid 
inaktualitet, se 
anm. 

 

 

När ny förteckning upprättas. 

8.3.6. Placeringsärende, barn 

-Anmälningar 
-Ärendeblad, journalblad 
-Utredningar 

 Närarkiv 1 Bevaras 5 år  

-Vårdplaner 
-Avtal med föräldrar 
-Beslut och beslutsunderlag 
-Underställning, Länsrätt(LR) 
-Ansökan om vård, LR 
-Anmälningar om behov av 
vård 
-Eftergift av avgift 
-Utredning om familjehem 
för den placerade 

 
 Bevaras 5 år  

8.3.7. Personakt 

Journalblad/ärendeblad  Personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm.* 

 *Bevaras för personer födda dag 5, 15 
och 25. 

Treserva/papper 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Kallelse till möte med 
handläggare o dyl. 

 Personakt Gallras vid 
inaktualitet  

 Treserva/papper 

Polisrapport om brott eller 
misstanke om brott 

 Personakt Gallras efter 2 år  Treserva/papper 

Protokoll och 
minnesanteckningar från 
samverkansgrupper 

 Personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm.* 

 *Bevaras för personer födda dag 5, 15 
och 25. 

Treserva/papper 

Registerkontroller av tillfällig 
betydelse 

 Personakt Gallras vid 
inaktualitet  

 Papper 

Registerkontroll som utgör 
underlag för beslut 

 Personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm.* 

 *Bevaras för personer födda dag 5, 15 
och 25. 

Treserva/papper 

Tillförs akten läsbart och arkivbeständigt 

Remisser till t.ex. 
arbetsförmedling, 
bostadsförmedling, läkare, 
beroendevård  

 Personakt Vid inaktualitet 

 

 Treserva/papper 

Rättshjälpshandlingar  Personakt  
 
Gallras vid 
inaktualitet/ 

5 år Papper 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Skriftliga samtycken  Personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

5 år Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25. 

Skriftlig information till och 
från andra enheter inom 
socialtjänsten och andra 
myndigheter 

 Personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm.* 

5 år *Bevaras för personer födda dag 5, 15 
och 25. 

Treserva/papper 

Upprättade handlingar av 
ringa betydelse i ärende 

 Personakt Vid inaktualitet   

Upprättade handlingar av 
betydelse i ärende 

 Personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm.* 

5 år *Bevaras för personer födda dag 5, 15 
och 25. 

Treserva/papper 

Överklagan med bilagor  Personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm.* 

 Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25. 

8.3.8. Personakt enskild verksamhet 

Akter gällande barn placerade 
enligt SoL eller LSS 

 Närarkiv 1 SoL 

Närarkiv 3 LSS 

Bevaras 5 år Akt i enskild verksamhet som avser barn 
upp till 18 år överlämnas till sektorn för 
socialtjänst för bevarande senast två år 
efter den enskilda verksamhetens sista 
notering 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Övriga personakter  Närarkiv 1 Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

5 år Akter för personer födda dag 5, 15 och 25 
överlämnas till sektorn för socialtjänst 
senast två år efter den enskilda 
verksamhetens sista notering 

8.3.9. Medling 

Anteckningar i ärendet  Närarkiv 1 Gallras vid 
inaktualitet 

 Treserva/papper 

Ärende aktualiseras i Treserva 

Statistik   Bevaras  Socialtjänstens verksamhetsberättelse 

Årsberättelse/verksamhet 
 

 Närarkiv 4 Bevaras  Socialtjänstens verksamhetsberättelse 

8.4 Funktionsstöd 
 

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger människor med vissa funktionsnedsättningar rätt till insatser, om 
behov föreligger, för att uppnå goda levnadsvillkor. Det finns 10 insatser som kan sökas enligt LSS.  

Daglig verksamhet är en form av sysselsättning för den som har en intellektuell funktionsnedsättning, autism eller hjärnskada 
förvärvad i vuxen ålder och som inte arbetar eller utbildar sig. Daglig verksamhet finns för att ge den enskilde något intressant 
och meningsfullt att göra under dagtid. 

Den som har en funktionsnedsättning och svårigheter ta sig till olika platser i samhället kan ansöka om ledsagning. Syftet med 
ledsagning är att den enskilde ska kunna leva som andra genom att komma ut i sin närmiljö eller delta i samhällslivet. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

En kontaktperson är en medmänniska som ska underlätta för den enskilde att leva ett självständigt liv genom att minska social 
isolering och hjälpa till att komma ut i samhället. Tillsammans gör man aktiviteter eller samtalar utifrån den enskildes önskemål. 

Avlösarservice i hemmet ska avlasta den som är anhörig till någon med funktionsnedsättning Insatsen innebär att en avlösare 
tillfälligt tar över omvårdnaden så att den anhörige får tid till egna aktiviteter, kan ägna sig åt övriga familjemedlemmar eller 
uträtta andra sysslor. 

Korttidsvistelse innebär att barn eller ungdom med en funktionsnedsättning tillfälligt vistas på ett korttidshem, hos en stödfamilj 
eller deltar i lägerverksamhet. Syftet är miljöombyte och rekreation, eller att anhöriga ska få avlösning.  

Korttidstillsyn riktar sig till unga mellan 13 och 21 år med en funktionsnedsättning. Efter skoltid och på lovdagar kan den 
enskilde vara på en fritidsklubb, om föräldrarna arbetar eller studerar. 

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar som får mycket hjälp och stöd men ändå inte kan bo hos sina föräldrar har 
möjlighet att få boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom. 

Vuxna personer med så omfattande funktionsnedsättningar att de inte klarar att bo i en vanlig lägenhet kan erbjudas bostad med 
särskild service där personal ger stöd och omsorg.  

Den som har en omfattande funktionsnedsättning, är under 65 år och i behov av hjälp för att klara sina grundläggande behov kan 
ha rätt till personlig assistans. 

 

8.4.1. Familjehem eller stödfamilj 

-Ansökan om att bli 
familjehem eller stödfamilj 
- Utredning 
-Avtal 

 Handläggare Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm.* 

 Vid beslut om boende i familjehem eller 
stödfamilj görs en utredning om hemmet 
enligt LSS och en särskild personakt 
läggs upp för familjehemsföräldrarna. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

-Ansvarsförbindelse för 
kostnader *Bevaras för personer födda dag 5, 15 

och 25. 

Matdebitering läger och 
stödfamilj 

  Gallras efter 2 år  Debiteringsunderlag sparas hos 
Funktionsstöd 

8.4.2. Bostad med särskild service 

Register över innehavare av 
trygghetstelefon/-larm 

 Enhetschef Gallras vid 
inaktualitet, se 
anm. 

 Gallras när innehavet har upphört. 

Larmrapporter med register  Enhetschef Gallras efter 5 år  Uppgifter om larmet noteras i personakt 

Debiteringsjournaler ang. 
underlag till hyreskostnader 

 Assistent Gallras vid 
inaktualitet 

 Kopior från Treservasystemet. 
Arbetsmaterial. 

Redovisning av boendes 
privata medel 

 Enhetschef Bevaras/Gallras  

 

7 år Förvaras i separat A3 omslag i akten. 
Handlingarna arkivläggs i arkivboxar när 
ärendet avslutats 

*Bevaras för personer födda dag 5, 15 
och 25. 

Vårddagsuppgifter  Enhetschef Gallras efter 2 år   
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Hyreskontrakt för bostäder 
som tillhandahålls av 
kommunen. 

 Assistent Gallras efter 2 år, 
se anm. 

 Gallras 2 år efter det att kontraktet 
upphört att gälla, under förutsättning att 
hyresskuld eller besiktningsanmärkning 
inte kvarstår. 

Nyckelkvittenser, boendes 
nycklar 

 Enhetschef Gallras efter 2 år, 
se anm. 

 Gallras 2 år efter återlämnande 

Närvaro och 
frånvarorapporter 

 Enhetschef Gallras efter 2 år  Vid boendes frånvaro meddelas till 
assistent för underlag till debitering. 

Utbetalning av 
habiliteringsersättning 

 Enhetschef daglig 
verksamhet 

Gallras efter 2 år   

Egenkontroll 
livsmedelshygien, rapport om 
kyl, frys m.m. enligt 
egenkontrollprogram 

 Enhetschef Gallras efter 2 år   

Information enligt 
personuppgiftslagen till 
boende/företrädare 

 Enhetschef Gallras vid 
inaktualitet, se 
anm. 

 Gallras tidigast när boende utgår ur 
verksamheten 

Planering av genomförande 
av insatser boende i bostäder 
med särskild service 

 Enhetschef Gallras vid 
inaktualitet 

 Under ständig bearbetning 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Förteckning över boende i 
bostad med särskild service 

  Gallras vid 
inaktualitet 

 Under ständig bearbetning 

8.4.3. Daglig verksamhet 

Underlag matdebitering  Enhetschef Gallras efter 2 år   

Aktivitetsutbud, program  Enhetschef Bevaras   

Deltagarlistor  Enhetschef Gallras vid 
inaktualitet 

 Under ständig bearbetning 

Närvarorapporter  Enhetschef  Gallras efter 2 år  Underlag för debitering. 

8.4.4. Handlingar under genomförande av insatser LSS och SFB 

-Dokumentation av planering 
som rör den enskilde, t.ex. 
arbetsplaner, individuella 
planer 
-Anmälan om beslut om 
ställföreträdare 
-Inkomna och utgående  
handlingar av betydelse i 
ärendet 
Upprättade handlingar av 
betydelse i ärendet 
-Fullmakter 

 Personakt i Närarkiv 
2 

Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

5 år Handlingar som kommit in eller 
upprättats i samband med att en insats i 
form av boende i familjehem eller i 
bostad med särskild service för barn och 
ungdomar som behöver bo utanför 
föräldrahemmet ska alltid bevaras. 
Övriga handlingar bevaras för personer 
födda dag 5, 15 och 25. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

-Genomförandeplanering 
(individuella planer m.m.) 
-Informationsblad (fakta, 
personuppgifter m.m.) 
-Levnadsberättelser* 
-Inflyttningssamtal* 
-Dokumentation om dagliga 
rutiner* 
-Anmälningar enligt Lex 
Sarah, noteras i akten 
-Anteckningar från 
närståendesamtal 
-Hyra och mat enligt LSS 
-Korrespondens av betydelse 
i ärendet med 
brukare/närstående/ställföretr
ädare/ombud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtal om handhavande av 
annans medel 

  Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

5 år Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25 

Kopior av räkningar från 
läkare, laboratorier, hem för 
vård och boende eller boende 
m.m. (räkningar för 
undersökningar utförda på 
uppdrag av socialtjänsten) 

 Personakt/Närarkiv 2 Gallras efter 2 år   
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

- Korrespondens av tillfällig 
eller rutinmässig karaktär 

-Upprättade handlingar av 
tillfällig eller rutinmässig 
karaktär 
-Löpande arbetsanteckningar 
-Meddelande om utskrivning 
från sjukhus eller liknande 
-Aktivitetsschema 
-”Här är mitt liv” 
-Kopior av anteckningar från 
annan kommun eller 
landsting 

 Personakt Närarkiv 2 Gallras vid 
inaktualitet 

  

 8.4.5. Handlingar under genomförande av insatser SoL  

-Överenskommelser om 
insatser i särskilt boende** 
-Levnadsberättelse, 
inflyttningssamtal och 
löpande arbetsanteckningar** 
-Anmälningar enligt Lex 
Sarah, noteras i akten 
-Inkomna och utgående 
upprättade handlingar av 
betydelse i ärendet 
-Upprättade handlingar av 
betydelse i ärendet 

 Personakt i Närarkiv 
2 

 

Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm.* 

5 år *Bevaras för personer födda dag 5, 15 
och 25 

I normalfallet fattas beslut i samband 
med utredning och finns i ärendebladet. I 
de fall handläggaren inte har delegation 
att fatta beslut, utan det fattas av aktuell 
nämnd, läggs kopia av protokollsutdraget 
med beslut i personakten.  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

-Underlag och administration 
kring avgiftsbeslut enl. SoL, 
hyra, mat o omvårdnad 
-Dokumentation av planering 
som rör den enskilde, t.ex. 
genomförandeplaner 
-Informationsblad 
-Dokumentation om dagliga 
rutiner.  
-Social dokumentation 

** dokumenteras normalt genom 
journalanteckning i Treserva och ska inte 
skrivas ut till genomförandeakten 

 

 8.4.6. Personlig assistans 

Utbetalningsbesked från 
Försäkringskassan (SFB) 

Kronologiskt Enhetschef Gallras efter 2 år   

Tidsredovisning till 
Försäkringskassan (SFB) 

Månadsvis Enhetschef Gallras efter 2 år  Debiteringsunderlag 

Kopior på beslut från 
Försäkringskassan, avtal, 
räkningar 

 Enhetschef Gallras efter 2 år   

Intäkter från 
Försäkringskassan 

Pärm Tjänsterum 
Handläggarenheten 

Gallras efter 2 år  Överförs till Närarkiv 3 

Fakturor personlig assistans 
från privata assistansföretag 

 Enhetschef Gallras efter 10 
år, se anm.* 

 *Gallras efter 10 år, under förutsättning 
att de inte går via fakturaportalen 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Original 2 år hos enhetschef, där efter till 
Närarkiv 3 

8.5 Kommunal hälso- och sjukvård 

 Varje kommun ska enligt hälso- och sjukvårdslagen erbjuda en god hälso- och sjukvård inom de områden kommunen ansvarar 
för. I kommunens hälso- och sjukvård ingår inte läkare. 

Kommunal hälso- och sjukvård omfattar hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel till personer i vård- och omsorgsboenden, 
boende med särskild service, i dagverksamhet, i servicebostad och personlig assistans. 

Insatserna utförs upp till och med undersköterske-, sjuksköterske-, arbetsterapeut- och fysioterapeutnivå. Hälso- och 
sjukvårdsuppgifterna kan i vissa fall även utföras av övrig personal i kommunen som fått dessa uppgifter delegerade. 

 8.5.1 Lex Maria 

Anmälningar enligt 
bestämmelser om Lex Maria 

 MAS 
Närarkiv 5 

Bevaras 10 år Utredningsmaterial enligt lex Maria 
bestämmelser. 

Avvikelserapporter HSL 
(Lex Maria) 

 Närarkiv 5. 
Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska, MAS 

Bevaras 10 år Treserva/papper 

Avvikelserapporter enskilda   Gallras efter 10 
år/Bevaras, se 
anm.* 

 Treserva/papper 

*Gallring får inte ske om dessa behövs 
för vårdgivarens uppföljning eller 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

framtida utredningar i disciplin- eller 
patientskadeärenden 

 8.5.2 Läkemedelslistor 

Läkemedelshantering, 
medicinsk dokumentation** 

 Mellanarkiv enheten Gallras efter 10 
år/Bevaras, se 
anm.* 

10 år *Bevaras för personer födda dag 5, 15 
och 25 

I patientjournal efter avslutat ärende 
Närarkiv 6 

Dosrecept/läkemedelslistor**   Gallras efter 10 
år/Bevaras, se 
anm.* 

 *Bevaras för personer födda dag 5, 15 
och 25 

Aktuella finns hos brukaren, avslutade 
arkivläggs tillsammans med 
patientjournalen i Närarkiv 6. 

Signeringslistor***   Gallras efter 10 
år/Bevaras, se 
anm.* 

10 år 

 

*Bevaras för personer födda dag 5, 15 
och 25 

Ingår i patientjournal. Aktuella finns hos 
brukaren, avslutade arkivläggs i Närarkiv 
6 

Förbrukningsjournal 
narkotika/individuell 

 Närarkiv 6 Gallras efter 10 
år/Bevaras, se 
anm.* 

 10 år *Bevaras för personer födda dag 5, 15 
och 25 

Ingår i patientjournal 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Förbrukningsjournal 
narkotika/förråds-
administration 

Kronologisk Närarkiv 6 Gallras efter 10 
år/Bevaras, se 
anm.* 

 *Bevaras för personer födda dag 5, 15 
och 25 

. 

** gäller även för aktuella läkemedelslistor 

*** får förvaras gemensamt i märkta pärmar eller arkivboxar märkta med den verksamhet de kommer ifrån, vilket år det gäller samt vilket år de ska gallras 

 8.5.3 Delegering 

Delegering av medicinska 
arbetsuppgifter 

 Digitalt  Gallras efter 10 år  Avser även beslut om ändring i 
delegering 

Återkallad delegation  Digitalt Gallras efter 10 år   

 8.5.4 HSAN/PSR  

Beslut som rör egna 
vårdgivaren från Hälso- och 
sjukvårdens ansvarsnämnd 
(HSAN) 

 Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska/medici
nskt ansvarig för 
rehabilitering 

Bevaras  Egna journalkopior gallras vid 
inaktualitet  

Beslut som rör egna 
vårdgivaren från 
Patientskaderegleringen 
(PSR) 

 Platina Bevaras  Egna journalkopior gallras vid 
inaktualitet 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

 8.5.5 Medicinsktekniska produkter 

Register över 
medicintekniska produkter 
(grundutrustning) 

 Enhetschef Hålls uppdaterad  Inventarium för registrering av uppgifter, 
om medicinteknisk utrustning, 
benämning, placering, åtgärd över tid, 
etc. 

Register över personligt 
förskrivna hjälpmedel 

 Websesam   Hålls uppdaterad  Notering görs i patientjournal 

Utdrag från 
besiktningsföretag 
(grundutrustning) 

 Enhetschef Gallras vid 
inaktualitet 

 Kan skannas 

Dossier över medicinteknisk 
utrustning. (grundutrustning) 

 Enhetschef Gallras vid 
inaktualitet, se 
anm.* 

 Innehåller t.ex. bruksanvisning, 
besiktningar och handlingar som 
tillkommer under drift Kan skannas 

* Gallras efter att produkten avyttras 

Kvalitetskontroller, 
medicintekniska produkter. 
Grundutrustning 

  Gallras efter 3 år, 
se anm.* 

 Avser underlag, protokoll och 
utvärderingar 

*Gallras 3 år efter att produkten tagits ur 
bruk  

Kontroll kan utföras av särskild 
medicinteknisk personal eller av den 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

personal som arbetar där produkten är 
placerad 

 8.5.6 Patientjournal 

Namnkort på avliden 

Remisser, läkarjournalkopior, 
utprovningsprotokoll och 
epikriser (även från andra 
vårdgivare) 

Vårdplan och löpande 
dokumentation om processen 

Rehabiliteringsplan och 
löpande dokumentation om 
processen 

Bedömningar, tester, status 
och träningsprogram 

Signaturlistor*** (inkl. 
signaturförtydligandelistor) 
för delegerade och ordinerade 
uppgifter 

Läkemedelslistor***, som 
dos mm 

 Treserva  

Närarkiv 6 

Gallras efter 10 
år/Bevaras, se 
anm.* 

 *Bevaras för personer födda dag 5, 15 
och 25 

Dokumenten skannas om inget annat 
anges med * 

Efter avslutat ärende läggs personakten i 
A3 omslag och skickas till 
arkivredogörare. 

Rött från sjuksköterska 

Gult från sjukgymnast 

Blått från arbetsterapeut 

 

Sektorns arkivredogörare skriver ut 
journalanteckningar på arkivbeständigt 
papper för de akter som ska bevaras i 
forskningssyfte 

***Arkivläggs i boxar 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Hjälpmedelshantering 
(ansökan/beslut, anvisningar 
om specialanpassning, 
låneförbindelse, blanketter 
och beställningar som inte 
återfinns i Websesam eller 
digitala journalen)  

Övriga handlingar av 
betydelse 

Intyg som utfärdats, till 
exempel om 
bostadsanpassning 

Kronologisk  Gallras efter 10 
år/Bevaras, se 
anm. 

 Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25 

Handlingar av ringa betydelse Kronologiskt  Gallras vid 
inaktualitet 

  

8.6 Vård och omsorg  

 Personer som har svårt att klara sig själva i hemmet och i vardagen kan ha rätt till hemtjänst.  

Hemtjänst är en insats enligt socialtjänstlagen, SoL. Härryda kommun erbjuder både kommunal och privat hemtjänst i enlighet 
med Lagen om valfrihetssystem LOV. Hemtjänsten är uppdelad i personlig omvårdnad och service. Personlig omvårdnad kan 
till exempel vara hjälp med personlig hygien och promenader. Service kan vara tvätt, städ och leverans av mat. Ansökan 
behandlas av biståndsenheten. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Äldre personer som har stort behov av hjälp kan ansöka om plats på något av kommunens äldreboenden. Det innebär en egen 
lägenhet och har finns personal dygnet runt. Det finns gemensamma utrymmen som matsal och vardagsrum. Äldreboenden finns 
i Mölnlycke, Landvetter och Rävlanda. 

Korttidsplats beviljas vid tillfälligt behov av omsorg och vård. Anledningen till vistelsen kan vara ett behov av rehabilitering, 
växelvård, avlastning eller liknande. Senast tre veckor från ankomst till korttidsplatsen sker en uppföljning av beslutet om 
korttidsplats. 

Vård och omsorgs korttidsplatser finns företrädelsevis på Ekdalagården och Hönekulla gård, men verkställs även på övriga 
boende i Härryda kommun eller på köpt plats utanför kommunen. På Ekdalagården finns korttidsplatser för personer med 
demenssjukdom och på Hönekullagård finns korttidsplatser för personer med somatiska sjukdomstillstånd 

 8.6.1 Hemtjänst i ordinärt boende 

Förteckning över brukare  TES Gallras vid 
inaktualitet 

  

Månadsredovisning utförda 
timmar 

 Qlikview Gallras efter 2 år   

Register över brukares 
nycklar 

 Enhetschef Gallras vid 
inaktualitet 

  

Nyckelkvittenser till brukares 
boenden 

 Hemtjänstlokal/ 
brukare 

Gallras efter 2 år  Gallras 2 år efter upphörd service 

Tjänstgöringsschema  TimeCare Gallras efter 2 år   

Redovisning av handkassa  Digitalt Gallras efter 7 år   
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Register över innehavare av 
trygghetslarm 

 Digitalt Gallras vid 
inaktualitet, se 
anm. 

 Gallras när innehavet har upphört 

Larmdokumentation  Digitalt Gallras efter 2 år   

Kontrakt och avtal av 
rutinmässig karaktär. T ex 
hyresavtal rörande städning. 

  Gallras efter 2 år  Gallras 2 år efter att avtalet upphört att 
gälla 

Kalendrar dagböcker, 
planeringsböcker 

  Gallras efter 2 år   

 8.6.2 Särskilda boendeformer 

Social dokumentation  Treserva Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

5 år Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25 

Matsedel  Enhetschef Gallras efter 1 
år/Bevaras, se 
anm. 

 Bevaras där mat lagas på plats 

Mötesanteckningar från 
möten med enhetschef för de 
särskilda boendeformerna 

 Enhetschef/ 
verksamhetschef 

5 år/Bevaras   

Mötesanteckningar från 
boenderåd eller motsvarande 

  Fritidsassistent 5 år/Bevaras   

Page 307 of 616



Tillbaka till innehållsförteckning  49

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Förteckning över boende i de 
särskilda boendeformerna 

  Enhetschef Gallras vid 
inaktualitet  

 Digitalt 

Dagjournal  Assistent Gallras efter 2 år  Underlag för debitering 

Hyreskontrakt, 
besiktningsprotokoll etc. 

 Enhetschef/ Gallras efter 2 år, 
se anm.* 

 *Gallras 2 år efter att kontraktet upphört 
om ingen hyresskuld eller 
besiktningsanmärkning finns.  

Fastighetsfunktionen upprättar och 
förvarar besiktningsprotokoll 

Nyckelkvittenser, boendes 
nycklar 

 Pärm på enheten Gallras efter 2 år, 
se anm. 

 Gallras 2 år efter återlämnande 

Register över innehavare av 
trygghetslarm 

 Digitalt Gallras vid 
inaktualitet, se 
anm. 

 Gallras när innehavet har upphört 

Larmdokumentation  Digitalt Gallras efter 2 år   

Redovisning av egna medel   Gallras efter 7 år 

 

 Förvaras i separat A3 omslag i akten. 
Handlingarna arkivläggs i arkivboxar när 
ärendet avslutats. 

Planering av genomförande 
av insatser 

 TES Gallras vid 
inaktualitet 

  

Redovisning av handkassa  Digitalt Gallras efter 7 år   
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Vårdtyngdsmätningar, 
underlag 

 Digitalt Gallras vid 
inaktualitet 

  

Egenkontroll enligt 
egenkontrollprogram 

 Enhetschef Gallras efter 2 år   

 8.6.3 Dagverksamhet 

Aktivitetsutbud, program i 
dagverksamhet 

  Bevaras   

Avpersonifierad 
deltagarstatistik i 
dagverksamhet 

 Digitalt  Gallras efter 1 
år/Bevaras, se 
anm. 

 1 arkivexemplar av varje bevaras  

Närvarorapporter  Assistent Gallras efter 2 år   

8.6.4. Handlingar under genomförande av insatser SoL  

-Överenskommelser om 
insatser i särskilt boende** 
-Levnadsberättelse, 
inflyttningssamtal och 
löpande arbetsanteckningar** 
-Anmälningar enligt Lex 
Sarah, noteras i akten 
-Inkomna och utgående 
upprättade handlingar av 
betydelse i ärendet 

 Personakt i Närarkiv 
2 

 

Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm.* 

5 år *Bevaras för personer födda dag 5, 15 
och 25 

I normalfallet fattas beslut i samband 
med utredning och finns i ärendebladet. I 
de fall handläggaren inte har delegation 
att fatta beslut, utan det fattas av aktuell 
nämnd, läggs kopia av protokollsutdraget 
med beslut i personakten.  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

-Upprättade handlingar av 
betydelse i ärendet 
-Underlag och administration 
kring avgiftsbeslut enl. SoL, 
hyra, mat o omvårdnad 
-Dokumentation av planering 
som rör den enskilde, t.ex. 
genomförandeplaner 
-Informationsblad 
-Dokumentation om dagliga 
rutiner.  
-Social dokumentation 

** dokumenteras normalt genom 
journalanteckning i Treserva och ska inte 
skrivas ut till genomförandeakten 

 

8.7 Härryda framtid 

 Härryda kommun har ansvar för bostadsförsörjning, mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning försörjningsstöd 
vid vissa situationer undervisning i SFI och annan vuxenutbildning samhällsorientering skola, förskoleverksamhet, barnomsorg 
och andra insatser för barn och ungdomar insatser inom det sociala området att se till att övrig kommunal verksamhet och 
service kommer nyanlända till del. 

Inom ramen för den överenskommelse om flyktingmottagande erhåller Härryda kommun en grundersättning från staten. 
Kommunen får också ett statsbidrag för varje nyanländ som tas emot i kommunen (schablonersättning) som ska täcka 
kostnaderna för bland annat sfi, samhällsorientering, tolkar och särskilda introduktionsinsatser inom skolan och förskolan. 
Kommuner och landsting kan också få ersättning för vissa särskilda kostnader. Nyanlända som kommer till kommunen tar del av 
etableringsinsatser, i enlighet med lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 

Försörjningsstödsenheten inom socialtjänsten arbetar med utredningar om försörjningsstöd och försörjningsförmåga och gör 
bedömningar av biståndsbehov efter ansökan. 

Arbetsmarknadsenheten arbetar för att minska arbetslösheten i Härryda kommun med målsättning att öka människors 
möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Uppdraget innefattar: 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Arbetsinriktad rehabilitering 
Söka jobb aktiviteter i grupp och individuellt 
Offentligt skyddad anställning (OSA) 
Ungdomstjänst 
Feriepraktik 
Arbetspraktik/arbetsträning 
Ungdomsjobb 
Arbetsförmågebedömningar 

 8.7.1 Ekonomi  

Avstämning Treservakonton Systematiskt Ekonomihandläggar
e 

Gallras efter 2 år   

Avgifter, placering 
barn/ungdomar 

Systematiskt Ekonomihandläggar
e 

Gallras efter 2 år, 
se anm. 

 Gallras 2 år efter avslutad placering. 
Närarkiv 2 

Fakturor köpta platser Systematiskt Närarkiv 2 Gallras efter 2 år  Original hos ekonomiavdelningen 

Kopior på beslut för underlag 
till ersättning till 
korttidsboende och stödfamilj  

  Gallras vid 
inaktualitet 

  

8.7.2 Ekonomiskt bistånd  

Anmälningar som tillhör 
ärende eller ger upphov till 
ärende 

 Treserva/personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

5 år Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Ansökan med underlag  Treserva/personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm.* 

5 år *Bevaras för personer födda dag 5, 15 
och 25 

Se särskild bilaga angående gallring av 
handlingar efter 2 år. 

Beräkningar ekonomiskt 
bistånd 

 Treserva/personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

5 år Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25 

Utredning i enskilt ärende  Treserva/personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

5 år Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25 

Beslut i förvaltningsdomstol  Personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

5 år Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25 

Beslut om bistånd i enskilt 
ärende 

 Treserva/personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

5 år Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25 

Dokumentation av planering 
som rör den enskilde t ex 
arbetsplan, handlingsplan och 
överenskommelser 

  Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

5 år Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Fullmakter som avser förskott 
på förmån och liknande 

 Personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

5 år  Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25 

Fakturor betalda via Treserva Kronologisk Närarkiv 2 Gallras efter 7 år   

Inkomna och upprättade 
handlingar av betydelse för 
ärendet 

  Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

5 år  Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25 

Inkomna och upprättade 
handlingar av tillfällig 
betydelse och av rutinartad 
karaktär 

 Treserva/ 
personakt 

Gallras vid 
inaktualitet 

  

Journalblad/ärendeblad  Treserva  Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

5 år Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25 

Kallelse till möte med 
handläggare o dyl. 

 Personakt Gallras vid 
inaktualitet 

  

Lista på sökta arbete  Personakt Gallras vid 
inaktualitet 

  

Polisrapport om brott eller 
misstanke om brott 

 Personakt Gallras efter 2 år   
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Protokoll och 
minnesanteckningar från 
samverkansgrupper 

 Treserva Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

5 år Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25 

Registerkontroller av tillfällig 
betydelse 

 Personakt Gallras vid 
inaktualitet 

  

Registerkontroll som utgör 
underlag för beslut, tillförs 
akten. 

 Treserva/personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

5 år  Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25 

Remisser från t ex läkare, 
arbetsförmedling, 
beroendevård 

 Treserva/personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

 Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25 

Skriftliga samtycken  Personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

5 år Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25 

Skriftlig information till och 
från andra enheter inom 
socialtjänsten och andra 
myndigheter 

 Personakt Gallras efter 5 
år/Bevaras, se 
anm. 

5 år Bevaras för personer födda dag 5, 15 och 
25 

Underrättelse från 
Kronofogdemyndigheten om 
avhysning 

 Personakt Gallras efter 2 år   
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Inbetalningar till konto 28312 
(återbetalningar från klienter 
och FK som kommer in till 
postgirot) 

 Ekonomihandläggar
e 

Gallras efter 7 år  Närarkiv 2 

Klientrekvisitioner, kopia på t 
ex mat, läkemedelsinköp, mat 
från Ekdalagården 

 Ekonomihandläggar
e 

Gallras efter 7 år  Original i effektueringspärmen. Närarkiv 
2 årligen  

Busskort, kontanter till 
klienter 

 Ekonomihandläggar
e 

Gallras efter 7 år   

Utbetalningar ekonomiskt 
bistånd (effektuering) 

 Ekonomihandläggar
e 

Gallras efter 7 år  Kopia av underlaget sätts ihop med 
faktura för att styrka kostnaden. Årligen 
överförs till Närarkiv 2 

Fakturor HVB egenavgifter 
kopior 

 Ekonomihandläggar
e 

Gallras efter 7 år  Original i effektueringspärm. Kopior 
sparas i fakturapärm. Närarkiv 2 i 2 år 

Fakturor betalda via Treserva Kronologiskt Närarkiv 2 Gallras efter 7 år  Förvaras i separat A3 omslag, sökbar 
genom journalanteckning 

Klientfakturor betalda via 
Treserva 

 

Kronologiskt Närarkiv 2 Gallras efter 7 år  Förvaras i separat A3 omslag, sökbar 
genom journalanteckning 

Fakturor köpta platser, kopior 

 

Systematiskt  Gallras efter 2 år  Original hos Ekonomifunktion 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Bilaga till Ekonomiskt bistånd angående ansökningshandlingar  

Inom socialtjänsten hanteras ansökan om bistånd från enskilda. Som bilagor till ansökan bifogas en rad olika handlingar såsom kvitton, räkningar, 
inkomstuppgifter mm. Bilagorna utgör ett underlag för utbetalningen och dessa uppgifter noteras i personakten och framgår ibland annat journal och 
beräkningsblad. Vilka bilagor som lämnats samt eventuell summa av inkomster och kostnader framgår av akten och själva bilagorna till ansökan kan därmed 
gallras efter 2 år.  

Följande handlingar kan gallras efter 2 år: 

 Kostnadsförslag för tandvård, flyttning, glasögon, möbler med mera 
 Uppgifter för kostnader för arbetsresor eller andra resor 
 Kopior på hyresavier och besiktningsprotokoll lägenhet 
 Inkomstunderlag av olika slag så som lön, utbetalning från Försäkringskassa och CSN med flera 
 Kopior på räkningar så som hemförsäkring, fackföreningsavgift, el, telefon, barnomsorg, läkarvård med mera 
 Kopior av självdeklarationer m.m. 
 Kontoutdrag 
 Tandvårdskostnader under förutsättning att behandling är slutförd, gäller 2 år efter avslutad behandling 
 Betalningspåminnelser 
 Intyg om anmälan till Arbetsförmedlingen 
 Kallelse till rättegång 
 Minnesanteckningar från samtal med t ex socialsekreterare 
 Registerkontroller av tillfällig betydelse 
 Meddelande från hyresvärd, elbolag, kronofogdemyndighet om skulder, uppsägningar och avhysningar med mera 
 Förundersökningar och väckande av åtal m.m. 

8.7.3 Arbetsmarknad 

Arbetsfrämjande insatser 
-Beställning, arbetsträning 
-Kartläggning 
-Handlingsplan 

 GW-Arbetsmarknad 
Närarkiv 4 

Gallras efter 2 år  Gallras 2 år efter avslutad åtgärd  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

-Uppföljning 
-Minnesanteckningar 
-Överenskommelse med 
deltagare 
-Utvärdering 

8.7.4 Feriepraktik 

-Ansökan 
-Intyg vid särskilda skäl 
-Målsmansintyg 
-Erbjudande om feriepraktik 
-Svarstalong från målsman 

 Feriebas* Gallras vid 
inaktualitet 

 

 *Verksamhetssystemet Feriebas ligger på 
en extern server 

Deltagarlista  Feriebas*  
Pärm hos 
handläggare 

Gallras efter 1 år  *Verksamhetssystemet Feriebas ligger på 
en extern server 

8.7.5 Ungdomsjobb 

-Ansökan 
-3-parts samtal med 
handlingsplan 
-Överenskommelse 
-Samtycke 
-Minnesanteckningar 

 GW-Arbetsmarknad 
Pärm hos 
handläggaren 

Gallras efter 2 år  Gallras 2 år efter avslutad praktik. 
Dokumentation och handläggning i GW-
Arbetsmarknad 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

8.7.5 Ungdomstjänst 

Underlag för bedömning: 

-Domstolsbeslut 
-Uppdrag från social-
sekreterare 
-Arbetsplan 
-Utvärdering 

 
Pärm hos 
handläggare 

Treserva och GW-
Arbetsmarknad 

5 år/Bevaras  Underlag för bedömning: kopia av 
domstols beslut samt yttrande från 
Socialtjänsten  

 

Arbetsplan  Treserva och GW-
Arbetsmarknad* 

5 år/Bevaras 

 

  

Årsstatistik  Treserva och GW-
Arbetsmarknad* 

Bevaras  * Tidigare i Qlickview 
Löpande 

8.7.6 Allmän administration Integration  

Statsbidragsansökan Kronologisk Handläggare Gallras efter 10 år   

Utbetalningslistor över 
statsbidrag 

Kronologisk Handläggare Gallras efter 10 år   

Underlag till 
stadsbidragsansökan 

Kronologisk Handläggare Gallras efter 2 år   

Underlag för ansökan om 
särskilda kostnader för äldre, 
sjuka och funktionshindrade 

Årsvis I pärm hos 
handläggare 

Gallras efter 2 år   
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Underlag för hyreskontrakt Kronologiskt Handläggare Gallras efter 2 år  Gallras 2 år efter kontraktet upphört 

Hyreskontrakt Kronologisk Handläggare Gallras efter 2 år  Gallras 2 år efter kontraktet upphört 
under förutsättning att ingen hyresskuld 
kvarstår 

Register över flyktingar  Handläggare Bevaras  Digitalt 

Schablonersättningar  Handläggare  Gallras efter 7 år  Digitalt 

Utbetalningslistor  Handläggare  Gallras efter 7 år   

8.7.7 Personakter inom Integration 

LMA-akt 
-Ärendeblad, journalblad 
-Ansökan om 
dagbidrag/dagersättning 
-Beslut i enskilt ärende 
-Utredningar i enskilt ärende 
-Inkomna och utgående 
handlingar av betydelse i 
ärendet 
-Upprättade handlingar av 
betydelse i ärendet 
-Överenskommelser 

  5 år/Bevaras 5 år  

-Underlag till ansökan om 
dagbidrag/dagersättning (t ex 

  Vid inaktualitet   
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

kopior av pass, vigselbevis, 
remissutlåtande från läkare) 
-Inkomna/utgående 
handlingar av tillfällig 
betydelse och/eller 
rutinmässig karaktär 
-Upprättade handlingar av 
tillfällig betydelse och/eller 
rutinmässig karaktär 
-Handlingar som styrker 
ansöka om uppehållstillstånd 
-Beslut från 
invandrarmyndighet 
-Förordnande om offentligt 
biträde 
-Underlag för återansökning 
av utgivet bistånd 
-Anmälan till 
hälsoundersökning 

LIF-akt 
-Inkvarteringsundersökan 
från flyktingförläggning 
-Ansökningar från enskild om 
bistånd eller service med 
eventuella bilagor 
-Ärendeblad/journalblad 
-Introduktionsplan 
-Praktikformulär 
-Utredningar i enskilt ärende 
-Ekonomiska beräkningar 

  5 år/Bevaras 5 år  
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kommunarkiv 
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-Förbindelse att följa regler 
för introduktionsersättning 
-Yttrande till åklagare och 
allmän domstol 
-Överklaganden med bilagor 
-Korrespondens av betydelse 
i ärendet 

-Underlag till ansökan om 
introduktionsersättning 
(närvarorapporter över 
svenskundervisning och 
praktik, kvitton, 
ersättningsbesked från 
Försäkringskassan om 
föräldrapenning, intyg från 
skola om lexikonbehov, 
kostnadsförslag för tandvård, 
glasögon m.m., kopior av 
hyresavier) 
-Korrespondens av tillfällig 
betydelse och/eller 
rutinmässig karaktär 
-Kopior av räkningar från 
läkare, laboratorier, 
institutioner m.m. (räkningar 
för undersökningar utförda på 
uppdrag av kommunen) 
-Kopior av hyreskontrakt 
-Beslut om hemutrustningslån 
från Centrala 
studiestödsnämnden 

  Vid inaktualiet   
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

-Beslut från 
invandrarmyndighet 

8.7.8 Rådgivning 

Arbetsanteckningar  Handläggare Gallras vid 
inaktualitet 

  

Statistik   Bevaras  Socialtjänstens verksamhetsberättelse 

Årsberättelse/verksamhet   Bevaras Handläggare Socialtjänstens verksamhetsberättelse 

9. Sektor för utbildning och kultur 

Här redovisas handlingar som hanteras inom sektorn för utbildning och kultur. Sektorn består av verksamheterna förskola och annan pedagogisk omsorg, 
grundskola och grundsärskola, utveckling och flerspråkighet (Utvecklings- och stödenheten och Centrum för flerspråkigt lärande), gymnasieskola och 
gymnasiesärskola, vuxenutbildning (kommunal vuxenutbildning och yrkeshögskola) samt kultur och fritid. Utöver detta finns det en central administration som 
arbetar sektorsövergripande och enheten planering och tillsyn som arbetar administrativt med förskole- och grundskolefrågor. 

För handlingar som hanteras inom alla välfärdsnämndens verksamhetsområden (både SOC och UTK) se: 
7. Välfärdsnämnden 

För handlingar som tillhör kommunstyrelsens verksamhetsområde (t ex personal och arbetsmiljö) se dokumenthanteringsplaner fastställda av kommunstyrelsen, 
framför allt: 
6. Sektor för socialtjänst och sektor för utbildning och kultur – KS-handlingar 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

9.1. Sektorsgemensam verksamhet UTK 

Här redovisas handlingar som förekommer inom flera av sektorns verksamheter. I de fall hanteringen av handlingarna skiljer sig åt mellan verksamheterna 
framgår detta i tabellen. 

Akutlista/Akutpärm/ Krisplan  På respektive enhet Hålls uppdaterad -  

Skolkatalog   Bevaras 2 år  

Remiss från Skolinspektionen 
om etablering av grund- eller 
gymnasieskola samt 
remissvar 

Diarienummer, se 
anm. 

E-postsystem/ 
Platina, se anm. 

Bevaras, se anm. 2 år, se anm. Om kommunen väljer att svara på 
remissen diarieförs handlingarna, i annat 
fall gallras de vid inaktualitet. 

9.1.1. Anställning av lärare och förskollärare utan behörighet och legitimation 

Enligt skollag (2010:800) 2 kap.19 §. Gäller för anställningar längre än 6 månader, dock högst ett år i sänder. Se även delegationsordning för välfärdsnämnden. 

Övriga personaladministration tillhör kommunstyrelsens ansvarsområde, se: 
6. Sektor för socialtjänst och sektor för utbildning och kultur – KS-handlingar 

Delegationsbeslut för 
anställning av lärare och 
förskollärare utan behörighet 
och legitimation 

Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras, se anm. 2 år, se anm. Övriga personaladministrativa handlingar 
tillhör kommunstyrelsens ansvarsområde, 
se: 
6. Sektor för socialtjänst och sektor för 
utbildning och kultur – KS-handlingar 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

9.1.2. Skolbibliotek 

Utifrån skollag (2010:800) 2 kap. 35-36 § och bibliotekslag (2013:801). 

För handlingar gällande folkbiblioteken se: 
9.8.2. Bibliotek 

Skolbiblioteksplan, 
verksamhetsövergripande 

Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 2 år Skickas till sektorskontoret för 
diarieföring.  

Planen är en del av verksamheternas 
systematiska kvalitetsarbete (SKA). För 
fler handlingar som rör SKA se: 
9.1.7. Systematiskt kvalitetsarbete 

Skolbiblioteksplan, enhetsvis  På respektive enhet Gallras efter 5 år, 
se anmärkning 

- Planen är en del av enheternas 
systematiska kvalitetsarbete (SKA) och 
ny plan tas fram årligen. För fler 
handlingar som rör SKA se: 
9.1.7. Systematiskt kvalitetsarbete 

Uppgift om lån  Libra Gallras när lånet 
avslutats 

-  

9.1.3. Extra anpassningar och särskilt stöd 

Utifrån skollag (2010:800) 3 kap. 2-12 §.  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Här redovisas handlingar som har med extra anpassningar och särskilt stöd att göra. Ytterligare handlingar kan finnas under: 
9.1.5. Överlämning och övergång mellan och inom olika skolformer 

Dokumentation om extra 
anpassningar 

 Unikum Bevaras Se anm. Förvaras i Unikum inför framtida e-
arkivering. 

Ansökan om extra resurs i 

förskolan inklusive 

handlingsplan 

 Platina barnakt/ 

Närarkiv USE, se 

anm. 

Se anm. Se anm. Original skickas till utvecklings- och 

stödenheten och gallras 5 år efter att 

barnet slutat i förskolan. Papperskopia på 

förskolan gallras när inskanning till 

Platina har skett och kvalitetssäkrats.  

För hantering av Platina barnakt se: 

Platina barnakt 

Ansökan till förskoleteamet   Närarkiv USE/ 

Platina barnakt, se 

anm. 

Se anm. Se anm. Original skickas till utvecklings- och 

stödenheten och gallras 5 år efter att 

barnet slutat i förskolan. Papperskopia på 

förskolan gallras när inskanning till 

Platina har skett och kvalitetssäkrats.  

För hantering av Platina barnakt se: 

Platina barnakt 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Ansökan till skolteamet  Närarkiv USE/ PMO 
elevakt, se anm. 

Se anm. Se anm. Original skickas till utvecklings- och 

stödenheten och gallras 5 år efter att 

eleven slutat i skolan. Papperskopia på 

skolan gallras när inskanning till PMO 

har skett och kvalitetssäkrats.  

För hantering av PMO elevakt se: 

PMO elevakt 

Ansökan kommungemensam 
särskild undervisningsgrupp 

Gruppvis efter 
upprättandedatum 

Närarkiv USE Bevaras 2 år efter avslutad 
skolgång 

 

Beslut om särskild 
undervisning 

Personnummer/ 
Diarienummer 

PMO elevakt 
(grundskola)/ 
Närarkiv USE, se 
anm.  

Bevaras 2 år efter avslutad 
skolgång, se anm. 

Original till elev/vårdnadshavare Kopia 
av handlingen kan läggas i fysisk elevakt, 
annars gallras papperskopia när 
inskanning till PMO har skett och 
kvalitetssäkrats.  

Om beslutet innebär placering i 
kommungemensam särskild 
undervisningsgrupp så skickas kopia till 
Utvecklings- och stödenheten. USE:s 
kopia gallras vid inaktualitet. 

Utredning av en elevs behov 
av särskilt stöd 

 Gr och grsär: PMO 
Elevakt, se anm. 

Bevaras, se anm. Se respektive 
förvaringsplats 

Pappershandling gallras när inskanning 
till PMO/Platina Kopia av handlingen 
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kommunarkiv 

Anmärkning 

Gy och gysär: PMO 
Elevakt, se anm. 

kan läggas i fysisk elevakt (gäller 
grundskola). 

Beslut om att upprätta 
åtgärdsprogram 

 Gr och grsär: PMO 
Elevakt, se anm. 

Gy och gysär: PMO 
Elevakt, se anm.. 

Bevaras, se anm. Se respektive 
förvaringsplats 

Original till elev/vårdnadshavare.  Kopia 
av handlingen kan läggas i fysisk elevakt 
(gäller grundskola), annars gallras 
papperskopia när inskanning till PMO har 
skett och kvalitetssäkrats.  

Beslut om anpassad 
studiegång 

 Gr och grsär: PMO 
Elevakt, se anm. 

Bevaras, se anm. Se förvaringsplats Original till elev/vårdnadshavare.  Kopia 
av handlingen kan läggas i fysisk elevakt, 
annars gallras papperskopia när 
inskanning till PMO har skett och 
kvalitetssäkrats.  

Beslut om att inte upprätta 
åtgärdsprogram 

 Gr och grsär: PMO 
Elevakt, se anm. 

Gy och gysär: PMO 
Elevakt, se anm. 

Bevaras, se anm. Se respektive 
förvaringsplats 

Original till elev/vårdnadshavare.  Kopia 
av handlingen kan läggas i fysisk elevakt 
(gäller grundskola), annars gallras 
papperskopia när inskanning till PMO har 
skett och kvalitetssäkrats.  

Beslut om att avsluta 
åtgärdsprogram 

 Gr och grsär: PMO 
Elevakt, se anm. 

Gy och gysär: PMO 
Elevakt, se anm. 

Bevaras, se anm. Se respektive 
förvaringsplats 

Original till elev/vårdnadshavare.  Kopia 
av handlingen kan läggas i fysisk elevakt 
(gäller grundskola), annars gallras 
papperskopia när inskanning till PMO har 
skett och kvalitetssäkrats.  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Protokoll särskild 
undervisningsgrupp (SU) 

Kronologisk O-katalogen Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Intyg om anpassad 
studiegång, t ex 
förberedelseklass 

Personnummer PMO elevakt 
(grundskola), se 
anm. 

Bevaras, se anm. Se förvaringsplats Papper gallras när inskanning till PMO 
har skett och kvalitetssäkrats. 

Uppgift om tidigare extra 
anpassningar och särskilt 
stöd, gymnasieskola 

 E-tjänst Gallras efter att 
väsentlig 
information förts 
över till PMO. 

- Information till Hulebäcksgymnasiet 
angående en elevs tidigare extra 
anpassningar och särskilda stöd. 

9.1.4. Mottagande och undervisning av nyanlända barn och elever, förskola och grundskola 

Utifrån skollag (2010:800) 3 kap. 12 a-12 i §. Handlingarna hanteras av Centrum för flerspråkigt lärande (CFL).  

För handlingar som rör mottagande och undervisning av elever i gymnasieålder se: 
9.6.5. Introduktionsprogram och språkintroduktion 

För handlingar gällande modersmålsundervisning se: 
9.5.8. Modersmålsundervisning i grundskola och grundsärskola 
Modersmålsundervisning (gymnasieskola och gymnasiesärskola) 

Ansökan om plats i förskola/ 
grundskola 

- Digitalt, e-tjänst/ på 
papper 

Se anm. Se anm. Hanteras av enheten för planering och 
tillsyn, se: 
9.4.1. Placering i förskola, 
familjedaghem, fritidshem och 
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fritidsklubb 
9.5.1. Placering i grundskola 

Ipad-kontrakt, elev   Gallras vid 
inaktualitet 

- För den tid eleven är på Välkomsten. 

Lathund för mentor om 
mottagandet av nyanlända 
elever 

- Digitalt, Unikum Hålls uppdaterad -  

Lista på nyanlända 
kommunplacerade barn med 
uppehållstillstånd 

- Digitalt hos 
enhetschef CFL 

Hålls uppdaterad -  

Lista på barn för statlig 
ersättning för asylsökande 
(SEA) 

- Digitalt hos 
administratör 

Gallras vid 
inaktualitet, se 
anm. 

- Bifogas ansökan om ersättning för 
kostnader för asylsökande barn. För 
hantering av ansökan, se:  
7.7. Statsbidrag 

Närvaro- och 
frånvaroregistrering 

Personnummer/ 
namn 

Digitalt/på papper Gallras efter 3 år -  

Studiehandledning på modersmålet 

Ansökan om 
studiehandledning på 
modersmålet 

 Digitalt hos 
enhetschef CFL 

Gallras efter 
läsårets slut 

- Hanteras av enhetschef CFL. 
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kommunarkiv 

Anmärkning 

Beslut om studiehandledning 
på modersmålet 

 Digitalt hos 
enhetschef CFL 

Gallras efter 
läsårets slut 

- Hanteras av enhetschef CFL. 

Sammanställning av 
nyanlända elever som får 
studiehandledning på 
modersmålet 

- Digitalt hos 
enhetschef CFL 

Gallras efter 4 år - Elev räknas som nyanländ de första fyra 
skolåren, därefter gallras listan. 

Individuell plan för mottagande (IPM) 

IPM kan innehålla handlingarna nedan. Den upprättas digitalt i Unikum och delas med rektor och pedagoger på mottagande skola. Handlingarna i IPM blir 
början på elevens individuella utvecklingsplan (IUP) på mottagande skola. För hantering av IUP se: 
Individuell utvecklingsplan (IUP) inklusive studieomdöme 

Anteckning från 
introduktionssamtal 

 Unikum Se anm. Se anm. Hanteras som en del av elevens IUP 

Betyg från ursprungslandet  Unikum Se anm. Se anm. Skannas in, pappersoriginal lämnas 
tillbaka till elev/vårdnadshavare. 

Hanteras som en del av elevens IUP 

Kartläggning av nyanländ 
elevs kunskaper 

 Unikum Se anm. Se anm. Bygger på Skolverkets 
kartläggningsmaterial för bedömning av 
nyanlända elevers kunskaper. Hanteras 
som en del av elevens IUP 

Page 330 of 616



Tillbaka till innehållsförteckning  72

Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

9.1.5. Överlämning och övergång mellan och inom olika skolformer 

Överlämning mellan förskola och grundskola sker i Platina, grundskolan kan sedan lägga in infon i PMO vid behov. Respektive förskoleadministratör avslutar 
akterna i Platina för de barn som börjat i grundskola. Rektor på mottagande grundskola ansvarar för att lägga över det som behövs i PMO i god tid innan 
platinaakten avslutas. 

Blankett för överlämning, 
generell 

 Platina barnakt/ 
PMO elevakt 

Bevaras, se anm. Se respektive 
förvaringsplats 

Pappersoriginal gallras efter inskanning 
till Platina/PMO. 

Blankett för överlämning, 
särskilda behov 

 Platina barnakt/ 
PMO elevakt 

Bevaras, se anm. Se respektive 
förvaringsplats 

Pappersoriginal gallras efter inskanning 
till Platina/PMO.  

Dokumentation om 
barns/elevs behov av särskilt 
stöd 

 Platina barnakt/ 
PMO elevakt 

Bevaras, se anm. Se respektive 
förvaringsplats 

Pappersoriginal gallras efter inskanning 
till Platina/PMO.  

9.1.6. Samverkan med vårdnadshavare 

Brukarrådsprotokoll Kronologisk Digitalt, se anm. Bevaras 2 år Tas ut på papper inför leverans till 
kommunarkivet. 

Korrespondens - - - - Se: 7.4. Inkommande och utgående 
korrespondens 

9.1.7. Klagomål och synpunkter 

Utifrån skollag (2010:800) 4 kap. Se även sektorns rutin för klagomålshantering (KS § 120/2018) som gäller för alla sektorns verksamheter. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Klagomål och synpunkter - - Se anm. Se anm. Allvarliga klagomål hanteras som 
korrespondens av betydelse, enklare 
klagomål som korrespondens av tillfällig 
och ringa betydelse. Se: 7.4. Inkommande 
och utgående korrespondens 

Rutin för klagomålshantering Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 2 år Utifrån skollag 4 kap. Uppdateras centralt 
av sektorskontoret.  

Tillgänglig på IDA. 

9.1.8. Systematiskt kvalitetsarbete 

Utifrån skollag (2010:800) 4 kap.  

Kvalitetsrapport, enhetsvis Enhetsvis Google Drive/ 
Digitalt hos 
enhetschef 

Gallras efter 5 år -  

Underlag till 
kvalitetsrapporter 

- - Gallras efter 5 år -  

9.1.9. Trygghet och studiero 

Utifrån skollag (2010:800) 5 kap. 

Ordningsregler Årsvis På respektive enhet Bevaras 2 år  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Beslut om tillfällig 
omplacering av elev 

Personnummer Gr och grsär: PMO 
Elevakt, se anm. 

Gy och gysär: PMO 
Elevakt, se anm. 

Se anm. Se anm. Original till elev/vårdnadshavare.  Kopia 
av handlingen kan läggas i fysisk elevakt 
(gäller grundskola), annars gallras 
papperskopia när inskanning till PMO har 
skett och kvalitetssäkrats. 

Beslut om omhändertagande 
av föremål 

Personnummer Gr och grsär: PMO 
Elevakt, se anm. 

Gy och gysär: PMO 
Elevakt, se anm. 

Se anm. Se anm. Original till elev/vårdnadshavare.  Kopia 
av handlingen kan läggas i fysisk elevakt 
(gäller grundskola), annars gallras 
papperskopia när inskanning till PMO har 
skett och kvalitetssäkrats. 

Skriftlig varning Diarienummer, se 
anm. 

Gr och grsär: PMO 
Elevakt, se anm. 

Gy och gysär: PMO 
Elevakt, se anm. 

Se anm. Se anm. Original till elev/vårdnadshavare.  Kopia 
av handlingen skickas till registrator för 
diarieföring. Kopia kan även läggas i 
fysisk elevakt (gäller grundskola), annars 
gallras papperskopia när inskanning till 
PMO har skett och kvalitetssäkrats. 

Beslut om avstängning av 
elev i grundskolan 

Diarienummer, se 
anm. 

PMO Elevakt, se 
anm. 

 

Bevaras, se anm. Se anm. Original med besvärshänvisning till 
vårdnadshavare. Kopia av handlingen 
skickas till registrator för diarieföring. 
Kopia kan även läggas i fysisk elevakt, 
annars gallras papperskopia när 
inskanning till PMO har skett och 
kvalitetssäkrats. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Beslut om avstängning av 
elev i de frivilliga 
skolformerna 

Diarienummer, se 
anm. 

Gy och gysär: PMO 
Elevakt, se anm. 

Vux: Hos rektor, se 
anm. 

Bevaras, se anm. Se anm. Original med besvärshänvisning lämnas 
till elev/vårdnadshavare. Kopia av 
handlingen skickas till registrator för 
diarieföring. Övriga papperskopior 
gallras när inskanning till PMO har skett 
och kvalitetssäkrats (gäller gy och gysär). 
Kopior hos vuxenutbildningen gallras vid 
inaktualitet. 

Utredning gällande 
disciplinär åtgärd mot elev 

Personnummer, se 
anm. 

PMO elevakt, se 
anm. 

Bevaras, se anm. Se anm. Eventuell pappershandling gallras när 
inskanning till PMO har skett och 
kvalitetssäkrats. 

9.1.10. Arbete och åtgärder mot kränkande behandling och diskriminering 

Utifrån skollag (2010:800) 6 kap. 

Likabehandlingsplan/Plan 
mot kränkande behandling 
och diskriminering 

Årsvis På respektive enhet Bevaras 2 år  

Anmälan till rektor om 
misstänkt kränkande 
behandling eller 
diskriminering  

Diarienummer/ 
Personnummer 

Förskola: Platina 
Barnakt 

Gr och grsär: PMO 
Elevakt, se anm. 

Bevaras Förskola, gr och 
grsär, gy och 
gysär: Se 
respektive 
förvaringsplats 

Vux: 2 år 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Gy och gysär: PMO 
Elevakt, se anm. 

Vux: 
Hos enhetschef 

Anmälan till huvudman av 
misstänkt kränkande 
behandling eller 
diskriminering  

Diarienummer, se 
anm. 

E-tjänst/ Platina, se 
anm. 

Bevaras, se anm. Se anm. Görs av rektor via e-tjänst enligt 
sektorsgemensam rutin.  

Kopia kan läggas i Platina barnakt/ PMO 
elevakt. Eventuella papperskopior gallras 
vid inaktualitet. 

Utredning av och åtgärder vid 
misstänkt kränkande 
behandling eller 
diskriminering 

Personnummer/ 
Diarienummer 

Förskola: Platina 
Barnakt 

Gr och grsär: PMO 
Elevakt, se anm. 

Gy och gysär: PMO 
Elevakt, se anm. 

Vux: 
Hos enhetschef 

Bevaras Se respektive 
förvaringsplats 

Vux: 2 år 

Avslutad utredning utgör underlag för 
delegationsbeslut till välfärdsnämnden 
(görs av rektor via e-tjänst). 

Delegationsbeslut om utredd 
kränkning eller 
diskriminering 

Diarienummer E-tjänst/ Platina, se 
anm. 

Bevaras 2 år Görs av rektor via e-tjänst enligt 
sektorsgemensam rutin.  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Kopia kan läggas i Platina barnakt/ PMO 
elevakt. Eventuella papperskopior gallras 
vid inaktualitet. 

Dokumentation av åtgärder 
mot kränkande behandling 
och diskriminering 

Personnummer/ 
Diarienummer 

Förskola: Platina 
Barnakt 

Gr och grsär: PMO 
Elevakt, se anm. 

Gy och gysär: PMO 
Elevakt, se anm. 

Vux: 
Hos enhetschef 

Bevaras Se respektive 
förvaringsplats. 

 

Rutin för anmälan och 
utredning av kränkande 
behandling och 
diskriminering 

 Sektorskontoret Hålls uppdaterad - Tillgänglig digitalt på IDA. Uppdateras 
centralt av sektorskontoret. 

9.1.11. Anmälningsärenden hos Skolinspektionen, Barn- och elevombudet eller Diskrimineringsombudsmannen 

Anmälan Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 2 år  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Begäran om yttrande Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 2 år  

Yttrande/ Redovisning/ 
Utredning 

Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 2 år Utgör underlag för delegationsbeslut till 
välfärdsnämnden. 

Kompletteringsbegäran och 
komplettering 

Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 2 år  

Beslut Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 2 år Beslut av vikt för verksamheten delges 
välfärdsnämnden. 

Korrespondens av vikt Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 2 år  

9.1.12. Mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola 

Grundsärskolans och träningsskolans elevakter kan innehålla nedan nämnda handlingar. Grundsärskolans akter finns digitalt i Platina och på papper hos 
utvecklings- och stödenheten. Den digitala elevakten i Platina avslutas när eleven går vidare till gymnasiet. 

Om eleven börjar på Hulebäcksgymnasiet överförs pappersakten till gymnasieskolan och hanteringen fortgår på papper.  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Om eleven börjar på skola med annan huvudman kan kopia på akten överlämnas till mottagande skola under förutsättning att vårdnadshavare ger sitt samtycke 
till det. Pappersoriginalet finns då kvar på utvecklings- och stödenheten och överlämnas till kommunarkivet 2 år efter att eleven slutat i kommunens skola. 

Elevakten läggs i ett aktomslag och förses med elevens personnummer, för- och efternamn innan den överförs till kommunarkivet. 

Psykologisk bedömning Grsär: 
Diarienummer 

Gysär: 
Personnummer 

Grsär: Närarkiv 
USE/ Platina elevakt 

Gysär: Närarkiv 
gymnasiet 

Bevaras 2 år efter avslutad 
skolgång 

 

 

Pedagogisk bedömning Grsär: 
Diarienummer 

Gysär: 
Personnummer 

Grsär: Närarkiv 
USE/ Platina elevakt 

Gysär: Närarkiv 
gymnasiet 

Bevaras 2 år efter avslutad 
skolgång 

 

Social bedömning Grsär: 
Diarienummer 

Gysär: 
Personnummer 

Grsär: Närarkiv 
USE/ Platina elevakt 

Gysär: Närarkiv 
gymnasiet 

Bevaras 2 år efter avslutad 
skolgång 

 

Medicinsk bedömning Grsär: 
Diarienummer 

Gysär: 
Personnummer 

Grsär: Närarkiv 
USE/ Platina elevakt 

Gysär: Närarkiv 
gymnasiet 

Bevaras 2 år efter avslutad 
skolgång 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Korrespondens av betydelse Grsär: 
Diarienummer 

Gysär: 
Personnummer 

Grsär: Närarkiv 
USE/ Platina elevakt 

Gysär: Närarkiv 
gymnasiet 

Bevaras 2 år efter avslutad 
skolgång 

 

Framställan om utredning 
inför mottagande i särskolan 

Grsär: 
Diarienummer 

Gysär: 
Personnummer 

Grsär: Närarkiv 
USE/ Platina elevakt 

Gysär: Närarkiv 
gymnasiet 

Bevaras 2 år efter avslutad 
skolgång 

 

Ansökan om mottagande i 
särskolan 

Grsär: 
Diarienummer 

Gysär: 
Personnummer 

Grsär: Närarkiv 
USE/ Platina elevakt 

Gysär: Närarkiv 
gymnasiet 

Bevaras 2 år efter avslutad 
skolgång 

 

Beslut om mottagande 
i/utskrivning ur särskolan 

Grsär: 
Diarienummer 

Gysär: 
Personnummer 

Grsär: Närarkiv 
USE/ Platina elevakt 

Gysär: Närarkiv 
gymnasiet 

Bevaras 2 år efter avslutad 
skolgång 

 

Personbevis Grsär: 
Diarienummer 

Gysär: 
Personnummer 

Grsär: Närarkiv 
USE/ Platina elevakt 

Gysär: Närarkiv 
gymnasiet 

Bevaras 2 år efter avslutad 
skolgång 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Uppföljning av extern 
studieplats 

Grsär: 
Diarienummer 

Gysär: 
Personnummer 

Grsär: Närarkiv 
USE/ Platina elevakt 

Gysär: Närarkiv 
gymnasiet 

Bevaras 2 år efter avslutad 
skolgång 

 

9.1.13. Tillsyn av fristående verksamheter 

Handlingarna hanteras av enheten för planering och tillsyn. 

Underlag för tillsyn Diarienummer Platina Bevaras 2 år Inklusive kompletteringsbegäran och 
komplettering. 

Upprättat beslut Diarienummer Platina Bevaras 2 år  

9.1.14. Mottagande av barn eller elev i annan kommun än hemkommunen, förskola och grundskola 

Handlingarna hanteras av enheten för planering och tillsyn. 

Begäran om yttrande från 
annan kommun än 
hemkommunen 

Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 2 år  

Yttrande till annan kommun 
än hemkommunen 

Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 2 år Utgör underlag för delegationsbeslut till 
välfärdsnämnden. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Överenskommelse för 
barn/elev om mottagande i 
annan kommun än 
hemkommunen 

Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 2 år Utgör underlag för delegationsbeslut till 
välfärdsnämnden. 

9.1.15. Tilläggsbelopp till annan huvudman 

Tilläggsbelopp avseende barn och elever med rätt till modersmålsundervisning eller som har omfattande behov av särskilt stöd. För barn och elever i förskole- 
och grundskoleålder handläggs ärendena av utvecklings- och stödenheten (särskilt stöd) och enheten för planering och tillsyn (modersmål). För elever i 
gymnasieålder handläggs ärendena av Hulebäcksgymnasiet. 

Ansökan om tilläggsbelopp Diarienummer Förskola och 
grundskola: Platina 
samt Närarkiv USE/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Gymnasieskola: 
Närarkiv gymnasiet 

Bevaras 5 år  

Beslut om tilläggsbelopp Diarienummer Förskola och 
grundskola: Platina 
samt Närarkiv USE/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Gymnasieskola: 
Närarkiv gymnasiet 

Bevaras 5 år Utgör underlag för delegationsbeslut till 
välfärdsnämnden. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Överklagande Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 5 år Diarieförs som ett nytt ärende. 

Föreläggande och yttrande i 
överklagandeärenden 

Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 5 år  

Dom Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 5 år  

Korrespondens av betydelse, 
inkommande och utgående 

Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 5 år  

9.1.16. Nationella prov 

Nedan redovisas handlingar som rör nationella prov i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Hanteringen är delvis digitaliserad. De digitala nationella 
proven finns i tjänsten Digiexam för grundskolan. För gymnasieskolan och vuxenutbildningen finns de i Exam.net. De digitala nationella proven skrivs ut efter 
utförande och förvaras på respektive enhet fram till gallring/överföring till kommunarkiv, enligt nedan.  

Övriga prov, tester och betygsunderlag redovisas under respektive verksamhet: 
9.5. Grundskola och grundsärskola 
9.6. Gymnasieskola och gymnasiesärskola 
9.7. Vuxenutbildning 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Arbetsmaterial/administration 
av nationella prov 

Ämnesvis Hos ansvarig 
lärare/rektor 

Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Oanvända nationella prov Klassvis och 
alfabetisk 

Arkiv/arkivskåp på 
skolan 

Gallras vid 
inaktualitet, se 
anm. 

- Beakta provsekretess, strimlas eller 
lämnas till bränning.  

Elevlösning i svenska, 
svenska som andra språk och 
SFI samtliga delar 

Klassvis och 
alfabetisk 

Arkiv/arkivskåp på 
skolan (på papper) 

Bevaras 2 år  

Elevlösning övriga ämnen Klassvis och 
alfabetisk 

Arkiv/arkivskåp på 

skolan (på papper) 

Gallras efter 5 år -  

Sammanställning över 
resultat i nationella prov i 
svenska, svenska som andra 
språk och SFI 

Klassvis och 
alfabetisk 

Arkiv/arkivskåp på 

skolan (på papper) 

Bevaras 2 år  

Sammanställning över 
resultat i övriga ämnen 

Klassvis och 
alfabetisk 

Arkiv/arkivskåp på 

skolan (på papper) 

Gallras efter 5 år -  

9.1.17. Tellus resurscenter och ÅterC återanvändningscenter 

Tellus är ett resurscenter som riktar sig till barn, elever och pedagoger inom kommunens för- och grundskola. Syftet är att utveckla barn och elevers intresse för 
och kunskaper i matematik, teknik och naturvetenskap. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

ÅterC är ett återanvändningscenter för kommunala för- och grundskolan. På ÅterC finns överblivet spillmaterial som används till kreativa projekt. 

Anhöriglista för deltagande 
barn 

  Gallras vid 
inaktualitet 

- Kontaktuppgifter till anhöriga till barn 
som deltar i fritidsaktiviteter. 

Besöksstatistik  Tellus: Digitalt 
ÅterC: på papper 

Gallras efter 5 år - Sammanställs en gång per termin. 
Används som underlag för det 
systematiska kvalitetsarbetet. 

Deltagarlista -  Gallras vid 
inaktualitet 

- Lista på barn som deltar i 
sommaraktiviteter och fritidsaktiviteter. 

Program för verksamheten på 
Tellus 

Kronologisk Digitalt hos 
handläggare, se anm. 

Bevaras 2 år Fastställt program med bilagor tas ut på 
papper en gång varje läsår. 

Planering av programpunkter Kronologisk Google Drive Hålls uppdaterad -  

Manus till dramatiseringar 
vid elevbesök 

Kronologisk Google Drive Gallras vid 
inaktualitet 

  

Riskbedömning för 
laborationer och material 

 

 

 

 

Google Drive Gallras vid 
inaktualitet 

 

 

 

 

Riskbedömning görs när verksamheterna 
ska utföra en laboration eller använda nya 
material. Riskbedömningen gallras när 
laborationen inte längre utförs/materialet 
inte längre används. 

Lista över riskbedömda 
material/laborationer 

- - Hålls uppdaterad   
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

9.2. Barn- och elevhälsa 

Utifrån skollagen 2 kap. 25-28 §. 

Här redovisas handlingar som hanteras inom elevvårdande verksamhet som sköts av funktioner inom skolan som t ex skolkurator, studie- och yrkesvägledare, 
socialpedagog, specialpedagog och rektor. Den största delen av dokumentationen finns i PMO elevakt för grundskola och gymnasieskola. Inom förskolan lagras 
dokumentationen i Platina barnakt. Pappershandlingar gallras när inskanning till Platina/PMO har skett och kvalitetssäkrats om inte original ska skickas till annan 
instans. 

För handlingar som hanteras av elevhälsans medicinska insats och elevhälsans psykologiska insats se:  
9.3. Elevhälsans medicinska och psykologiska insatser (EMI och EPI) 

För handlingar som är gemensamma för flera verksamheter eller sektorer hänvisas till övriga delar i denna dokumenthanteringsplan. 

Anteckning rörande elev 
från elevhälsoteam 
(EHT) 

Kronologisk Gr och grsär: PMO 
Elevakt 

Gy och gysär: PMO 
Elevakt 

Bevaras Se respektive 
förvaringsplats 

 

Anmälan Aj, olyckor Diarienummer/ 
Personnummer 

Förskola: Platina 
Barnakt 

Grundskola och 
grundsärskola: PMO 
Elevakt 

Bevaras Se respektive 
förvaringsplats 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Anmälan Oj, tillbud Personnummer Förskola: Hos 
förskolans 
administrativa enhet  

Grundskola och 
grundsärskola: Hos 
rektor 

Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Sammanställning Aj- 
och Oj-anmälningar, 
förskola 

Kronologisk Hos förskolans 
administrativa enhet 

 

Hålls uppdaterad - Statistik för uppföljning. 

 

Anmälan till 
socialtjänsten 

 Förskola: Platina 
Barnakt 

Gr och grsär: PMO 
Elevakt 

Gy och gysär: PMO 
Elevakt 

Bevaras, se anm. Se respektive 
förvaringsplats 

Orosanmälan. Original till socialtjänsten. 

Elevvårdsanteckning/ 
protokoll 

 Gr och grsär: PMO 
Elevakt 

Gy och gysär: PMO 
Elevakt 

Bevaras, se anm. Se respektive 
förvaringsplats 

Inklusive beslut om åtgärder.  

 

Handlingar rörande Personnummer PMO Bevaras Se respektive  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

barns/elevs 
hälsotillstånd, t ex 
allergier, inklusive 
läkarutlåtanden 

förvaringsplats 

Kurators löpande 
anteckningar rörande 
elever 

Personnummer Gr och grsär: PMO 
Elevakt 

Gy och gysär: PMO 
Elevakt 

Bevaras Se respektive 
förvaringsplats 

 

Specialpedagogisk 
utredning 

Personnummer Gr och grsär: PMO 
Elevakt 

Gy och gysär: PMO 
Elevakt 

Bevaras Se respektive 
förvaringsplats 

 

SOL, läs- och 
skrivutredning 

Personnummer Gr och grsär: PMO 
Elevakt 

Gy och gysär: PMO 
Elevakt 

Bevaras Se respektive 
förvaringsplats 

  

Pedagogisk kartläggning Personnummer Gr och grsär: PMO 
Elevakt 

Gy och gysär: PMO 
Elevakt 

Bevaras Se respektive 
förvaringsplats 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

9.3. Elevhälsans medicinska och psykologiska insatser (EMI och EPI)  

Utifrån skollagen 2 kap. 25-28 §.  

Här redovisas handlingar som hanteras inom elevhälsans medicinska insats (EMI) och elevhälsans psykologiska insats (EPI). 

Elevhälsans medicinska insats (EMI) är till största del hälso- och sjukvård och omfattar drygt 7000 patienter i kommunen i åldrarna 6 år till 20 år. Elevhälsans 
psykologiska insats (EPI) är en del av skolornas arbete samtidigt som den är en del av hälso- och sjukvården och går under hälso- och sjukvårdslagarna. EMI och 
EPI ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande med mål att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.  

I Härryda kommun delas ansvarat för både EMI och EPI på två verksamhetschefer, en för grundskola och en för gymnasieskola. Välfärdsnämnden är ansvarig 
vårdgivare. 

För handlingar som hanteras av övriga elevvårdande funktioner inom skolan som t ex kurator, studie- och yrkesvägledare, socialpedagog, specialpedagog och 
rektorn, se: 
9.2. Barn- och elevhälsa 

För handlingar som är gemensamma för flera verksamheter eller sektorer hänvisas till övriga delar i denna dokumenthanteringsplan. 

9.3.1. Planering och redovisning av verksamheten 

Patientsäkerhetsberättelse  Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras, se anm. Se anm. Skickas till sektorskontoret för 
diarieföring. 

- Underlag Årsvis Hos 
verksamhetschef 
EMI/ EPI 

Gallras vid 
inaktualitet 

-  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Verksamhetsberättelse Diarienummer Sektorskontorets 
närarkiv/ Platina 

Bevaras, se anm. Se anm. Skickas till sektorskontoret för 
diarieföring. 

Verksamhetsplan  Årsvis Hos 
verksamhetschef 
EMI/ EPI 

Bevaras 2 år  

Loggar i PMO Personnummer PMO Gallras efter 5 år -  

9.3.2. Avvikelserapportering 

Sammanställning/ resultat av 
analyserade enskilda 
avvikelserapporter 

Datumordning Hos medicinskt/ 
psykologiskt 
ledningsansvarig 

Bevaras 2 år  

Enskild avvikelserapport Datumordning Hos medicinskt/ 
psykologiskt 
ledningsansvarig 

Gallras, se anm. 3 år, se anm. Gallras efter att den använts i en 
händelseanalys där sammanställning 
gjorts för rapportering och uppföljning av 
mål och resultat. Gallring av enskilda 
avvikelserapporter får inte ske om dessa 
behövs för vårdgivarens uppföljning eller 
om dessa kan behövas för framtida 
utredningar i disciplin- eller 
patientskadeärenden. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

9.3.3. Anmälningsärenden till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

Avser anmälan av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal enligt 3 kap. 7 § patientsäkerhetslagen samt anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat 

medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria-anmälan). 

Anmälan Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 2 år Skickas till sektorskontoret för 
diarieföring. 

Begäran om yttrande Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 2 år Skickas till sektorskontoret för 
diarieföring. 

Yttrande Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 2 år Skickas till sektorskontoret för 
diarieföring. 

Begäran om komplettering 
och komplettering 

Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 2 år Skickas till sektorskontoret för 
diarieföring. 

Beslut Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 2 år Skickas till sektorskontoret för 
diarieföring. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Korrespondens av vikt Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 2 år Skickas till sektorskontoret för 
diarieföring. 

9.3.4. Medicinsk journal 

För hantering se även metodhandbok för elevhälsans medicinska insats. För elever födda 1992 och tidigare är journalerna på papper. Från 1992 och framåt kan 
journaler finnas digitalt och/eller på papper. Nyanlända elevers journaler förs på papper. 

Pappersjournaler överlämnas till kommunarkivet/ursprunglig vårdgivare enligt tabellen nedan. Journaler i PMO lagras digitalt i systemet inför framtida e-
arkivering. Pappershandling gallras när inskanning till PMO har skett och kvalitetssäkrats. 

Journalanteckning Personnummer PMO Bevaras 1 år efter avslutad 
skolgång 

 

Inskannad handling i EMI-
journal 

Personnummer PMO Bevaras 1 år efter avslutad 
skolgång 

 

Remiss och remissvar Personnummer PMO Bevaras 1 år efter avslutad 
skolgång 

 

Medgivande att lämna ut 
journaluppgift till annan 

Personnummer PMO Bevaras 1 år efter avslutad 
skolgång 

 

Minnesanteckning och 
arbetsmaterial 

Personnummer Skolläkare/ 
skolsköterska/ PMO 

Gallras, se anm. 1 år efter avslutad 
skolgång Se anm. 

Gallras när väsentlig information förts in 
i PMO. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Logopedutredning Personnummer PMO Bevaras 1 år efter avslutad 
skolgång 

Logopedutredningar från annan instans. 

Rekvisition av EMI-journal  E-tjänst 
journalrekvisition 

Bevaras 1 år efter avslutad 
skolgång 

 

Övriga inkomna handlingar Personnummer PMO Bevaras 1 år efter avslutad 
skolgång 

 

9.3.5. Psykologjournal 

Förskola och grundskola 

Förskola: All journalföring sker på papper tills vidare. För barn som har börjat i förskoleklass fram t om läsåret 2011/2012 bevaras journalen på papper och 
överlämnas till kommunarkivet enligt tabellen nedan.  

För barn som har börjat i förskoleklass fr om hösten 2012 skannas journalen in i PMO och lagras digitalt i systemet inför framtida e-arkivering. Pappersjournal 
gallras när inskanning till PMO har skett och kvalitetssäkrats. 

Grundskola: All journalföring och allt bevarande sker digitalt i PMO med undantag för journaler för elever utan personnummer samt protokoll till psykologiska 
test som omfattas av instrumentsekretess. I dessa fall sker journalföringen och bevarandet på papper.  

Pappersjournaler överlämnas till kommunarkivet enligt tabellen nedan. Journaler i PMO lagras digitalt i systemet inför framtida e-arkivering. Pappershandling 
gallras när inskanning till PMO har skett och kvalitetssäkrats. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Journalanteckning Personnummer Digital: PMO 

På papper: Närarkiv 

USE 

Bevaras  6 år efter avslutad 
grundskola 

 

Psykologisk undersökning 
och psykologiskt test 

Personnummer Digital: PMO 

På papper: Närarkiv 

USE 

Bevaras  6 år efter avslutad 
grundskola 

Observera att protokoll till psykologiska 
test som omfattas av instrumentsekretess 
journalförs och bevaras i pappersform. 

Psykologisk utredning Personnummer Digital: PMO 

På papper: Närarkiv 

USE 

Bevaras 6 år efter avslutad 
grundskola 

 

Remiss och remissvar Personnummer PMO, se anm. Bevaras, se anm. 6 år efter avslutad 
grundskola, se 
anm. 

Remissvaret skannas in i sin helhet i 
PMO, pappersoriginal gallras när 
inskanning kvalitetssäkrats. 

Övriga inkomna handlingar Personnummer PMO Bevaras 6 år efter avslutad 
grundskola, se 
anm. 

T ex psykologutlåtanden från annan 
vårdgivare. 

Gymnasieskola 

All journalföring och allt bevarande sker digitalt i PMO med undantag för journaler för elever utan personnummer samt protokoll till psykologiska test som omfattas av 
instrumentsekretess. I dessa fall sker journalföringen och bevarandet på papper. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Pappersjournaler överlämnas till kommunarkivet enligt tabellen nedan. Journaler i PMO bevaras digitalt i systemet inför framtida e-arkivering. Pappershandling gallras 
när inskanning till PMO har skett och kvalitetssäkrats. 

Journalanteckning Personnummer Digital: PMO 

På papper: Närarkiv 

USE 

Bevaras  3 år efter avslutad 
gymnasieskola 

 

Psykologisk undersökning 
och psykologiskt test 

Personnummer Digital: PMO 

På papper: Närarkiv 

USE 

Bevaras  3 år efter avslutad 
gymnasieskola 

Observera att protokoll till psykologiska 
test som omfattas av instrumentsekretess 
journalförs och bevaras i pappersform. 

Psykologisk utredning Personnummer Digital: PMO 

På papper: Närarkiv 

USE 

Bevaras, se anm. 3 år efter avslutad 
gymnasieskola 

 

Remiss och remissvar Personnummer PMO, se anm. Bevaras, se anm. 3 år efter avslutad 
gymnasieskola, se 
anm. 

Papper gallras när anteckning om 
inkommet svar gjorts i journalen. 

9.4. Förskola och pedagogisk omsorg 

I Härryda kommun finns kommunala förskolor i samtliga geografiska områden. Dessutom finns det kommunala familjedaghem och öppna förskolor i 
Mölnlycke, Landvetter, Hindås och Rävlanda. Här redovisas handlingar som hanteras inom alla dessa verksamhetsformer samt en del handlingar gällande 
fritidshem och fritidsklubb.  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

För handlingar som är gemensamma för flera verksamheter eller sektorer hänvisas till övriga delar i denna dokumenthanteringsplan. 

9.4.1. Placering i förskola, familjedaghem, fritidshem och fritidsklubb 

Handlingarna hanteras av enheten för planering och tillsyn. 

Ansökan förskola, digitala Personnummer IST förskola Se anm. Se anm. Lagras för närvarande i IST förskola 
inför framtida e-arkivering. 

Ansökan förskola särskilda 
skäl 

Kronologisk Sektorskontorets 
närarkiv 

Gallras vid 
inaktualitet, se 
anm. 

Se anm. Utgör underlag för delegationsbeslut till 
välfärdsnämnden. Ansökan blir inaktuell 
när beslut om ansökan slutat gälla. 

Ansökan fritidshemsplats 
särskilda skäl 

Kronologisk Sektorskontorets 
närarkiv 

Rensas vid 
inaktualitet, se 
anm. 

Se anm. Utgör underlag för delegationsbeslut till 
välfärdsnämnden. Ansökan i original 
finns på respektive skola i elevens 
elevakt, kopia 

Debiteringsunderlag Personnummer Extens Se anm. Se anm. Lagras för närvarande i Extens inför 
framtida e-arkivering. 

Inkomstuppgift/ 
inkomstredovisning för 
vårdnadshavare 

Personnummer Extens/ 
Sektorskontorets 
närarkiv (på papper) 

Se anm. Se anm. Lagras för närvarande i Extens inför 
framtida e-arkivering. 
Inkomstredovisning på papper gallras när 
barnets placering upphör eller ny 
inkomstredovisning skickats in. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Platserbjudande Personnummer IST förskola Se anm. Se anm. Lagras för närvarande i IST förskola 
inför framtida e-arkivering. 

Schema Personnummer Tempus Hålls uppdaterade -  

Kölista  IST förskola Hålls uppdaterade -  

Lista över placerade barn Enhetsvis Extens Bevaras, se anm. Se anm. Tas ut på papper 1 april och 15 oktober 
varje år och överlämnas till 
kommunarkivet. 

Uppsägning av plats på 
vårdnadshavares begäran 

 Digitalt hos 
handläggare 

Gallras efter 2 år -  

Utökad vistelsetid 

Hanteras på respektive enhet, kopia till enheten för planering och tillsyn. 

Ansökan och beslut   Gallras vid 
inaktualitet, se 
anm. 

- Kopia på blanketten skickas till enheten 
för planering och tillsyn, kopia gallras vid 
inaktualitet. 

9.4.2. Kravhantering förskola och pedagogisk omsorg 

Handlingarna hanteras av enheten för planering och tillsyn. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Avbetalningsplan - - Se anm. Se anm. Hanteras av ekonomifunktionen, se: 2. 
Dokumenthanteringsplan för ekonomi 
och upphandling. 

Restlängdlista - Hos handläggare Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Korrespondens angående 
obetalade fakturor: 

- brev, en obetalad faktura 

- varsel 

- brev, beslut om uppsägning 

- korrespondens från 
vårdnadshavare 

- information om 
avbetalningsplan 

Personnummer Hos handläggare Se anm. Se anm. Gallras senast 1 år efter att skulden har 
reglerats (avbetalats eller avskrivits). 

9.4.3. Sommaröppen verksamhet 

Handlingarna hanteras av enheten för planering och tillsyn. 

Ansökan om placering under 
stängningsveckor 

 E-tjänst 
sommaröppet 

Gallras efter 6 
månader 

-  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Underlag till ansökan, t ex 
arbetsgivarintyg och 
sjukintyg 

 E-tjänst 
sommaröppet/ e-
postsystem, 
handläggare 

Gallras efter 6 
månader, se anm. 

- Underlag som inkommit mejlledes gallras 
vid inaktualitet. 

Informationsbrev om 
placering på sommaröppen 
verksamhet 

Kronologisk E-postsystem Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Lista och schema över 
placering på sommaröppen 
verksamhet 

Enhetsvis O-katalogen Gallras vid 
inaktualitet 

-  

9.4.4. Barnets lärande och utveckling 

Dokumentation om barnets 
utveckling och lärande 

 Pluttra/ på papper Gallras när barnet 
har slutat i 
förskolan, se anm. 

- Information som ska med till grundskolan 
överlämnas till mottagande skola. 

Löpande arbetsanteckningar 
rörande barn 

 Pluttra/ Platina 
barnakt/ på papper 
hos enhetschef 

Gallras vid 
inaktualitet, se 
anm. 

Se anm. Anteckning av vikt skannas/läggs in i 
barnakten i Platina, därefter kan 
eventuellt pappersoriginal gallras. För 
hantering av barnakten i Platina se nedan. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Platina Barnakt 

En del barn i förskola och annan pedagogisk omsorg har en egen digital barnakt i Platina. Akten avslutas i Platina 2 år efter att barnet slutat i verksamheten. 
Pappershandlingar som skannats in i barnakten kan gallras förutsatt att underskriven handling inte behövs för att kunna hävda juridisk giltighet. Barnakten lagras 
digitalt i Platina inför framtida e-arkivering 

Barnakt Platina Diarienummer Platina Bevaras, se anm.  Se anm. För handlingar som kan finnas i 
barnakten se övriga handlingar under 
9.4.4. samt: 
9.1.3. Extra anpassningar och särskilt 
stöd 
9.1.6. Samverkan med vårdnadshavare 
9.1.7. Klagomål och synpunkter 
9.1.9. Trygghet och studiero 
9.1.10. Arbete och åtgärder mot 
kränkande behandling och diskriminering 
9.2. Barn- och elevhälsa 

9.5. Grundskola och grundsärskola 

Här redovisas handlingar som rör grundskola och grundsärskola, fritidshem och fritidsklubb.  

För handlingar som är gemensamma för flera verksamheter eller sektorer hänvisas till övriga delar i denna dokumenthanteringsplan. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

9.5.1. Placering i grundskola  

Handlingarna hanteras av enheten för planering och tillsyn. För handlingar rörande mottagande i särskola och träningsskola se: 
9.1.12. Mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola 

Anmälan om eller byte av 
plats i den kommunala 
grundskolan 

Personnummer E-tjänst/ på papper 
hos handläggare, se 
anm. 

Gallras efter 1 år - Utgör underlag för delegationsbeslut 
till välfärdsnämnden om elev är 
folkbokförd i annan kommun. Om 
ansökan sker på papper förvaras den i 
pärm hos handläggare fram till 
gallring. 

In- och utflyttningsanmälan Personnummer E-tjänst Gallras vid 
läsårets slut 

-  

Beslut om placering av elev 
vid skolenhet  

Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 5 år Utgör underlag för delegationsbeslut till 
välfärdsnämnden. 

Uppgift om elevs placering 
vid skolenhet 

Personnummer Extens Se anm. Se anm. Lagras för närvarande i Extens inför 
framtida e-arkivering. 

Lista över elever som är 
hemmahörande i kommunen 
men går i skola i annan 
kommun eller fristående 
skola. 

Enhetsvis Extens Se anm. Omgående Tas ut på papper 1 april och 15 oktober 
varje år och överlämnas till 
kommunarkivet från enheten för 
planering och tillsyn. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Klasslista/grupplista  Extens Se anm. - Klasslistor tas ut på papper 1 april och 
15 oktober och lämnas till 
kommunarkivet från enheten för 
planering och tillsyn. 

9.5.2. Skolpliktsbevakning 

Handlingarna hanteras av enheten för planering och tillsyn. 

Ansökan om uppskjuten 
skolplikt 

- E-tjänst skolplikt Gallras efter 1 år -  

Ansökan om tidigare skolstart - E-tjänst skolplikt Gallras efter 1 år -  

Ansökan om fullgörande av 
skolplikt på annat sätt 

- E-tjänst skolplikt Gallras efter 1 år -  

Ansökan om skolpliktens 
upphörande på grund av 
varaktig utlandsvistelse 

- E-tjänst skolplikt Gallras efter 1 år -  

Beslut efter ansökan om: 

- uppskjuten skolplikt 

- tidigare skolstart 

- E-tjänst skolplikt Gallras efter 1 år, 
se anm. 

- Utgör underlag för delegationsbeslut till 
välfärdsnämnden. Kopia på beslut 
bifogas delegationsbeslutet. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

- fullgörande av skolplikt på 
annat sätt 

-skolpliktens upphörande på 
grund av varaktig 
utlandsvistelse 

Föreläggande om att fullfölja 
skolplikt samt utdömande av 
vite 

Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras, se anm. 2 år, se anm. Beslutas av välfärdsnämnden. 

Arbetsmaterial - Hos handläggare    

Korrespondens angående elev - - Se anm. Se anm. För hantering se:  
7.4. Inkommande och utgående 
korrespondens 

Anmälan till socialtjänsten i 
skolpliktsärende 

Personnummer Närarkiv 
sektorskontoret 

Gallras när 
ärendet avslutats, 
se anm. 

Se anm. Orosanmälan. Original skickas till 
socialtjänsten. 

Anmälan till skatteverket - Hos handläggare Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Uppgift om elev - Extens - -  

Riktlinjer/reglemente Diarienummer Platina Bevaras 2 år  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Utredning av elevs frånvaro 

Utifrån skollag (2010:800) 7 kap. 19a §. Handlingarna hanteras på respektive skola.  

Utredning av elevs frånvaro Personnummer PMO elevakt, se 
anm. 

Bevaras, se anm. - För hantering se: Elevakt (grundskola) 

Anmälan till huvudman om 
utredning av elevs frånvaro 

Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras, se anm. 2 år, se anm. Skickas till sektorskontoret för 
diarieföring. Papperskopia på skolan 
gallras vid inaktualitet. 

8.5.3. Skolskjuts 

Handlingarna hanteras av enheten för planering och tillsyn. 

Ansökan om skolskjuts - E-tjänst skolskjuts Gallras efter 1 år -  

Beslut, beviljade - E-tjänst skolskjuts Gallras efter 1 år -  

Beslut, avslag Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras, se anm. 2 år, se anm. Utgör underlag för delegationsbeslut till 
välfärdsnämnden. 

Riktlinjer/reglemente Diarienummer Platina Bevaras 2 år Fastställs av kommunfullmäktige. 

9.5.4. Elev- och skoladministration 

Anhöriglista elever   Hålls uppdaterad -  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Kontrakt och 
överenskommelser med 
elever 

  Gallras vid 
inaktualitet 

- T ex kontrakt för digitala verktyg. 

Närvaro- och 
frånvaroregistrering 

Personnummer Skola24 Gallras efter 3 år -  

Ledighetsansökan för elev Personnummer Skola24 Gallras efter 
läsårets slut 

-  

Valblanketter   Gallras vid 
inaktualitet 

- Elevens val, språkval o dyl. 

Schemaläggning och kursplanering 

Arbetsplaner, lokala   Bevaras 2 år  

Kurs- och timplaner, lokala   Bevaras 2 år Elevens val, skolans val, profil 

Klasschema Läsårsvis Skola24/ skolans 
expedition 

Bevaras, se anm. Två gånger per 
läsår, se anm. 

Upprättas i verksamhetssystem (Skola24) 
och tas ut på papper 15 oktober och 1 
april varje år. 

Lärarschema  Skola24/ skolans 
expedition 

Gallras efter 3 år -  

Övriga scheman   Hålls uppdaterade - T ex scheman för fritidshem och 
fritidsklubb. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Uppflyttning av elev 

Utifrån skolförordning 4 kap 5-7 §. 

Handlingarna lagras tills vidare i PMO inför framtida e-arkivering. 

Begäran från vårdnadshavare 
om att elev får gå om en 
årskurs 

Personnummer PMO elevakt Bevaras, se anm. Se anm. Papper gallras när inskanning till 
Platina/PMO har skett och 
kvalitetssäkrats. 

Yttrande från vårdnadshavare 
om att elev får gå om en 
årskurs 

Personnummer PMO elevakt Bevaras, se anm. Se anm. Papper gallras när inskanning till 
Platina/PMO har skett och 
kvalitetssäkrats. 

Beslut om att inte flytta upp 
elev till närmast högre 
årskurs 

Personnummer PMO elevakt Bevaras, se anm. Se anm. Papper gallras när inskanning till 
Platina/PMO har skett och 
kvalitetssäkrats. 

Beslut om att flytta upp elev 
till en högre årskurs 

Personnummer PMO elevakt Bevaras, se anm. Se anm. Papper gallras när inskanning till 
Platina/PMO har skett och 
kvalitetssäkrats. 

Medgivande från 
vårdnadshavare om att flytta 
upp elev till en högre årskurs 

Personnummer PMO elevakt Bevaras, se anm. Se anm. Papper gallras när inskanning till 
Platina/PMO har skett och 
kvalitetssäkrats. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

9.5.5. Elevens lärande och utveckling 

Handling rörande 
gymnasieval 

 Hos studie- och 
yrkesvägledare 

Gallras vid 
inaktualitet 

  

Löpande arbetsanteckningar 
rörande elever 

  Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Minnesanteckning från 
utvecklingssamtal 

  Gallras vid 
inaktualitet, se 
anm. 

- Under förutsättning att relevant 
information förs över till IUP. 

Elevakt 

För elever i grundskolan kan det finnas en: 

- Fysisk elevakt som förvaras i respektive enhets arkiv/arkivskåp fram tills att den överlämnas till kommunarkivet. 

- Digital elevakt i PMO som lagras i systemet inför framtida e-arkivering. 

För elevdokumentation som kan finnas i PMO elevakt/den fysiska elevakten se övriga avsnitt under 8.5. samt: 

9.1.3. Extra anpassningar och särskilt stöd 

9.1.6. Samverkan med vårdnadshavare 

9.1.7. Klagomål och synpunkter 

9.1.9. Trygghet och studiero 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

9.1.10. Arbete och åtgärder mot kränkande behandling och diskriminering 

9.2. Barn- och elevhälsa 

PMO elevakt grundskola Personnummer PMO Bevaras, se anm. Se anm. Förvaras tills vidare i PMO inför framtida 
e-arkivering. 
 

Fysisk elevakt, kan innehålla 
t ex:  

- korrespondens med 
vårdnadshavare 

- kopia på beslut om 
åtgärdsprogram  

- bedömningsstöd för 
tidiga insatser 

- kopia på anmälan vid 
misstanke om 
kränkande behandling 

Personnummer Arkiv/arkivskåp på 
respektive enhet 

Bevaras, se anm. 2 år efter att 
eleven gått ut 
grundskolan, se 
anm. 

Den mesta elevdokumentationen finns 
inskannad digitalt i PMO elevakt (se 
ovan). 

Prov och betygssättning 

Nationella prov - - - - För hantering se: 
9.1.16. Nationella prov 

Övriga prov, skriftliga tester, 
läxförhör och 
inlämningsuppgifter 

  Se anm. Se anm. Överlämnas till eleven, i de fall 
handlingarna finns kvar på skolan kan de 
gallras vid inaktualitet.  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Terminsbetyg     Skrivs ut och lämnas till elev vid 
terminsslut. 

Slutbetyg Klassvis och 
personnummer 

Extens Bevaras, se anm. Se anm. Underskrivna slutbetyg skannas in 
klassvis och skickas till registrator på 
sektorskontoret för arkivering. Original 
lämnas till elev. 

Betygskatalog Års- och klassvis Extens/ Skolans 
närarkiv 

Bevaras 2 år Skrivs ut på arkivbeständigt papper. I 
förekommande fall bifogas lista över 
förkortningar och sifferkoder med 
förklaring. 

Intyg om avgång från 
grundskolan 

Årsvis och 
personnummer 

 Bevaras 2 år Utfärdas om elev avgår utan slutbetyg. 
Skannas in med slutbetygen. 

Resultat sommarskola   Bevaras  2 år Skrivs ut på arkivbeständigt papper. I 
förekommande fall bifogas lista över 
förkortningar och sifferkoder, med 
förklaring. 

Betygssättning grundsärskola 

Efter avslutad skolgång i grundsärskolan får eleverna ett intyg om den utbildning de genomgått. Om elev eller vårdnadshavare begär det ska intyget kompletteras 
med ett studieomdöme. Om elev eller vårdnadshavare begär det ska betyg sättas i grundskolans ämnen. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Betyg Årsvis och 
personnummer 

Arkiv/arkivskåp på 

respektive enhet 

Bevaras 2 år  

Intyg om genomgången 
utbildning 

Årsvis och 
personnummer 

Arkiv/arkivskåp på 

respektive enhet 

Bevaras 2 år  

Begäran om studieomdöme Årsvis och 
personnummer 

Arkiv/arkivskåp på 

respektive enhet 

Bevaras 2 år  

Studieomdöme Årsvis och 
personnummer 

Arkiv/arkivskåp på 

respektive enhet 

Bevaras 2 år  

Individuell utvecklingsplan (IUP) inklusive studieomdöme 

Underlag till IUP - - Gallras vid 
inaktualitet 

- Under förutsättning att relevant 
information har förts över till IUP. 

IUP:er för elever födda den 
5:e, 15:e och 25:e varje 
månad 

Personnummer Unikum Bevaras 2 år Gäller samtliga IUP:er för elever födda 
dessa datum. 

Övriga IUP:er Personnummer Unikum Gallras efter 5 år -  

Bedömningsstöd tidiga stödinsatser 

Utifrån skollag (2010:800) 3 kap 4 §.  Bedömningsstöden är obligatoriska för årskurs 1 i svenska, svenska som andraspråk och matematik. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

För handlingar som rör extra anpassningar och särskilt stöd se: 
9.1.3. Extra anpassningar och särskilt stöd 

Muntlig uppgift, formulär och 
avstämning 

- - Gallras vid 
läsårets slut, se 
anm. 

Se anm. Om resultatet av bedömningen ligger till 
grund för extra anpassning läggs 
uppgifterna i fysisk elevakt, för hantering 
se handlingstyp Fysisk elevakt under: 
9.5.5. Elevens lärande och utveckling 

Skriftlig uppgift - - Gallras vid 
läsårets slut, se 
anm. 

Se anm. Om resultatet av bedömningen ligger till 
grund för extra anpassning läggs 
uppgifterna i fysisk elevakt, för hantering 
se handlingstyp Fysisk elevakt under: 
9.5.5. Elevens lärande och utveckling 

Sammanställning - - Gallras vid 
läsårets slut 

- Avser sammanställning för både muntliga 
och skriftliga uppgifter. 

Praktisk arbetslivsorientering (PRAO) 

Sammanställning av 
placeringar 

Års- och klassvis Hos studie- och 
yrkesvägledare 

Bevaras 2 år  

Omdömen, besked, uppgifter 
om val och önskemål 

- Praktikplatsen.se Gallras vid 
inaktualitet 

-  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Modersmålsundervisning grundskola 

Utifrån skollag 10 kap 7 §. Handlingarna hanteras av Centrum för flerspråkigt lärande (CFL). För prov- och betygshandlingar se: 
Prov och betygssättning 

För handlingar gällande modersmålsundervisning i gymnasieskola och gymnasiesärskola se: 
Modersmålsundervisning gymnasieskola 

Ansökan om 
modersmålsundervisning 

 E-tjänst modersmål 
grundskola 

- Gallras efter 
läsårets slut 

Hanteras av enhetschef CFL. 

Nekande beslut om 
modersmålsundervisning 

 E-postsystem - Gallras efter 
läsårets slut 

Hanteras av enhetschef CFL. 

Uppsägning av plats i 
modersmålsundervisning 

 E-tjänst modersmål 
grundskola 

- Gallras efter 
läsårets slut 

Hanteras av enhetschef CFL. 

Närvaro- och 
frånvaroregistrering 

Personnummer/ 
namn 

 - Gallras efter 3 år  

Sammanställning av elever 
som får modersmåls- 
undervisning 

- Digitalt hos 
enhetschef 

- Gallras efter 
läsårets slut 

Uppgifterna finns även tillgängliga 
digitalt i Qlikview. 

Slutligt schema modersmål Läsårsvis Se anm. Omgående Bevaras, se anm. Upprättas digitalt och tas ut på papper 15 
april och 15 oktober varje år. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

9.6. Gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Här redovisas de handlingar som hanteras inom kommunens gymnasieskola och gymnasiesärskola.  

För handlingar som är gemensamma för flera verksamheter eller sektorer hänvisas till övriga delar i denna dokumenthanteringsplan. 

Anteckningar från 
arbetslagsmöte 

 Teams Gallras efter 2 år -  

Anteckningar Huleråd  Teams Bevaras 5 år  

Anteckningar klassråd  Teams Bevaras 5 år  

Anteckningar 
skolutvecklingsråd 

 Teams Bevaras 5 år  

Anteckningar 
ämneskonferens 

 Teams Gallras efter 2 år -  

Anteckningar R6 
(rektorsmöten) 

 Teams Gallras efter 2 år -  

Övriga samverkansprotokoll  Pärm 
gymnasieexpeditione
n  

Bevaras, se anm. 5 år, se anm. Vid samverkan med grupper/ 
organisationer utanför skolan ska 
arkivansvaret fastslås inom 
samverkansgruppen. Om arkivansvaret 
faller på Hulebäcksgymnasiet ska 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

handlingarna bevaras, i övriga fall gallras 
handlingarna vid inaktualitet. 

Planer och policydokument 
utarbetade på skolan 

Årsvis Teams Bevaras 2 år Ett exemplar av varje bevaras. 
Kontrollera att årtal finns på 
planen/policydokumentet vid arkivering. 
 

Skickas till registrator för diarieföring 

T ex: ledningsdeklaration, 
Hulebäcksgymnasiets fyra övergripande 
mål, regler och policy för 
Hulebäcksgymnasiets IT-policy, 
drogpolicy, hälsoplan, ett arbetslags 
policy/plan för ett specifikt program 
(programidé, plan för lärande osv). 

För hantering av likabehandlingsplan/ 
plan mot kränkande behandling se: 
9.1.10. Arbete och åtgärder mot 
kränkande behandling och diskriminering 

För policydokument och riktlinjer som 
fastslås politiskt se: 
7.2. Allmän administration 
välfärdsnämnden 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Verksamhetsberättelse per 
arbetslag 

 Teams Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Hulebäcksgymnasiets webb 

Gäller hule.harryda.se och hulebacksgymnasiet.harryda.se. 

Gränssnitt Kronologisk Närarkiv gymnasiet Bevaras, se anm. 1 år, se anm. Skrivs ut på papper. Gränssnittet av 
startsida och av webbplatsens struktur tas 
ut en gång om året samt vid större 
förändringar. Kontrollera att årtal finns 
på utskrift. Skickas till registrator för 
diarieföring. 

Informationsinnehåll Kronologisk Närarkiv gymnasiet Bevaras, se anm. 1 år, se anm. Ett urval av unikt innehåll som belyser 
verksamheten skrivs ut på papper i juni 
varje år och överlämnas till 
kommunarkivet. Skickas till registrator 
för diarieföring. 

Ekonomiadministration gymnasieskola 

ID-strip Ämnesvis Hos 
ekonomiassistent 

Gallras när 
insättningen är 
registrerad 

- Förvaras med insättningsblankett. 

Insättningsblankett Ämnesvis Hos 
ekonomiassistent 

Gallras vid 
inaktualitet 

-  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Underlag för bokföringsorder Kronologisk Hos 
ekonomiassistent 

Gallras efter 10 år -  

Underlag för faktura 
interkommunal ersättning 

 Extens Gallras efter 2 år - Förteckning över elever på 
Hulebäcksgymnasiet som är folkbokförda 
i annan kommun. 

Förteckning av elever från Härryda 
kommun som går på annan 
gymnasieskola. 

Underlag för internfaktura Kronologisk Hos 
ekonomiassistent 

Gallras efter 10 år -  

9.6.1. Gymnasieantagning 

För handlingar som rör mottagande i gymnasiesärskola se: 
9.1.12. Mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola 

Ansökan nationellt program 
på Hulebäcksgymnasiet samt 
avtalsspecifika utbildningar  

 Indra Gallras efter 4 år, 
se anm. 

- Gallringen i Indra sköts centralt av 
Göteborgsregionens kommunalförbund.  

Registrerad ansökan   Extens Hålls uppdaterad - Gäller både elever på 
Hulebäcksgymnasiet samt ungdomar 
folkbokförda i Härryda kommun som går 
på annan gymnasieutbildning. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Kallelse till färdighetsprov, 
estetiska program  

 Hos rektor för 
estetiska program 

Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Kallelse till färdighetsprov 
innebandygymnasiet 

 Hos rektor för 
innebandygymnasiet 

Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Bekräftelse till sökande 
innebandygymnasiet 

  Gallras vid 
inaktualitet 

- Meddelande om antagning eller ej 

Elevområdesprövning (EOP) 

Kopior på både skickade och mottagna. Informationen finns även hos Göteborgsregionens kommunalförbund i verksamhetssystemet Indra. Antagningsdata 
gallras där efter 4 år. 

Handlingarna förvaras hos planeringschef på Hulebäcksgymnasiet fram till arkivering. 

Skickad/mottagen ansökan Kronologisk Digitalt Bevaras Efter avslutad 
skolgång 

 

Beslut från mottagande 
kommun 

Kronologisk Digitalt Bevaras Efter avslutad 
skolgång 

 

Elevens motivering Kronologisk Digitalt Bevaras Efter avslutad 
skolgång 

 

Elevens överklagande Kronologisk Digitalt Bevaras Efter avslutad 
skolgång 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Härryda kommuns yttrande Kronologisk Digitalt Bevaras Efter avslutad 
skolgång 

Skickas som kopia med delegationsbeslut 
till registrator 

Beslut från Skolväsendets 
överklagandenämnd 

Kronologisk Digitalt Bevaras Efter avslutad 
skolgång 

 

Korrespondens av vikt Kronologisk Digitalt Bevaras Efter avslutad 
skolgång 

 

9.6.2. Elev- och skoladministration 

Anhörigblankett, elev  Digitalt Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Bokningskalender  Vaktmästeriet/ O365 Gallras vid 
inaktualitet 

- Salar, lokaler och annan gemensam 
utrustning. Exempel skrivskärmar. 

Elevhandbok Per elev Digitalt Hålls uppdaterad -  

Klasslistor/grupplistor  Extens Bevaras, se anm. Se anm. Klasslistor skrivs ut på papper 1 april och 
15 oktober. En klasslista innehåller 
information om skola, läsår, 
klassbeteckning, lärare, elevnamn, 
personnummer, adress och 
dokumenterade förändringar under året. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Hantering elevdator Per elev E-tjänst 
datorkontrakt 

Gallras 2 år efter 
kontraktstidens 
slut 

-  

Hantering personaldator Alfabetisk Hos IT-ansvarig Gallras 2 år efter 
avslutad 
anställning 

-  

Lista över elevers 
skåpsnummer 

Klassvis Vaktmästeriet Hålls uppdaterad -  

Lista över dagsutkvittering av 
nycklar/passerkort 

Alfabetisk Vaktmästeriet Gallras 2 år efter 
inaktualitet 

-  

Nyckel- och 
passerkortskvittens/kontrakt 

Alfabetisk Vaktmästeriet Gallras 2 år efter 
inaktualitet 

-  

Skade- och förlustanmälan 
för dator 

 Hos IT-ansvarig Gallras vid 
inaktualitet 

- Gäller både elever och personal 

Val av inriktning andra 
året/valbar kurs, 
programfördjupning 

Årsvis Extens Se anm. Se anm. Språkval gallras när eleven slutat skolan. 
Övriga val gallras vid inaktualitet. 

Uppgift om placering Per elev Extens Hålls uppdaterad - Både på Hulebäcksgymnasiet och externa 
gymnasium.  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Diplom och stipendier 

Diplom eller stipendium som 
tilldelas elev, kopia 

Personnummer Närarkiv gymnasiet Bevaras, se anm. 5 år, se anm. Förvaras med elevens betyg. 

Diplom och dokumentation 
rörande priser, stipendier, 
certifieringar och dylikt som 
tilldelas Hulebäcksgymnasiet 
eller lärare 

Ämnesvis Närarkiv gymnasiet Bevaras 10 år  

Handlingar rörande 
utlandsstipendiater 

Kronologisk  Bevaras 10 år efter 
avslutad skolgång 

 

Kommunalt aktivitetsansvar 

Uppsökningslista  Hos KAA-
handläggare 

Hålls uppdaterad - Listan uppdateras kontinuerligt med 
information från ELIN 

Uppgifter om sysselsättning  E-tjänst KAA Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Övrigt arbetsmaterial  Hos KAA-
handläggare 

Gallras vid 
inaktualitet 

-  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Gymnasiestudier utomlands 

Ansökan inklusive bilagor Personnummer E-tjänst 
gymnasiestudier 
utomlands 

Gallras efter 3 år - Följande ska biläggas ansökan: 
antagningsbesked från svensk 
utlandsskola, intyg från gymnasieskola i 
Sverige om att eleven kan fortsätta sina 
studier där efter läsåret i utlandet, 
studieplan för elevens studier i utlandet, 
studieplan för motsvarande program från 
elevens svenska gymnasieskola. 

Beslut Personnummer E-tjänst 
gymnasiestudier 
utomlands 

Gallras efter 3 år, 
se anm. 

- Utgör underlag för delegationsbeslut till 
välfärdsnämnden. Skickas till registrator. 

Inackorderingstillägg 

Ansökan Personnummer E-tjänst 
inackorderings-
tillägg 

Gallras efter 3 år -  

Beslut Personnummer E-tjänst 
inackorderings-
tillägg 

Gallras efter 3 år - Utgör underlag för delegationsbeslut till 
välfärdsnämnden. Skickas till registrator. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Innebandygymnasiet 

Ansökan och brev till 
sökanden 

Se anm. Se anm. Se anm. Se anm. För hantering se:  
9.6.1. Gymnasieantagning 

Blankett byte av tränare  Se anm. Bevaras, se anm. 5 år, se anm. Original förvaras tillsammans med 
elevens handlingar, kopia hos 
idrottslärare. 

Betygsblankett från tränare  Se amn. Gallras efter 
avslutad skolgång 

- Original förvaras tillsammans med 
elevens handlingar, kopia hos 
idrottslärare. 

Närvaro, ledighet och studiemedel 

Ledighet för elev 

- ansökan 
- beslut 

 Skola24 Gallras efter 3 år -  

Studieavbrott för elev 

- ansökan 
- beslut 

 Se anm. Gallras efter 
avslutad skolgång 

- Under skolgången förvaras beslutet 
tillsammans elevens övriga handlingar. 

CSN-loggbok  Extens Gallras vid 
inaktualitet 

- Begränsad åtkomst för expedition, 
kurator och rektor. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Närvaro- och 
frånvaroregistrering 

 Skola24 Gallras efter 3 år -  

Närvarorapport elev  Skola24 Gallras vid 
inaktualitet, se 
anm. 

Se anm. Om närvarorapporten utgör underlag för 
ett ärende där elevens studiemedel dras in 
ska underlaget sparas så länge CSN 
kräver att kommunen ska kunna visa 
underlaget. 

Underlag för beslut om 
indraget studiemedel 

Per elev Expedition Se anm. Se anm. Underlaget sparas så länge CSN kräver 
att kommunen ska kunna visa underlaget. 

Resebidrag för elev vid studier på annan ort  

Ansökan Personnummer Närarkiv gymnasiet Gallras vid 
inaktualitet 

- se även inackorderingbidrag 

Intyg om skolgång Personnummer Närarkiv gymnasiet Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Beslut Personnummer Närarkiv gymnasiet Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Schemaläggning och kursplanering 

Slutligt klasschema Lärsårsvis Skola24 Bevaras, se anm. Två gånger per 
läsår, se anm. 

Upprättas i Skola24 och tas ut på papper 
15 oktober och 1 april varje år. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Kursschema  Skola24 Gallras efter 3 år -  

Lärarschema  Skola24 Gallras efter 3 år -  

Övriga scheman  Skola24 Gallras efter 3 år -  

Kursplanering  Haldor/ digitalt/ på 
papper 

Gallras efter 2 år -  

Kursutvärdering  Hos ansvarig lärare Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Lärarhandbok Ämnesvis Närarkiv gymnasiet Hålls uppdaterad -  

Timplan  Extens/O-katalogen Bevaras, se anm. Se anm. Lagras digitalt tills vidare inför framtida 
e-arkivering. 

Skolskjuts och busskort 

Ansökan skolskjuts 
gymnasiesärskola/särskild 
skolskjuts 

 E-tjänst skolskjuts 
gymnasieskola 

Gallras efter 1 år -  

Beslut skolskjuts 
gymnasiesärskola/ särskild 
skolskjuts 

 E-tjänst skolskjuts 
gymnasieskola/O 
katalog 

Gallras efter 1 år, 
se anm. 

- Utgör underlag för delegationsbeslut till 
välfärdsnämnden. Skickas till registrator. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Ansökan utökat busskort  E-tjänst utökat 
busskort 

Gallras efter 1 år -  

Beslut utökat busskort  E-tjänst utökat 
busskort 

Gallras efter 1 år, 
se anm. 

- Utgör underlag för delegationsbeslut till 
välfärdsnämnden. Skickas till registrator. 

Beställningsfil busskort  På leverantörens 
webbsida 

- - Kopior på skolan gallras efter 2 år. 

9.6.3. Elevens lärande och utveckling 

Anteckningar elevsamtal 
studievägledning 

Klassvis Hos studie- och 
yrkesvägledare 

Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Elevakt 

Elevakten lagras i PMO inför framtida e-arkivering. Papperskopia av inskannad handling gallras när inskanning till PMO har kvalitetssäkrats.  

Handlingar som finns elevakten finns bl a under: 

9.1.3. Extra anpassningar och särskilt stöd 

9.1.6. Samverkan med vårdnadshavare 

9.1.7. Klagomål och synpunkter 

9.1.9. Trygghet och studiero 

9.1.10. Arbete och åtgärder mot kränkande behandling och diskriminering 

9.2. Barn- och elevhälsa 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

PMO Elevakt gymnasieskola Personnummer PMO Bevaras -  

Prov och betygssättning 

Nationella prov - - - - Se 9.1.16. Nationella prov 

Övriga prov, skriftliga tester 
och inlämningsuppgifter 

 Haldor/ digitalt/ på 
papper 

Gallras efter 2 år - T ex: diagnostiska prov, 
kunskapsprofiler, oanvända prov, 
provbanksprov. 

Lärares minnesanteckning  Haldor/ digitalt/ på 
papper 

Gallras efter 2 år -  

Betygskatalog Kurskod Närarkiv gymnasiet Bevaras 5 år Eventuella förkortningar och sifferkoder 
ska förklaras. Tas fram årsvis efter klass. 
Ska föras i enlighet med bestämmelser i 
SKOLFS 2011:123. 

Betyg språkintroduktion Årsvis Närarkiv gymnasiet Bevaras 5 år Samlat betygsdokument (kan vara skrivet 
manuellt eller i ”finare” utskrift eller 
utskrivet från elevens grundskola-
förberedelseklass). 

Examensbevis Personnummer Närarkiv gymnasiet Bevaras 5 år Original lämnas till elev. Skolan bevarar 
en kopia. Gäller fullständigt program 
(2500 poäng eller mer). 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Grundskole- och 
gymnasiebetyg från annan 
skola, översatta och 
validerade 

Personnummer Närarkiv gymnasiet Bevaras 5 år  

Gymnasiebetyg från annan 
skola 

Personnummer Närarkiv gymnasiet Bevaras, se anm. 5 år, se anm. Gallras om betyget förts in i Extens, 
annars bevaras betyget. 

Lista över elever som riskerar 
att inte klara 
gymnasieexamen 

 Hos rektor Gallras vid 
inaktualitet 

- Tas fram för att kunna sätta in rätt stöd 
och åtgärd. 

Skriftlig bedömning/skriftligt 
intyg 

Personnummer Närarkiv gymnasiet Bevaras 5 år Original lämnas till elev. Skolan bevarar 
en kopia. Gäller skriftlig 
bedömning/skriftligt intyg som ges 
istället för examensbevis, exempelvis tre 
stjärnor. 

Studiebevis Personnummer Närarkiv gymnasiet Bevaras 5 år Original lämnas till elev. Skolan bevarar 
en kopia. Styrker elevens kurs/utbildning 
vid mindre än 2500 tagna poäng. 

Studieomdöme  Skola24 Bevaras, se anm. Se anm. Förvaras i Skola24 tills e-arkivering 
möjlig. Rapporteras in av lärare. 

Studieomdöme från annat 
gymnasium 

Ämnesvis Hos studie- och 
yrkesvägledare/Exte
ns 

Gallras vid 
inaktualitet 

-  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Prövning 

Anmälan Kronologisk Expeditionen Gallras vid 
inaktualitet 

  

Prövning besvarad av elev - Hos ansvarig lärare Se anm. Se anm. Återlämnas till elev 

Resultatblankett som 
underlag för lärares ersättning 

 Hos personal- och 
löneadministratör 

Gallras efter 2 år - Resultatblankett lämnas till personal- och 
löneadministratör när betyget förts in i 
betygskatalog. 

Resultat av prövning med 
anteckning om givet betyg 

Personnummer Närarkiv gymnasiet Bevaras 5 år Förs in i betygskatalogen. 

Övrigt arbetsmaterial vid 
prövning 

- Hos ansvarig lärare Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Modersmålsundervisning 

Anmälan Årsvis E-tjänst modersmål 
gymnasieskola/Katal
og O 

Gallras efter 
läsårets slut 

-  

Frånvaro  Hos 
modersmålslärare, se 
anm. 

Gallras vid 
inaktualitet, se 
anm. 

Se anm. Information om elevs frånvaro ges till 
skolans expedition. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Underlag till betygskatalog 
modersmålsundervisning 

Språkvis Se anm. Se anm. Se anm. Gallras när betyget förts in i Extens. 

9.6.4. Gymnasiesärskola 

I och med att gymnasiesärskoleverksamheten successivt avvecklas (KS § 249/2018) sker ingen ny antagning till gymnasiesärskolan från och med hösten 2018. 
Dokumentation från verksamheten kan dock finnas kvar på Hulebäcksgymnasiet även efter att verksamheten upphör eftersom handlingar gallras/bevaras enligt 
gällande dokumenthanteringsplan.  

För handlingar som inte är specifika för gymnasiesärskolan hänvisas till övriga avsnitt i denna dokumenthanteringsplan.  

Beställning och bekräftelse 
från Språkcentrum 

 E-postsystem Gallras vid 
inaktualitet 

- Gäller för elever i gymnasiesärskolan 
som har modersmålsundervisning 

Elevens pärm  Arbetslagsrum Se anm. Se anm. Eleven får med sig pärmen nr studierna 
avslutas. Pärmen kan innehålla omdömen 
från APL, protokoll från 
utvecklingssamtal, individuella 
studieplaner, studieintyg, 
överlämningsinformation från 
grundsärskolan, målsmans samtycke till 
skolresa, elevarbete o dyl. 

Elevakt gymnasiesärskola  Närarkiv gymnasiet Se anm. Se anm. Både elever som går i gymnasiesärskola i 
Härryda kommun och de elever som går i 
gymnasiesärskola med annan huvudman 
har en elevakt.  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

För hantering av elevakten se: 
8.1.12. Mottagande i grundsärskola och 
gymnasiesärskola 

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) gymnasiesärskola 

Bedömning av praktikelev  Arbetslagsrum Se anm. Se anm. Följer med i elevens pärm när eleven 
slutar skolan. 

Förteckning över 
platsfördelning 

 Arbetslagsrum Bevaras, se anm. 5 år, se anm. Skrivs ut för leverans till kommunarkivet. 

Praktikpärm  Arbetslagsrum Se anm. Se anm. Följer med i elevens pärm när eleven 
slutar skolan. 

9.6.5. Introduktionsprogram och språkintroduktion 

För handlingar som inte är specifika för introduktionsprogram och språkintroduktion hänvisas till övriga avsnitt i denna dokumenthanteringsplan. 

Ansökan om fri kvot Årsvis Hos studie- och 
yrkesvägledare 

Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Blankett för förfrågan att 
hämta information från 
personer som tidigare gjort 
insatser för elev 

 Arbetslagsrum/ 
elevmapp 

Gallras vid 
inaktualitet 

- En blankett för myndiga elever och en 
blankett som riktar sig till målsman för 
omyndig elev. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Checklista för välkomnandet 
av nya elever 

Ämnesvis Arbetslagsrum Hålls uppdaterad -  

Diplom/intyg för 
genomgången kurs 

 Arbetslagsrum/ 
elevmapp 

Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Europeisk språkportfolio  Arbetslagsrum/ 
elevmapp 

Se anm. Se anm. Dokumentation om elevens 
språkfärdigheter. Eleven tar med sig 
portfolion när hen avslutar sina studier på 
språkintroduktion. 

Individuell studieplan  Extens Bevaras 10 år  

Kvitto på ansökan till 
gymnasieskolan 

Kronologisk Hos studie- och 
yrkesvägledare 

Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Protokoll elevgenomgång 
introduktionsprogram 

     

Sammanställning av elevs 
språkutveckling 

 Arbetslagsrum/ 
elevmapp 

Gallras vid 
inaktualitet 

-  

- underlag      

Startsamtal IM  Arbetslagsrum/ 
elevmapp 

Gallras vid 
inaktualitet 

-  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Studieomdöme från elevens 
grundskola 

 Arbetslagsrum/ 
elevmapp 

Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Andra vägar ut 

Avtal Kronologisk  Bevaras 10 år  

Beslut Kronologisk  Bevaras 10 år  

Överenskommelse Kronologisk  Bevaras 10 år Särskild överenskommelse för enskild 
elev. På överenskommelsen finns även 
utrymme för praktikuppföljning där 
löpande anteckningar förs. 

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) introduktionsprogram 

Överenskommelse om 
praktikplats 

Årsvis Närarkiv gymnasiet Gallras efter 2 år - Innehåller skolans kontaktuppgifter till 
arbetsgivaren, praktikens omfattning, 
elevens kontonummer osv. 

Förteckning över 
platsfördelning 

Årsvis Närarkiv gymnasiet Bevaras 5 år  

Praktikintyg   Se anm. Se anm. Eleven tar med sig intyget när hen 
avslutar sina studier på språkintroduktion. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

9.7. Vuxenutbildning 

Verksamheten består av två enheter: yrkeshögskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Enheterna följer olika speciallagstiftning, vuxenutbildningen följer 
skollagen och yrkeshögskolan följer förordning för yrkeshögskolan, detta medför att handlingstyper och dokumenthanteringen delvis skiljer sig åt mellan 
enheterna. 

För handlingar som är gemensamma för flera verksamheter eller sektorer hänvisas till övriga delar i denna dokumenthanteringsplan. 

Bokning av studievägledning  E-tjänst 
studievägledning 

Gallras efter 1 år -  

Protokoll och anteckningar - - - - Se. 7.1.1. Protokoll och anteckningar 

Fotografier      

- Fotokarta med 
individuella elevfoton 
YH 

 O-katalogen Bevaras, se anm. Efter avslutad 
utbildning, se 
anm. 

Samtycke inhämtas innan fotografering. 
Publiceras i enlighet med samtycket. 

- Examensfoto  O-katalogen Bevaras Efter avslutad 
utbildning, se 
anm. 

 

- Fotografier som 
avbildar 
verksamheten 

 O-katalogen Bevaras, se anm. Efter läsårets slut, 
se anm. 

Bevaras i urval som belyser, illustrerar 
och ger information om verksamheten. 
Skall förses med uppgift om fotograf, 
datum, plats och motiv när detta är 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

möjligt. Samtycke inhämtas vid behov 
innan fotografering. 

- Övriga fotografier   Gallras vid 
inaktualitet 

- T ex individuella fotografier och 
gruppfotografier på studerande. 
Samtycke inhämtas innan fotografering. 
Publiceras i enlighet med samtycket. 

Läromedel, egenproducerade   Gallras vid 
inaktualitet 

-  

9.7.1. Kommunal vuxenutbildning 

Den kommunala vuxenutbildningen erbjuder utbildning på grundläggande nivå (gruv), gymnasial nivå (gy), yrkes- och lärlingsutbildningar (yrkesvux), svenska 
för invandrare (sfi) och särskild utbildning för vuxna (särvux). 

Litteraturlista kommunal 
vuxenutbildning 

     

Protokoll GRUV-konferens Kronologisk  Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Protokoll GY-konferens Kronologisk  Gallras vid 
inaktualitet 

-  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Ansökan och mottagande 

Ansökan till enstaka kurs  Alvis, se anm. Gallras efter 
avslutad kurs, se 
anm. 

- Information från eventuell 
pappersansökan läggs in i Alvis. 
Pappersansökan gallras därefter. 

Ansökan till sammanhållen 
utbildning 

 Alvis, se anm. Gallras efter 
avslutad kurs, se 
anm. 

- Information från eventuell 
pappersansökan läggs in i Alvis. 
Pappersansökan gallras därefter. 

Ansökan till svenska för 
invandrare (SFI) 

 Alvis Gallras vid 
inaktualitet, se 
anm. 

Se anm. Görs på papper, skrivs in i Alvis. Papper 
gallras efter inskrivning i systemet. 
Informationen i systemet gallras vid 
inaktualitet. 

Ansökan till annan kommun  Alvis, se anm. Gallras efter 
avslutad kurs, se 
anm. 

- Information från eventuell 
pappersansökan läggs in i Alvis. 
Pappersansökan gallras därefter. 

Ansökan om kursbyte  Alvis, se anm. Gallras efter 
avslutad kurs, se 
anm. 

- Information från eventuell 
pappersansökan läggs in i Alvis. 
Pappersansökan gallras därefter. 

Ansökan om studieavbrott  Alvis, se anm. Gallras efter 
avslutad kurs, se 
anm. 

- Information från eventuell 
pappersansökan läggs in i Alvis. 
Pappersansökan gallras därefter. 
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kommunarkiv 

Anmärkning 

Ansökan om ändrat tillval  Alvis, se anm. Gallras efter 
avslutad kurs, se 
anm. 

- Information från eventuell 
pappersansökan läggs in i Alvis. 
Pappersansökan gallras därefter 

Antagningslista Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras, se anm. Se anm. Skickas till sektorskontoret för 
diarieföring.  

Utgör underlag för delegationsbeslut till 
välfärdsnämnden. 

Beslut om mottagande av 
sökande från annan kommun, 
beviljande och avslag 

Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras, se anm. Se anm. Skickas till sektorskontoret för 
diarieföring.  

Utgör underlag för delegationsbeslut till 
välfärdsnämnden. 

Nivåtest  Alvis Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Underlag för byte till 
betygssatt kurs 

Alfabetisk Expeditionen Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Anmälan till prövning  Alvis Gallras vid 
inaktualitet, se 
anm. 

Se anm. Gallras när prövningen r genomförd och 
resultatet förts in i Alvis. 

Resultat prövning  Alvis Bevaras, se anm. - Förvaras tills vidare i Alvis inför framtida 
e-arkivering. 
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kommunarkiv 

Anmärkning 

Interkommunal ersättning (IKE) 

Ansökan   Gallras 1 år efter 
att ansökan 
inkommit, se 
anm. 

Se anm.  

Beslut   Gallras 1 år efter 
att ansökan 
inkommit, se 
anm. 

Se anm. Utgör underlag för delegationsbeslut till 
välfärdsnämnden. Samman-ställning av 
IKE-beslut bifogas delegationsbeslutet. 

Överklagande Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras, se anm. Se anm. Vid överklagande skickas ansökan, beslut 
och eventuellt övrigt underlag till 
registrator på sektorskontoret för 
diarieföring. Kopia sparas på 
expeditionen och gallras när ärendet 
avslutats. 

Undervisning och elevadministration 

Elevadministrationen sköts mestadels digitalt i Alvis fr om höstterminen 2009. Tidigare användes systemet Progma (1991-2009). 

Ansökan om att frångå 8-
årsregeln 

 Expeditionen Bevaras - Förvaras tillsammans med slutbetyg 
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kommunarkiv 

Anmärkning 

Betygskatalog Terminsvis/ 
Ämnesvis 

Expeditionen Bevaras 1 år Skrivs ut på arkivbeständigt papper. I 
förekommande fall bifogas lista över 
förkortningar och sifferkoder, med 
förklaring. Eventuell kopia på 
vuxenutbildningen gallras vid 
inaktualitet. 

Betyg, examensbevis och 
slutbetyg 

Alfabetisk Expeditionen Bevaras, se anm. Se anm. Original lämnas till elev, kopia på 
enheten överlämnas till kommunarkiv 
efter avslutad kurs/utbildning. 

Individuella studieplaner  Alvis Gallras 2 år efter 
att elev avslutat 
sina studier 

-  

Närvaro- och 
frånvarouppgifter svenska för 
invandrare (SFI) 

 Alvis Gallras vid 
inaktualitet, se 
anm. 

Se anm. Gallras om elev uppnått minst betyg E på 
SFI-kurs D. 

Nationella prov - - - - Se 9.1.16. Nationella prov 

Övriga prov, skriftliga tester 
och inlämningsuppgifter 

 Hos ansvarig lärare Gallras efter 2 år -  

Schemaläggning och kursplanering 

Kursplanering, dag- och 
kvällskurs 

 Fronter Bevaras 1 år Skrivs ut på papper vid överlämning till 
arkivet. 
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kommunarkiv 

Anmärkning 

Elevschema  Skola24 Gallras efter 3 år -  

Kursschema  Skola24 Gallras efter 3 år -  

Lärarschema med kontakttid Alfabetisk Expeditionen Gallras efter 3 år -  

9.7.2. Yrkeshögskola 

På yrkeshögskolan erbjuds eftergymnasiala utbildningar som bygger på ett nära samarbete mellan arbetsliv och utbildningsanordnare och finns inom flera 
yrkesområden. 

Anteckningar från 
studeranderåd 

 Teams/ O365 Gallras efter 10 år -  

Litteraturlista yrkeshögskola  Teams/ O365 Bevaras Efter examen  

Protokoll från YH-samråd  Teams/ O365 Gallras efter 10 år -  

Ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning 

Kopior på handlingarna nedan finns på o-katalogen hos verksamheten. Kopiorna kan gallras vid inaktualitet.  

För hantering av övriga statsbidrag se: 
7.7. Statsbidrag 

Ansökan till myndigheten för 
yrkeshögskolan (MYH) om 
att bedriva utbildning 

Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Se anm. Se anm. Skickas till sektorskontoret för 
diarieföring. Eventuella kopior på 
enheten gallras vid inaktualitet. 
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kommunarkiv 

Anmärkning 

Utbildningsplan Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Se anm. Se anm. Skickas till sektorskontoret för 
diarieföring. Eventuella kopior på 
enheten gallras vid inaktualitet. 

Beslut om ansökan/ 
redovisning/återbetalning 

Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Se anm. Se anm. Skickas till sektorskontoret för 
diarieföring. Eventuella kopior på 
enheten gallras vid inaktualitet. 

Komplettering och justering 
av ansökan 

Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Se anm. Se anm. Skickas till sektorskontoret för 
diarieföring. Eventuella kopior på 
enheten gallras vid inaktualitet. 

Utbetalningsbeslut Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Se anm. Se anm. Skickas till sektorskontoret för 
diarieföring. Eventuella kopior på 
enheten gallras vid inaktualitet. 

Förfrågan och svar på tillsyn Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Se anm. Se anm. Skickas till sektorskontoret för 
diarieföring. Eventuella kopior på 
enheten gallras vid inaktualitet. 

Tillsynsbeslut Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Se anm. Se anm. Skickas till sektorskontoret för 
diarieföring. Eventuella kopior på 
enheten gallras vid inaktualitet. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Uppdragsutbildning 

Avtal Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv/ se anm. 

Se anm. Se anm. Skickas till sektorskontoret för 
diarieföring. Eventuella kopior på 
enheten gallras vid inaktualitet. 

Kursdeltagarlista  Alvis Bevaras 2 år  

Kursinnehåll/kursbeskrivning  Expeditionen Bevaras 2 år  

Offert (med kursbeskrivning)  Hos rektor Bevaras 2 år  

Antagning 

Ansökan med bilagor (både 
antagna och ej antagna) 

 Alvis/ på papper, se 
anm. 

Gallras 2 år efter 
avslutad 
utbildning 

- För studerande med skyddad identitet 
sker hanteringen på papper. 

Särskilt prov  Expedition Gallras 2 år efter 
examen 

-  

Behörighetstest  Alvis/ O-katalogen Gallras 2 år efter 
examen, se anm. 

Se anm.  

Protokoll och underlag för 
antagning 

 O-katalogen Bevaras Efter examen  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Undervisning och elevadministration 

Arbetsmarknadsstatistik Klassvis Teams Bevaras 6 månader efter 
examen 

 

Avskiljande från utbildning Klassvis O-katalogen Bevaras Efter examen Görs på pappersblankett och registreras 
hos MYH. 

Betygskatalog, inklusive 
tillgodoräkning och 
validering 

Klassvis Expeditionen/ O-
katalogen 

Bevaras, se anm. Efter examen, se 
anm. 

Skrivs ut på arkivbeständigt papper. I 
förekommande fall bifogas lista över 
förkortningar och sifferkoder, med 
förklaring. Kopia på betygskatalog 
(digital eller på papper) gallras vid 
inaktualitet.  

Diplom och stipendier Klassvis Expeditionen/ O-
katalogen 

Bevaras Efter examen Skrivs ut på arkivbeständigt papper. I 
förekommande fall bifogas lista över 
förkortningar och sifferkoder, med 
förklaring. 

Examens- och 
utbildningsbevis inklusive 
bilagor och Europass 

Klassvis Expeditionen/ O-
katalogen 

Bevaras Efter examen Skrivs ut på arkivbeständigt papper. I 
förekommande fall bifogas lista över 
förkortningar och sifferkoder, med 
förklaring. 

Examensarbeten   Se anm. Se anm. Lämnas till den studerande. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Individuella studieplaner  Hos studie- och 
yrkesvägledare 

Gallras 2 år efter 
att elev avslutat 
sina studier 

-  

Kartläggning av studerande Klassvis Expeditionen Gallras 2 år efter 
att elev avslutat 
sina studier 

-  

Intyg studerande-
representanter 

Klassvis O-katalogen Bevaras, se anm. Efter examen, se 
anm. 

Förvaras med examensbevis 

Inlämningsuppgifter   Gallras efter 2 år -  

Studieavbrott Klassvis Alvis Bevaras Efter examen Görs på pappersblankett och registreras i 
Alvis. 

Studieuppehåll Klassvis Alvis Bevaras Efter examen Görs på pappersblankett och registreras i 
Alvis. 

Tentamina, genomförda  Expeditionen Gallras 2 år efter 
utbildningens 
slut, se anm. 

- Gäller tentamina som inte överlämnats 
till den studerande. 

Tystnadsförbindelse och 
samtyckesblankett, 
studerande 

 O-katalogen Bevaras Efter examen För övriga handlingar rörande samtycken 
till personuppgiftsbehandling se avsnitt 
7.3. Dataskyddsadministration 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Myndigheten för 
Yrkeshögskolan (MYH) 

- betygskatalog 

- examinationsunderlag 

 O-katalogen Se anm. Se anm. Återrapporter som verksamheten får från 
Myndigheten för yrkeshögskolan vid 
inrapportering, lagras digitalt på O-
katalogen. 

Lärande i arbete (LIA) 

Bedömningsunderlag Klassvis Expeditionen Bevaras Efter examen  

Besöksprotokoll Klassvis O-katalogen Gallras efter 
examen 

-  

Förteckning över platser Klassvis O-katalogen Gallras efter 10 år -  

Intyg Klassvis Expeditionen Bevaras Efter examen  

Samarbetsavtal med LIA-
arbetsplats 

 O-katalogen Gallras efter 
examen 

-  

Schemaläggning och kursplanering 

Kursfördelning inklusive 
lärarförteckning 

 Teams/O365 Bevaras Efter examen  

Kursplan  Teams/O365 Bevaras Efter examen  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Sammanställning termins- 
och LIA-perioder 

 Teams/O365 Bevaras Efter examen  

Schema  Skola24 Gallras efter 3 år -  

9.8. Kultur och fritid 

Här redovisas handlingar som hanteras inom Kultur och fritid. Verksamheten består av kulturskolan, fritid, kulturhusen i Mölnlycke och Landvetter samt Hindås 
och Rävlanda bibliotek. Utöver detta arbetar kulturverksamheten med den offentliga konsten, kulturarvsfrågor, namngivning av platser och vägar, bidrag till 
föreningar och kommunens kulturpris och kulturstipendium. 

För handlingar som är gemensamma för flera verksamheter eller sektorer hänvisas till övriga delar i denna dokumenthanteringsplan. 

9.8.1. Allmänkultur 

Hyresavtal konstnärsateljéer Objektsvis Hos planeringsledare Gallras 2 år efter 
avtalstidens slut 

-  

Avtal utställningar Kronologisk  Bevaras 2 år  

Avtal kulturprogram Kronologisk  Bevaras 2 år  

Debitering lokaluthyrning  Hos kulturassistent/ 
kulturhusvärd 

Gallras efter 3 år -  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Hembygds- och kulturmiljövård 

Handling av betydelse Objektsvis Hos planeringsledare Bevaras 2 år T ex inventeringsrapporter, 
korrespondens av betydelse. 

Handling av tillfällig och 
ringa betydelse 

Objektsvis Hos planeringsledare Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Digital bild på 
kulturvårdsobjekt 

    Bevaras i litet urval (1-3 bilder) som 
illustrerar objektet, övriga bilder gallras 
vid inaktualitet. 

Kulturbidrag 

Avser bidrag som handläggs av administrationen på kulturverksamheten. För bidrag som handläggs av Föreningsservice se: 
Föreningsbidrag 

Ansökan med bilagor Diarienummer Platina/ 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Bevaras 2 år Skickas till registrator på sektorskontoret 
för diarieföring. 

Delegationsbeslut Diarienummer Platina/ 

Sektorskontorets 

närarkiv 

Bevaras 2 år Skickas till registrator på sektorskontoret 
för diarieföring. 

Sammanställning   Bevaras 10 år  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Kulturpris och kulturstipendium 

Ansökan Kronologisk Hos planeringsledare Bevaras 2 år  

Sammanställning Kronologisk Hos planeringsledare Bevaras 2 år  

Tjänsteskrivelse och 
protokollsutdrag 

Diarienummer Platina Bevaras  2 år Skrivs av planeringsledare i Platina, 
diarieförs av registrator. Beslut fattas av 
Välfärdsnämnden. 

Namngivning av kommunala byggnader, institutioner, vägar och adressområden 

Tillhör kommunstyrelsens ansvarsområde, för hantering se dokumenthanteringsplanen: 
6. Sektor för socialtjänst och sektor för utbildning och kultur – KS-handlingar 

Offentlig konst 

Avtal upphandling av 
offentlig konst 

Alfabetisk Hos planeringsledare Bevaras 2 år Vissa avtal rörande offentlig konst 
hanteras av SHB:s trafikavdelning. De 
lämnas direkt av SHB till 
kommunarkivet. 

Avtal inlån/utlån konst Alfabetisk Hos planeringsledare Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Donations- och 
depositionshandling, original 

- - Se anm. Se anm. Skickas till utvecklingsfunktionen. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Avtal upphandling av 
offentlig konst 

Alfabetisk Hos planeringsledare Bevaras 2 år Vissa avtal rörande offentlig konst 
hanteras av SHB:s trafikavdelning. De 
lämnas direkt av SHB till 
kommunarkivet. 

Förteckning över kommunens 
konstinnehav 

Alfabetisk Regitart Se anm. Se anm. Bevaras/hålls uppdaterad digitalt i 
Regitart. Pappersutskrift för arkivering 
görs jämna år med konstverken i 
registernummerordning. 

Digital bild på konstverk - Regitart Bevaras, se anm. 1 år Bevaras i litet urval (1-3 bilder) som 
illustrerar konstverket, övriga bilder 
gallras vid inaktualitet. 

Konstnärsbank 

- Intresseanmälan 
- CV 

Medievis/ 
Alfabetisk 

Hos planeringsledare Hålls uppdaterad, 
se anm. 

- Intresseanmälan och CV från konstnärer 
som vill vara med i framtida 
upphandlingar av offentlig konst. Rätt till 
radering ur registret beaktas, gallring av 
intresseanmälan och CV sker annars efter 
5 år. 

9.8.2. Bibliotek 

Beståndsregister  Libra Hålls uppdaterad -  

Biblioteksplan Diarienummer Platina Bevaras 2 år Fastställs av kommunfullmäktige. 

Låntagarregister  Libra Hålls uppdaterad -  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Registrering av lån per person  Libra Gallras när lånet 
har avslutats 

-  

Ekonomiadministration 

Faktura för ej återlämnade/ 
borttappade böcker och annan 
media 

- - Se anm. Se anm. Hanteras av ekonomifunktionen, se: 2. 
Dokumenthanteringsplan för ekonomi 
och upphandling. 

Skulden regleras manuellt i 
biblioteksdatasystemet. 

Följesedel - - Se anm. Se anm. Om följesedeln innehåller uppgifter som 
kompletterar faktura, ska den skickas till 
ekonomifunktionen för inskanning. 
Övriga följesedlar gallras vid inaktualitet. 

Kassasedel  Magasin Gallras efter 10 år -  

9.8.3. Kulturskola 

Elev- och personaladministration 

För fler handlingstyper rörande personaladministration se: 
6. Sektor för socialtjänst och sektor för utbildning och kultur – KS-handlingar 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Anmälan till kulturskolan Personnummer IST Musik och 
kultur 

Gallras efter 3 år - Anmälan för elev med skyddad identitet 
görs på papper, gallring som för övriga 
anmälningar. 

Elevintyg  Alfabetisk Hos kulturskolechef Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Elevlista  Extens Bevaras Se anm. Elevlista tas ut på papper 15 oktober 
varje år och lämnas till kommunarkivet. 

Ensemblelista  Extens Bevaras Se anm. Ensemblelista tas ut på papper 15 oktober 
varje år och lämnas till kommunarkivet. 

Kölista  IST Musik och 
kultur 

Hålls uppdaterad -  

Närvarolista  IST Musik och 
kultur 

Gallras efter 3 år -  

Uppsägning av plats Personnummer IST Musik och 
kultur 

Gallras efter 3 år -  

Vikarielista Alfabetisk Hos kulturskolechef Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Lokal- och inventarieadministration 

Affischer och konsertprogram Läsårsvis  Bevaras 2 år  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Ansökan lokalbokning  Hos kulturskolechef/ 
kulturassistent 

Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Hyresavtal instrument  Hos lärare Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Instrument-, ljud- och 
ljusförteckning 
(inventarieförteckning) 

 Digitalt Bevaras Se anm. Instrument-, ljud- och ljusförteckning tas 
ut på papper 15 oktober varje år och 
lämnas till kommunarkivet. 

Lista över 
instrumentuthyrning 

Instrumentvis och 
personnummervis 

Extens Hålls uppdaterad -  

9.8.4. Fritid 

Här redovisas handlingar som hanteras av enheten Fritid. Enheten ansvarar för olika mötesplatser och aktiviteter för ungdomar i åldersgruppen 12-20 och arbetar 
med ungdomsinflytande på fritiden och i skolan. Inom enheten finns också Föreningsservice som arbetar med olika former av stöd till och samverkan med 
ideella föreningar i kommunen samt uthyrning av idrottshallar, gymnastiksalar och idrottsanläggningar. 

Avtal gällande: 
- hyra 
- arrende 
- samverkan 

Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 2 år Original förvaras på sektorskontorets 
närarkiv, papperskopia hos 
föreningsservice vid behov. 

Föreningsregister/ 
Kundregister 

Diarienummer FRI Hålls uppdaterad -  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Nyckelkvittens Objektsvis eller per 
förening 

FRI/ 
papperskvittenser 
hos handläggare 

Gallras vid 
inaktualitet, se 
anm. 

- Kvittensen är inaktuell när nyckeln har 
återlämnats. 

Sportlabbet, sammanställning 
över deltagare 

 O-katalogen Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Svenska mästare i Härryda 
kommun, sammanställning 

Årsvis Digitalt hos 
handläggare/ 
arkivskåp 
Föreningsservice 

Bevaras 2 år  

Föreningsbidrag 

Avser investeringsbidrag, ledarutbildningsbidrag, lokal- och anläggningsbidrag, selektiva bidrag, bidrag till pensionärsföreningar, bidrag till föreningar för 
funktionsnedsatta, sociala bidrag, aktivitetsbidrag, startbidrag, certifieringsbidrag, årliga bidrag. Bidragen handläggs av Föreningsservice. För hantering av 
kulturbidrag se: 
Kulturbidrag 

Ansökan inklusive underlag Per bidragstyp/ 
diarienummer 

FRI/Platina/ 
Arkivskåp 
Föreningsservice 

Gallras efter 10 år -  

Delegationsbeslut Diarienummer Platina/ 
Sektorskontorets 
närarkiv 

Bevaras 2 år Skickas till registrator på sektorskontoret 
för diarieföring. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Årsmöteshandlingar 
föreningar i Härryda kommun 

Årsvis och 
alfabetisk 

Platina/ Arkivskåp 
Föreningsservice 

Bevaras 2 år  

Pris till årets föreningsprofil 

Nominering Årsvis Hos handläggare/ 
Arkivskåp 
Föreningsservice 

Bevaras 2 år  

Sammanställning Årsvis Hos handläggare/ 
Arkivskåp 
Föreningsservice 

Bevaras 2 år  

Beslut och motivering Årsvis Hos handläggare/ 
Arkivskåp 
Föreningsservice 

Bevaras 2 år  

Registreringslotterier 

Tillhör kommunstyrelsens ansvarsområde, för hantering se dokumenthanteringsplanen: 
6. Sektor för socialtjänst och sektor för utbildning och kultur – KS-handlingar 

Fritidsbanken 

Informationsmaterial Årsvis Fritidsbankens egen 
programvara 

Bevaras 5 år  
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Utlåningsstatistik Årsvis Fritidsbankens egen 
programvara 

Bevaras 5 år  

Annonsering Årsvis Fritidsbankens egen 
programvara 

Bevaras 5 år  

Informationsmaterial Årsvis Fritidsbankens egen 
programvara 

Bevaras 5 år  

Projekt inom Föreningsnavet 

Projektbeskrivning Diarienummer Platina Bevaras Efter avslutat 
projekt 

 

Informationsmaterial Diarienummer Platina Bevaras Efter avslutat 
projekt 

 

Annonsering Diarienummer Platina Bevaras Efter avslutat 
projekt 

 

Delrapport och slutrapport Diarienummer Platina Bevaras Efter avslutat 
projekt 

 

Fritidsaktiviteter för barn och ungdomar 

Anmälan till aktivitet  På papper hos 
handläggare 

Gallras vid 
inaktualitet 

- T ex till sommarläger och andra 
skollovsaktiviteter. Gallras när aktiviteten 
avslutats. 
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Handlingstyp Sortering Förvaringsplats Bevaras/Gallras Överföring till 

kommunarkiv 

Anmärkning 

Anhöriglista för deltagande 
barn och unga 

  Gallras vid 
inaktualitet 

 Kontaktuppgifter till anhöriga till barn 
och unga som deltar i en aktivitet.  
Gallras när aktiviteten avslutats. 

Deltagarlista  Digitalt hos 
handläggare 

Gallras vid 
inaktualitet 

- Gallras när aktiviteten avslutats. 

Närvaroregistrering Fritid 
ungdoms mötesplatser 

  Gallras vid 
inaktualitet 

- Gallras efter stängning. Innehåller 
kontaktuppgifter till både barn och 
vårdnadshavare. 

Besöksstatistik Fritid 
ungdoms mötesplatser 

  Gallras efter 2 år -  

Digitala bilder - - Se anm.  Se anm. För hantering se: 
7.5. Kommunikation och information 

Medgivande för publicering 
av personuppgifter 

- - Se anm.  Se anm. För hantering se: 
7.3. Dataskyddsadministration 
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1. Förkortningar 

CFL – Centrum för flerspråkigt lärande 

EMI – Elevhälsans medicinska insats 

EPI – Elevhälsans psykologiska insats 

Gy och gysär – Gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Gr och grsär – Grundskola och grundsärskola 

IPM – Individuell plan för mottagande 

IUP – Individuell utvecklingsplan 

KAA – Kommunalt aktivitetsansvar 

KS – Kommunstyrelsen 

Se anm. – Se anmärkning för mer information (kolumnen längst till höger i tabellen)

SOC – Sektorn för socialtjänst 

UF – verksamheten Utveckling och flerspråkighet 

Page 415 of 616



Bilaga 2

Tillbaka till innehållsförteckning  157

USE – Utvecklings- och stödenheten 

UTK – Sektorn för utbildning och kultur 

VFN – Välfärdsnämnden 

Vux - Vuxenutbildningen 
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2. Digitala lagringsytor inom sektor för utbildning och kultur 

Alvis: Elevadministrativt system för vuxenutbildningen. 

BOOK-IT: Biblioteksadministrativt system fr om 2019/2020. 

Dexter: Elevadministrativt system för grundskola och gymnasieskola. 

DraftIt: Kommunens registerförteckning över personuppgiftsbehandlingar. 

E-tjänst (Sokigo): Externa och interna e-tjänster för diverse processer inom sektorn. Hanteras i plattformen Sokigo. 

Extens: Elevadministrativt system för alla sektorns verksamheter. 

Freelib: Biblioteksadministrativt system. 

FRI: Administrativt system för att hantera bokningar och bidragsutbetalningar inom kultur och fritid. 

Google Drive: Förvaringsyta för sektorns alla verksamheter. Används inte för känslig information. 

Haldor: Läroplattform för gymnasieskolan. 

Indra: Gymnasieantagningssystem, hanteras av Göteborgsregionens kommunalförbund. 

IST förskola: Elevadministrativt system inom förskola och pedagogisk omsorg. 

IST grundskola: Elevadministrativt system inom grundskola och grundsärskola. 
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IST gymnasieskola: Elevadministrativt system inom gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

IST musik och kultur: Elevadministrativt system inom kulturskolan. 

Libra: Biblioteksadministrativt system. Under 2019/2020 övergång till BOOK-IT. 

Platina: Kommunens centrala diarieförings- och ärendehanteringssystem, används inom alla sektorer. 

Pluttra: Förskolans läroplattform. Under hösten 2019 övergång till Unikum förskola. 

PMO: Elevhälsans journalsystem. 

Progma: Äldre system för vuxenutbildningens elevadministration. 

O-katalogen: Förvaringsplats för enskild anställd. 

Office365: Förvaringsyta, kommunikationsverktyg och mejl för sektorns alla verksamheter. Används inte för känslig information. 

Regitart: Förteckning över kommunens konstinnehav. 

Skola24: Frånvaro/närvarohanteringssystem inom grundskola och gymnasieskola. 

Unikum förskola: Förskolans läroplattform fr om hösten 2019. 

Unikum grundskola: Grundskolans läroplattform
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Utvecklingsfunktionen  
Emelie Ivarson 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-01-07 2019VFN268  073 
  
 

Uppdrag om att bereda frågan om att inrätta en skolstyrelse  

Sammanfattning  
I oktober 2017 beslutade kommunstyrelsen att tillsätta en politisk kommission angående 
skolorna i Rävlanda. Kommissionen lämnade rapport daterad den 7 september 2018 till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen uppdrog den 10 december 2018 § 489 till 
förvaltningen att återkomma till välfärdsnämnden med förslag på strategier och åtgärder 
utifrån innehållet i kommissionens rapport.  

Välfärdsnämnden beslutade den 10 april 2019 § 85 att uppdraget från kommunstyrelsen 
att återkomma med förslag på strategier och åtgärder utifrån innehållet i kommissionens 
rapport var genomfört. Välfärdsnämnden uppdrog vidare åt förvaltningen att en fortsatt 
beredning av rekommendation 1 och 3 i rapporten skulle genomföras under 2019. 

I rapporten från kommission för skolan i Rävlanda ges rekommendation 1; ”att en 
”skolstyrelse” med speciellt utsedda politiker inrättas med ansvarsområde ”den 
pedagogiska verksamheten i kommunen”. Huvudfrågan att behandla ska vara 
måluppfyllelsen i huvudmannens skolor.” 

Av kommissionens rapport framgår att dåvarande uppdelning av skolfrågor mellan 
kommunstyrelse, UTK-beredning och social myndighetsnämnd bedömdes ha bidragit till 
otydlighet i ansvarsfrågan och försvårat kommunikation och därmed tillit och förtroende 
mellan politik och förvaltning. Kommissionen framhöll att verksamhetens vikt, 
omfattning och mångsidighet kräver politiker som har möjlighet att ägna sig helhjärtat åt 
den uppgiften. 

Sedan rapporten lämnades till kommunstyrelsen har Härryda kommun en ny organisation 
med en välfärdsnämnd som huvudman, som fullgör kommunens uppgifter enligt lagar 
och förordningar inom utbildningsområdet. Välfärdsnämnden har ansvar för de uppgifter 
som anges att en skolstyrelse skulle ha hand om i rekommendation 1, däribland ansvar för 
måluppfyllelsen i kommunens kommunala skolor, det systematiska kvalitetsarbetet, 
verksamhetens mål, inriktning och omfattning.  

Välfärdsnämnden beslutade den 5 februari 2020 i § 40 att inrätta en arbetsgrupp för 
skolfrågor. Arbetsgruppens uppdrag är bland annat att följa upp kommissionens rapport.  

Förvaltningen bedömer att den nya politiska organisationen, där välfärdsnämnden har 
huvudmannaskap och verksamhetsansvar i övrigt inom utbildningsområdet, väl motsvarar 
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intentionerna i kommissionens förslag om att inrätta en s.k. skolstyrelse. En eventuell 
arbetsgrupp för skolfrågor inom välfärdsnämnden kommer därtill att särskilt kunna följa 
upp om kommissionens avsikter bakom rekommendationen är omhändertagna på ett 
tillfredsställande sätt.  

Förvaltningen föreslår att ovanstående uppdrag därmed är genomfört och kan förklaras 
avslutat. 

Förslag till beslut 
 
Välfärdsnämnden beslutar att uppdraget är genomfört och därmed avslutat.  
 
 
 
Peter Lönn 
Kommundirektör  Birgitta Flärd 
  Utvecklingschef 

 

 

Bilaga: Välfärdsnämndens beslut den 10 april 2019 § 85 i ärende om Strategier och 
åtgärder utifrån rapport från kommunstyrelsens kommission för skolan i Rävlanda
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-04-10

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 85      Dnr 2018VFN30

Strategier och åtgärder utifrån rapport från kommunstyrelsens 
kommission för skolan i Rävlanda 

 
I oktober 2017 beslöt kommunstyrelsen att tillsätta en politisk kommission angående skolorna 
i Rävlanda. Kommissionen har bland annat studerat styrdokument, anmälningar och protokoll. 
Personal och politiker har intervjuats för att komplettera den bild som de genomförda 
studierna har gett. Kommunstyrelsen uppdrog den 10 december 2018 i § 489 åt förvaltningen 
att återkomma till Välfärdsnämnden med förslag på strategier och åtgärder utifrån innehållet i 
kommissionens rapport.

Rapportens slutsatser är att det trots insatserna för Rävlandaskolan under de senaste åren inte 
har skett en tillräckligt positiv utveckling av elevers måluppfyllelse. Kommissionen skriver i 
rapporten att skolresultaten är den mest centrala faktorn i det fortsatta utvecklingsarbetet. 
Kommissionen föreslår vidare att föräldrarna ska engageras i arbetet med att öka 
måluppfyllelsen och att Rävlandaskolan ska tydliggöra sin strategi för att öka densamma. Det 
sista större området som ringats in är betydelsen av att medvetandegöra förhållningssättets 
betydelse (negativa förväntansvärden) och att förändra inställningen samt definiera åtgärder 
för att höja elevernas måluppfyllelse.

Utifrån rapporten har sektorn för utbildning och kultur vidtagit ett antal åtgärder och beslutat 
om strategier för det fortsatta utvecklingsarbetet på Rävlandaskolan. Sektorn, inkluderat 
rektorerna för Rävlandaskolan, har precis som kommissionens rekommendation tagit fasta på 
att vårdnadshavare är en nyckelmålgrupp att engagera i samverkan för att öka 
måluppfyllelsen. Det behövs ett förändrat förhållningssätt genom olika åtgärder och strategier, 
samt tydligare struktur i informations- och samverkanskanaler. Sektorn föreslår konkreta 
åtgärder för att höja elevernas måluppfyllelse på Rävlandaskolan. Dessa åtgärder är bland 
annat riktade statsbidrag för likvärdig skola i form av extratjänster på skolan. Det handlar 
också om tidiga insatser inom skolan kring kunskapskrav och måluppfyllelse samt höga 
förväntningar på elevernas förmåga till måluppfyllelse. För samverkan med vårdnadshavare 
ingår en tydligare regelbundenhet i information och dialog samt planerade workshops kring 
grundskolornas IT-plattform Unikum. Utöver det sker öppet hus för vårdnadshavare och 
elever i vår. Rekrytering och introduktion för ny rektor är en viktig del i det fortsatta arbetet.

Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad 6 februari 2019.

Välfärdsnämndens behandling

Yrkanden
Hans Larsson (M) yrkar med instämmande av Inga-Lena Persson (MP) att välfärdsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-04-10

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

beslutar att uppdraget från kommunstyrelsen, att återkomma med förslag på strategier och 
åtgärder utifrån innehållet i kommissionens rapport är genomfört, samt att välfärdsnämnden 
noterar informationen om det pågående arbetet med strategier och åtgärder på Rävlandaskolan

Inga-Lena Persson yrkar att välfärdsnämnden uppdrar åt förvaltningen "att en fortsatt 
beredning av rekommendation 1 och 3 i rapporten ska genomföras under 2019".

Propositioner
Efter ställd proposition på Hans Larssons yrkande finner ordföranden att välfärdsnämnden 
beslutat bifalla yrkandet.

Efter ställd proposition på Inga-Lena Persons tilläggsyrkande finner ordföranden att 
välfärdsnämnden beslutat bifalla yrkandet.

Beslut

Välfärdsnämnden beslutar att uppdraget från kommunstyrelsen att återkomma med förslag på 
strategier och åtgärder utifrån innehållet i kommissionens rapport är genomfört.

Välfärdsnämnden noterar informationen om det pågående arbetet med strategier och åtgärder 
på Rävlandaskolan.

Välfärdsnämnden uppdrar åt förvaltningen att en fortsatt beredning av rekommendation 1 och 
3 i rapporten ska genomföras under 2019.

----------------------
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Uppdrag utifrån Rävlanda kommissionen 
rekommendation för att medvetandegöra 

förhållningsättets betydelse 

20 

2020VFN25 
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Sektorn för utbildning och kultur  
Ann Nilsson Mäki 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-01-29 2020VFN25  61 
  
 

Uppdrag utifrån Rävlanda kommissionen rekommendation för att 
medvetandegöra förhållningsättets betydelse. 

Sammanfattning  
I oktober 2017 beslutade kommunstyrelsen att tillsätta en politisk kommission angående 
skolorna i Rävlanda. I september 2018 lämnade kommissionen sin rapport till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen uppdrog den 10 december 2018 § 489 åt 
förvaltningen att återkomma till välfärdsnämnden med förslag på strategier och åtgärder 
utifrån innehållet i kommissionens rapport. Välfärdsnämnden beslutade den 10 april 2019 
§ 85 att uppdraget från kommunstyrelsen att återkomma med förslag på strategier och 
åtgärder utifrån innehållet i kommissionens rapport var genomfört. Välfärdsnämnden 
uppdrog vidare åt förvaltningen den 10 april 2019 § 85 att en fortsatt beredning av 
rekommendation 1 och 3 i rapporten skulle genomföras under 2019.  
 
I rapporten från kommission för skolan i Rävlanda ges rekommendation 3: 
Kommissionen föreslår ett utvecklingsprogram för att medvetandegöra förhållningssättets 
betydelse (negativa förväntansvärden), att förändra detta förhållningssätt och att definiera 
åtgärder i samverkan för att höja elevernas måluppfyllelse.  
 
Följande åtgärder kommer att genomföras under läsåret 2019-20 för att höja 
elevernas måluppfyllelse: 

 Informationsmöte med vårdnadshavarna i slutet av januari 2020. Rektor kommer 
att informera om skolans värdegrundsarbete, kunskapsresultat, utmaningar samt 
möjligheter.  
 Ett nytt brukarråd kommer att inrättas. Förutsättningarna för brukarrådet kommer 
att beslutas i samverkan mellan skola och vårdnadshavare.   
 Tydliggöra skolans uppdrag och exempel på hur vårdnadshavarna kan stötta 
barnen i sin skolgång. Detta i enlighet med förväntansdokumentet.  
 Eventuell föreläsare under vårterminen 2020 utifrån vårdnadshavarnas önskemål.  

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att uppdraget är genomfört och därmed avslutat. 
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Ärendet 
I oktober 2017 beslutade kommunstyrelsen att tillsätta en politisk kommission angående 
skolorna i Rävlanda. I september 2018 lämnade kommissionen sin rapport till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen uppdrog den 10 december 2018 § 489 åt 
förvaltningen att återkomma till välfärdsnämnden med förslag på strategier och åtgärder 
utifrån innehållet i kommissionens rapport.   
 
Välfärdsnämnden beslutade den 10 april 2019 § 85 att uppdraget från kommunstyrelsen 
att återkomma med förslag på strategier och åtgärder utifrån innehållet i kommissionens 
rapport var genomfört. Välfärdsnämnden uppdrog vidare åt förvaltningen den 10 april 
2019 § 85 att en fortsatt beredning av rekommendation 1 och 3 i rapporten skulle 
genomföras under 2019.  
 
I rapporten från kommission för skolan i Rävlanda ges rekommendation 3.  
Kommissionen rekommenderar ett utvecklingsprogram för att medvetandegöra  
förhållningssättets betydelse (negativa förväntansvärden), att förändra 
detta förhållningssätt och att definiera åtgärder i samverkan för att höja 
elevernas måluppfyllelse.   
 
När det gäller utvecklad samverkan med vårdnadshavarna har rektorerna valt olika 
strategier utifrån att behoven sett olika ut. På F-5 har rektor valt att ta fram ett 
förväntansdokument medan rektor på senaredelen har fokuserat på tätare återkopplingar 
till vårdnadshavarna i individuella elevärenden. I förväntansdokumentet tydliggörs 
elevens, vårdnadshavares och skolans ömsesidiga förväntningar och ansvar. Rektorerna 
för både enheterna F-5 och för 6-9 har sett över skolans organisation, lärarnas 
behörigheter och hur verksamheten planeras utifrån schema och aktiviteter. Ett arbete har 
startat för att utveckla elevhälsoarbetet till att bli mer främjande och skapa förutsättningar 
för fler elever att få anpassningar och stöd inom ordinarie undervisning.   
 
 
Utvecklingsprogram för att medvetandegöra förhållningssättets betydelse  
Kommissionens rekommendationer riktade sig både till enheten för åk F-5 och enheten 
för 6-9. Inför läsåret 2019-20 rekryterades nya rektorer till båda enheterna på 
Rävlandaskolan, dvs både för årskurs F-5 samt för årskurs 6-9. I kommissionens 
slutsatser lades stort fokus på samverkan med vårdnadshavarna men även senaredelens 
betygsresultat visade att det förelåg behov av åtgärder för att höja elevernas 
måluppfyllelse.  
 
Rektorerna för både F-5 och 6-9 har sett över skolans organisation, lärarnas behörigheter 
och hur verksamheten planeras utifrån schema och aktiviteter. Ett arbete pågår för att 
utveckla elevhälsoarbetet till att bli mer främjande och skapa förutsättningar för fler 
elever att få anpassningar och stöd inom ordinarie undervisning. När det gäller samverkan 
med vårdnadshavarna så har rektorerna valt olika strategier. På F-5 har rektor valt att ta 
fram ett förväntansdokument medan rektor på senaredelen har fokuserat på tätare 
återkopplingar till vårdnadshavarna i individuella elevärenden.  
 
Under höstterminen 2019 följde rektor för F-5 upp enhetens kunskapsresultat tillsammans 
med personalen. Organisation och schema sågs över tillsammans med schemaläggningen 
för att synliggöra hur resurser användes och därmed på bästa sätt kunna möta elevernas 
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behov. Rektor såg också behov av att stärka likabehandlingsarbetet 
vid rastverksamhet och delade in skolgården i olika zoner med ansvariga lärare för att 
tydliggöra ansvaret för elevernas trygghet.  
 
Rektor har deltagit på möten med vårdnadshavare under höstterminen 2019. Fokus på 
mötena har varit att informera om skolans uppdrag och vilka beslut skolan ansvarar för.  
Samverkan mellan skola och hem har varit prioriterat i arbetet med att ge bästa 
förutsättningar för elevernas utveckling och lärande. Ett förväntansdokument har tagits 
fram i vilket elevens, vårdnadshavares och skolans ömsesidiga förväntningar och ansvar 
tydliggörs.  
 
I det systematiska kvalitetsarbetet ligger fokus på att tillsammans med skolans personal 
utveckla undervisningen och möta elevernas behov genom att organisera utifrån 
behörigheter, öka elevernas motivation till lärande och använda struktur och tydlighet i 
undervisningen, t.ex. bildstöd. På så sätt skapas likvärdiga förutsättningar så att alla 
elever kan utvecklas utifrån sina möjligheter. Personalens utvecklingsarbete har varit 
centralt för att därefter arbeta vidare med vårdnadshavarna och rektor har därför haft 
störst fokus på detta under höstterminen.  
 
Åtgärder under vårterminen 2020 
Följande åtgärder kommer att genomföras under vårterminen 2020 för att höja 
elevernas måluppfyllelse: 
 

 Informationsmöte med vårdnadshavarna i slutet av januari 2020. Rektor kommer 
att informera om skolans värdegrundsarbete, kunskapsresultat, utmaningar samt 
möjligheter.  
 Ett nytt brukarråd kommer att inrättas. Förutsättningarna för brukarrådet kommer 
att beslutas i samverkan mellan skola och vårdnadshavare.   
 Tydliggöra skolans uppdrag och exempel på hur vårdnadshavarna kan stötta 
barnen i sin skolgång. Detta i enlighet med förväntansdokumentet.  
 Eventuell föreläsare under vårterminen 2020 som utgår från vårdnadshavarnas 
önskemål.  
 

  
 
Päivi Malmsten 
Sektorschef  Paula Palmdahl 
  Verksamhetschef 

 

Bilaga: Välfärdsnämndens beslut den 10 april 2019 § 85: Strategier och åtgärder utifrån 
rapport från kommunstyrelsens kommission för skolan i Rävlanda. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-04-10

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 85      Dnr 2018VFN30

Strategier och åtgärder utifrån rapport från kommunstyrelsens 
kommission för skolan i Rävlanda 

 
I oktober 2017 beslöt kommunstyrelsen att tillsätta en politisk kommission angående skolorna 
i Rävlanda. Kommissionen har bland annat studerat styrdokument, anmälningar och protokoll. 
Personal och politiker har intervjuats för att komplettera den bild som de genomförda 
studierna har gett. Kommunstyrelsen uppdrog den 10 december 2018 i § 489 åt förvaltningen 
att återkomma till Välfärdsnämnden med förslag på strategier och åtgärder utifrån innehållet i 
kommissionens rapport.

Rapportens slutsatser är att det trots insatserna för Rävlandaskolan under de senaste åren inte 
har skett en tillräckligt positiv utveckling av elevers måluppfyllelse. Kommissionen skriver i 
rapporten att skolresultaten är den mest centrala faktorn i det fortsatta utvecklingsarbetet. 
Kommissionen föreslår vidare att föräldrarna ska engageras i arbetet med att öka 
måluppfyllelsen och att Rävlandaskolan ska tydliggöra sin strategi för att öka densamma. Det 
sista större området som ringats in är betydelsen av att medvetandegöra förhållningssättets 
betydelse (negativa förväntansvärden) och att förändra inställningen samt definiera åtgärder 
för att höja elevernas måluppfyllelse.

Utifrån rapporten har sektorn för utbildning och kultur vidtagit ett antal åtgärder och beslutat 
om strategier för det fortsatta utvecklingsarbetet på Rävlandaskolan. Sektorn, inkluderat 
rektorerna för Rävlandaskolan, har precis som kommissionens rekommendation tagit fasta på 
att vårdnadshavare är en nyckelmålgrupp att engagera i samverkan för att öka 
måluppfyllelsen. Det behövs ett förändrat förhållningssätt genom olika åtgärder och strategier, 
samt tydligare struktur i informations- och samverkanskanaler. Sektorn föreslår konkreta 
åtgärder för att höja elevernas måluppfyllelse på Rävlandaskolan. Dessa åtgärder är bland 
annat riktade statsbidrag för likvärdig skola i form av extratjänster på skolan. Det handlar 
också om tidiga insatser inom skolan kring kunskapskrav och måluppfyllelse samt höga 
förväntningar på elevernas förmåga till måluppfyllelse. För samverkan med vårdnadshavare 
ingår en tydligare regelbundenhet i information och dialog samt planerade workshops kring 
grundskolornas IT-plattform Unikum. Utöver det sker öppet hus för vårdnadshavare och 
elever i vår. Rekrytering och introduktion för ny rektor är en viktig del i det fortsatta arbetet.

Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad 6 februari 2019.

Välfärdsnämndens behandling

Yrkanden
Hans Larsson (M) yrkar med instämmande av Inga-Lena Persson (MP) att välfärdsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-04-10

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

beslutar att uppdraget från kommunstyrelsen, att återkomma med förslag på strategier och 
åtgärder utifrån innehållet i kommissionens rapport är genomfört, samt att välfärdsnämnden 
noterar informationen om det pågående arbetet med strategier och åtgärder på Rävlandaskolan

Inga-Lena Persson yrkar att välfärdsnämnden uppdrar åt förvaltningen "att en fortsatt 
beredning av rekommendation 1 och 3 i rapporten ska genomföras under 2019".

Propositioner
Efter ställd proposition på Hans Larssons yrkande finner ordföranden att välfärdsnämnden 
beslutat bifalla yrkandet.

Efter ställd proposition på Inga-Lena Persons tilläggsyrkande finner ordföranden att 
välfärdsnämnden beslutat bifalla yrkandet.

Beslut

Välfärdsnämnden beslutar att uppdraget från kommunstyrelsen att återkomma med förslag på 
strategier och åtgärder utifrån innehållet i kommissionens rapport är genomfört.

Välfärdsnämnden noterar informationen om det pågående arbetet med strategier och åtgärder 
på Rävlandaskolan.

Välfärdsnämnden uppdrar åt förvaltningen att en fortsatt beredning av rekommendation 1 och 
3 i rapporten ska genomföras under 2019.

----------------------
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Medborgarförslag – minska på skärmtiden 
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2019VFN531 
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Sektorn för utbildning och kultur  
Agnesa Kasapolli 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-02-03 2019VFN531  010 
  
 

Medborgarförslag – minska på skärmtiden 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade den 19 september § 127 att till välfärdsnämnden 
remittera ett medborgarförslag om minskad skärmtid under skoldagen 
för elever. Förslaget bygger på att eleverna sover sämre, är mindre koncentrerade och mår 
sämre av att använda mobiltelefoner och förslagsställaren önskar mindre skärmtid under 
skoldagen.  
 
Enligt gällande kurs- och läroplan senast reviderad 2019 ska skolan ansvara för att varje 
elev efter genomgången grundskola kan använda såväl digitala som andra verktyg och 
medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, 
kommunikation och lärande. Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven 
får använda digitala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutveckling. Rätt använda 
digitala verktyg kan förbättra undervisningen – fel använda riskerar de att försvåra 
inlärningen. 
 
Rektorerna på Härryda kommuns grundskolor har besvarar en enkät som bland annat 
innehöll frågor om elevers mobilanvändande i skolan. På i princip samtliga skolor 
innehåller ordningsreglerna begränsningar gällande elevernas mobilanvändande. 
Skolorna har olika hantering kring de privata mobilerna. På vissa skolor samlas de privata 
mobilerna in och förvaras i ett skåp i klassrummet medan andra skolor har regeln att den 
privata mobilen ska ligga ljudlösa och undanstoppade t.ex. i elevernas väskor. 
 
Förvaltningen bedömer att de flesta skolorna i Härryda kommun redan idag har begränsat 
användandet av privata mobiltelefoner inom ramen för ordningsreglerna. Förvaltningen 
bedömer att ordningsregler bör utformas utifrån varje skolas behov och inte genom 
centrala beslut gällande mobilförbud eller skärmtidsbegränsning. 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden avslår medborgarförslaget med hänvisning till skrivelse daterad den 3 
februari 2019 från sektorn för utbildning och kultur. 
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Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 september § 127 att till välfärdsnämnden 
remittera ett medborgarförslag om minskad skärmtid under skoldagen för elever. 
Förslaget bygger på att eleverna sover sämre, är mindre koncentrerade och mår sämre av 
att använda mobiltelefoner och förslagsställaren önskar mindre skärmtid under 
skoldagen.  
 
Digital kompetens i skolans styrdokument 
Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och därför beslutade regeringen 
om förändringar i styrdokumenten. Detta resulterade bland annat i nuvarande läroplan 
som har gällt sedan 1 juli 2018. Digital kompetens har därmed skrivits tydligare in i 
kursplaner och ämnesplaner som ingår i läroplanerna för de olika skolväsendena. 
 
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda såväl 
digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, 
problemlösning, skapande, kommunikation och lärande. Läraren ska organisera och 
genomföra arbetet så att eleven får använda digitala verktyg på ett sätt som främjar 
kunskapsutveckling.  
 
Barn och unga använder idag allt mer digital teknik, inte minst i hemmet och på fritiden. I 
förskolan och skolan ska barn och elever få möjlighet att lära sig hur de ska använda och 
förstå digital teknik utifrån mognad och ålder. Digitaliseringen möjliggör en större 
informationsspridning och kunskapsdelning. Lärare får fler möjligheter att levandegöra 
undervisningen och eleverna får chans att visa sina förmågor på fler sätt än tidigare. 
Digitaliseringen går snabbt och behovet av mer kunskap om hur digital teknik påverkar 
barn och elever är stort. Digitala verktyg ska användas i undervisningen på ett sätt som 
förbättrar elevernas förutsättningar för lärande och får en digital kompetens med sig för 
fortsatta studier och arbetsliv. Rätt använda kan digitala verktyg förbättra undervisningen 
– fel använda riskerar de att försvåra inlärningen. 
 
Skärmtiden i Härryda kommuns grundskolor 
Rektorerna på Härryda kommuns grundskolor har besvarat en enkät som bland annat 
innehöll frågor om elevers mobilanvändande i skolan. På i princip samtliga skolor 
innehåller ordningsreglerna begränsningar gällande elevernas mobilanvändande. 
Skolorna har olika hantering kring de privata mobilerna. På vissa skolor samlas de privata 
mobilerna in och förvaras i ett skåp i klassrummet medan andra skolor har regeln att den 
privata mobilen ska ligga ljudlösa och undanstoppade t.ex. i elevernas väskor.  

Elever i Härryda kommuns grundskolor har tillgång till digitala verktyg som skolan 
tillhandahåller. De flesta rektorerna framförde att eftersom skolan tillhandahåller andra 
digitala verktyg såsom Ipads eller dator för elevernas undervisning så tillför inte 
användande av privata mobiler på skoltid något till undervisningen. Vid frågan om 
användandet av mobiler ibland i stället kan ha en negativ inverkan på skolans verksamhet 
svarade drygt hälften av respondenterna att det stämmer. Bland de som instämde lyftes 
det bland annat att mobilerna kan ibland användas för sådant som inte är till för att stödja 

Page 433 of 616



skolarbetet och att kränkningar kan ske via sociala medier. En skola svarade att privata 
mobiler får användas på fritidsklubben under uppsikt av pedagoger 30 minuter per dag.  

Majoriteten av skolorna har haft en dialog med vårdnadshavarna på föräldramöten eller 
utvecklingssamtal gällande elevernas telefonanvändande. En rektor svarade att man 
använder sig av kommunens konsumentvägledare för samtal med elever om internet samt 
att man har föreläsningar om detta på brukarråd.  

Överlag är rektorerna överens om att eleverna ska använda de verktyg som skolan 
tillhandahåller och inte privata telefoner under skoltid.  

Förvaltningens bedömning  
Förvaltningen bedömer att de flesta skolorna i Härryda kommun redan idag har begränsat 
användandet av privata mobiltelefoner inom ramen för ordningsreglerna. Förvaltningen 
bedömer att ordningsregler bör utformas utifrån varje skolas behov och inte genom 
centrala beslut gällande mobilförbud eller skärmtidsbegränsning.  

 
  

Päivi Malmsten 
Sektorschef  Paula Palmdahl 
  Verksamhetschef 

 

 

Bilaga: Medborgarförslag – minska på skärmtiden. 
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Med borgarförslag 
Här skriver du rubriken pa ditt medborgarförslag. 
M i11sltct fd ßf J rwl/clie1,1, 

Här motiverar du varför kommunen ska genomföra ditt förslag. Skriv tydligt! 
För «fl' def ßùl/ fl/ dl- MJßo5t7Mff-?/'c. 
g am tt á li~, (!crJ 111111 t/11 ) 

Glöm inte ace fylla i kontaktuppgifter och ace underteckna ditt förslag. Anonyma förslag 
behandlas inte. Ofullständiga uppgifter kan leda till att förslaget inte behandlas. 

~HÄRRYDA 
~~KOMMUN 

HÄil.i~.YDA KO?v1?\1Uì'-í 
Kornmurst vrclsen 

2019 -06- l 1 

Diarienr I Diariepianbs'.cö:;i 
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välkomrnen att lämna ett 
medborgarförslag 
Tycker du att nägot borde förändras i Härryda kommun? 
Dä kan du lämna ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. 

Vad kan ett medborgarförslag handla om? 
I medborgarforslaget ger du ett konkret forslag pâ nägot 
som du vili forändra. Förslaget ska handla om sâdant som 
kommunen ansvarar for till exempel skola, äldreomsorg, 
kultur- och fritidsverksamhet, gäng- och cykelvägar med 
mera. Medborgarforslaget fâr inte handla om myndighets 
utövning mot enskild (t ex beviljande av bygglov eller eko 
nomiskt bistând) och inte heller ha ett odemokratiskt eller 
rasistiskt innehäll. 

Medborgarforslaget fâr bara behandla en fräga. Ämnen av 
olika slag ska inte tas upp i samma forslag. 

Vern kan lämna medborgarförslag? 
Alla som är folkbokforda i Härryda kommun kan lämna 
medborgarforslag. Rätten gäller även barn och ungdomar 
samt personer med utländsk bakgrund som ännu inte fätt 
kommunal rösträtt. Föreningar, foretag, organisationer eller 
andra sammanslutningar fär däremot inte lämna medborgar 
forslag. 

Ditt medborgarförslag blir en offentlig handling 
När forslaget kommer in till kommunen blir det en offentlig 
handling och diariefors. Förslaget publiceras pâ kommunens 
webbplats, harryda.se, tillsammans med ditt namn, medan 
samtliga kontaktuppgifter du lämnat nedan fìnns med i pro 
tokoll och foredragningslistor. 

Vad händer med ditt medborgarförslag? 
Du fär en bekräftelse pâ act vi tagit emot ditt medborgar 
forslag. lnlämnade forslag utreds av forvalmingen och sedan 
beslutar kommunfullmäktige om de ska inforas eller inte. 
Handläggningstiden varierar beroende pâ hur komplicerat 
det är. Du fâr ett skriftligt svar pâ diet medborgarforslag. 

Fyll i dina kontaktuppgifter och underteckna 
Anonyma medborgarforslag hanteras inte, därfor mäste du 
uppge kontaktuppgifter. Förslaget ska ocksâ vara under 
tecknat och forsett med namnfortydligande. Ofullständiga 
uppgifter kan leda till act ditt förslag inte behandlas. 

Här lämnar du ditt förslag 
• Posta det till: Härryda kommun, Kansliet, 
435 80 Mölnlycke. 

• Lämna det i kommunhusets reception vid Räda torg 
i Mölnlycke. 

Tyvärr kan vi inte ta ernot medborgarförslag via e-post 
eftersom det mäste fìnnas en namnunderskrift pâ pappret. 

För mer information 
Kontakta handläggare Emelie lvarson, 031-724 61 58 
emelie.ivarson@harryda.se 

Läs mer pa harryda.se/medborgarforslag 

KONTAKT 
UPPGIFTER 

Telefon E-postadress 

~HÄRRYDA 
~KOMMUN 

*Obligatorisk 
uppgift 

Härryda kommun • Sektorn for administrativt stöd • 435 80 Mölnlycke • 031-724 61 00 (växel) • kommun@harryda.se 
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Sektorn för socialtjänst  
Martin Filin Karlsson 

 
 
 
 Kommunfullmäktige 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-01-14 2019VFN681  754 
  
 

Motion om familjer med försörjningsstöd 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 § 192 att till välfärdsnämnden 
remittera motion från Boris Leimar (SD) om fler familjer med försörjningsstöd. 

Motionären föreslår att kommunen utreder möjligheten att debitera staten för de olika 
bidrag som kommunen, inom ramen för försörjningsstöd, betalar ut till den som varit 
nyanländ i etablering efter dennes etablering.  

Kommuners rätt till ersättning för flyktingmottagande regleras i förordningen (1990:927) 
om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. Etableringsinsatserna regleras i 
förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 
Förvaltningen har utrett ärendet och finner att det saknas rättslig grund gällande 
möjligheten att få statlig ersättning för utbetalt försörjningsstöd efter etableringen. 
Därmed saknas nödvändig grund för sådan debitering som motionären föreslår. Det 
saknas således också grund för att vidare utreda förslaget om att separatredovisa 
kostnaderna för försörjningsstöd för nyanlända efter etableringstiden. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse av den 14 januari 
2020 från sektorn för socialtjänst. 

  

Lena Lager 
Socialchef  Hans Skålberg 
  Verksamhetschef 

 

Bilaga Motion rörande fler antal familjer med försörjningsstöd
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erqedemkrterm.• a.sack Hrryda iiasreise 

2019 -10- 31 

~: 
11 ¡1':drieplanbeteckn 

' 
MOTION RÖRANDE FLER ANTAL F AMILJER MED FÖRSÖRJNINGSSTÖD. 

I Härryda har vi tagit emot de nyanlända som hänvisats till kommunen. Vi har gjort mycket för 
dessa och lyckats med att se till att mánga av dem kommit in i egen försörjning. 

Dock firms det en stor del av de nyanlända som bäde har uppburit försörjningsstöd under en längre 
tid och som troligen kommer att göra det för en bra tid framöver. 
Socialchefen nämner själv det ökade antalet familjer med försörjningsstöd som en klart bidragande 
faktor till de ökade kostnaderna för avdelningen. 

Dä detta är en situation som inte Härryda kommun har kunnat päverka, utan bara drab bats av, 
föreslär vi att kostnaderna för nyanlända med läng tids försörjningsstöd (mer än 2 är den s.k. 
etableringsfasen) separatredovisas, för atti förlängningen kunna debitera staten o/e 
Migrationsverket, som är de instanser som orsakat <lessa kostnader för Härryda kommun. 

Baserat pä ovanstäende argument yrkar vi inom Sverigedemokraterna 
- Att Härryda kommun utreder möjligheterna att debitera de olika bidrag som Härryda 

kommun oförskyllt älagts enligt ovan till staten / Migrationsverket. 

SD Härryda 

J 
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Sveriges Kommuner och Regioner 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se 
 

 Kommunstyrelserna 
Regionstyrelserna 
 

 
 

Meddelande från styrelsen Överenskommelse mellan staten och 
Sveriges Kommuner och Regioner om psykisk hälsa 2020 
 
Ärendenr: 19/01701 

Förbundsstyrelsens beslut 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 31 
januari 2020 beslutat  

att för sin del godkänna överenskommelsen med staten om psykisk hälsa 2020  

att i en skrivelse informera kommuner och regioner om överenskommelsen. 

Bakgrund 
Överenskommelsen mellan Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) för 2020 är en ettårig överenskommelse där parterna är överens om att det 
långsiktiga arbetet med att stödja utvecklingen av insatser för att främja psykisk 
hälsa, tidigt möta psykisk ohälsa och att ge effektiv vård och stöd till personer med 
allvarlig problematik behöver fortsätta. Regeringen och SKR är vidare överens om 
att det behövs tydliga incitament till förändring men också utrymme att genom lokala 
anpassningar utnyttja stimulansmedlen på mest effektiva sätt.  

Den ekonomiska omfattningen och fördelningen av stimulansmedel 

Överenskommelsen omfattar totalt 1 716 000 000 kronor varav 1 694 000 000 kronor 
ska fördelas till kommuner och regioner för att möjliggöra, enskilt eller i samverkan, 
fortsatt långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete inom området. 20 000 000 miljoner 
kronor fördelas till SKR för samordning av stöd till regioner och kommuner samt 
utveckling av initiativ och lösningar som kan användas som stöd till lokal och 
regional utveckling. Resterande 2 000 000 kronor tilldelas SKR för att hantera 
administration av överenskommelsen, fördelning av medel och för att ta fram 
anvisningar till regionerna och kommunerna för hur insatserna i överenskommelsen 
ska redovisas.  
 
Stimulansmedel fördelas till regionerna enligt följande: 

• 300 000 000 kronor för fortsatt utvecklingsarbete utifrån handlingsplaner och 
utveckling av mobila lösningar eller liknande. Medlen fördelas efter 
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befolkningsmängd. 

• 370 000 000 kronor för insatser till barn och unga inklusive barn- och 
ungdomspsykiatrin. Medlen fördelas efter befolkningsmängd. 

• 100 000 000 kronor för kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård. 
Medlen fördelas efter befolkningsmängd. 

• 50 000 000 kronor för att stärka den psykiatriska traumavården. Medlen 
fördelas efter befolkningsmängd. 

Stimulansmedel fördelas till kommunerna enligt följande: 

• 200 000 000 kronor för fortsatt utvecklingsarbete utifrån handlingsplaner och 
förstärkning av kommunernas roll och utveckling av mobila lösningar eller 
liknande. Medlen fördelas efter befolkningsmängd. 

• 100 000 000 kronor för kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård och 
socialtjänst. Medlen fördelas efter befolkningsmängd. 

Stimulansmedel fördelas till länen enligt följande: 

• 200 000 000 kronor för att skapa en mer sammanhållen vård för personer som 
behöver insatser från både kommuner och regioner, bland annat personer med 
samsjuklighet i beroende och annan samtidig psykiatrisk diagnos. Medlen 
utbetalas till den aktör som regionen och länets kommuner anger med 
fördelningsnyckel 5 miljoner kronor per län och resten fördelat efter 
befolkningsmängd. 

• 24 000 000 kronor för att stärka brukarmedverkan. Medlen fördelas med 1 
miljon kronor per län, förutom de tre storstadslänen som får 2 miljoner kronor 
var. Mottagare av medlen är den aktör i ett län som kommuner och region 
anger. 

• 200 000 000 kronor för att stärka det suicidpreventiva arbetet på lokal och 
regional nivå. Medlen fördelas efter befolkningsmängd. Mottagare av medlen 
är den aktör i ett län som kommuner och region anger.  

• 150 000 000 kronor till ungdomsmottagningarna för arbete med att främja 
psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa bland barn och unga. Medlen 
fördelas efter andelen barn och unga 0–25 år i respektive region. Medlen till 
ungdomsmottagningarna utbetalas till den aktör som regionen och länets 
kommuner anger. 

Utvecklingsmedel till SKR: 

• 20 000 000 kronor fördelas till SKR för samordning av stöd till regioner och 
kommuner samt utveckling av initiativ och lösningar som kan användas som 
stöd till lokal och regional utveckling.  
 

• 2 000 000 kronor tilldelas  SKR för att hantera administration av 
överenskommelsen, fördelning av medel och för att ta fram anvisningar till 
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regionerna och kommunerna för hur insatserna i överenskommelsen ska 
redovisas. 

Redovisning av insatser från kommuner och regioner 

Regionerna och kommunerna ska redovisa genomförda insatser och användningen av 
medlen i form av en egenskriven rapport utifrån ett frågeunderlag som kommer att 
tas fram av SKR i samråd med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen senast den 
31 mars 2020.  

Utbetalning och rekvirering av medel 

Medel till SKR, för egen verksamhet och för vidare fördelning till regioner och 
kommuner, utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet.  
 

Överenskommelsen redovisas i bilaga 1. 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 
 

 
Anders Knape 
Ordförande 
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Protokoll från västra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2020-01-28 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 

 

31 (75) 

§ 13 

Samverkansavtal angående ungdomsmottagningen i 

Härryda kommun 2020 

Diarienummer HSNV 2019-00338 

Beslut 

1. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner samverkansavtal 

angående ungdomsmottagningen i Härryda kommun 2020. 

2. Västra hälso- och sjukvårdsnämndens kostnad för ungdomsmottagningen i 

Härryda år 2020 är 3 323 425 kronor. 

3. Finansiering sker från nämndens budgetpost för övrig primärvård. 

Sammanfattning av ärendet 

Samverkansavtalet reglerar parternas medverkan i ungdomsmottagningen i 

Härryda kommun. 

Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018 - 2022 är 

gemensamt framtaget av Västra Götalandsregionen och VästKom och ligger till 

grund för samverkansavtalet mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och 

Härryda kommun.  

Syftet med inriktningsdokumentet är att ge ungdomar jämlika förutsättningar att 

få tillgång till de resurser och stöd som ungdomsmottagningar erbjuder. Därför 

innehåller det en rekommenderad bemanningsgrad och en riktlinje för en 

finansiell fördelning där kommunen rekommenderas finansiera 25 procent och 

regionen 75 procent av verksamheten.  

Målet för avtalsförhandlingarna i västra nämndområdet inför år 2020 har varit att 

teckna treåriga avtal med möjlighet till ytterligare ett års förlängning för att 

synkronisera samverkansavtalen med inriktningsdokumentet. Eftersom Härryda 

kommun inte ställer sig bakom den föreslagna ekonomiska fördelningen tecknas 

ett ettårigt avtal för att möjliggöra en eventuell minskning av ersättningen till 

ungdomsmottagningen i Härryda inför 2021. 

Den totala kostnaden för verksamheten uppgår 2020 till 3 909 912 kronor varav 

västra hälso- och sjukvårdsnämndens del utgör 3 323 425 kronor (85 procent) och 

Härryda kommuns del utgör 586 487 kronor (15 procent).   

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2019-12-18 
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Protokoll från västra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2020-01-28 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 

 

32 (75) 

Skickas till 

 Härryda kommun, kommun@harryda.se  

 Lena Lager, lena.lager@harryda.se   

 Styrelsen för Regionhälsan: regionhalsan@vgregion.se 

 Agneta Xenos regionhälsan: agneta.xenos@vgregion.se  
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Sveriges Kommuner och Regioner 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
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Meddelande från styrelsen Överenskommelse mellan staten och 
Sveriges Kommuner och Regioner om äldreomsorg – teknik, kvalitet 
och effektivitet med den äldre i fokus  
 
Ärendenr: 19/01703 

Förbundsstyrelsens beslut 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 31 
januari 2020 beslutat  

att för sin del godkänna överenskommelsen med staten om äldreomsorg – teknik, 
kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus, samt  

att i en skrivelse informera kommunerna om överenskommelsen.   
 

Bakgrund 
För att bättre möta de utmaningar som äldreomsorgen står inför behöver 
äldreomsorgen utvecklas genom att ta tillvara potentialen i att använda tekniska 
lösningar så som välfärdsteknik och utrustning för digitala arbetssätt. För att uppnå 
goda resultat på området behövs större samverkan mellan staten och kommunerna. 
Överenskommelsen om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre 
i fokus syftar till att ge kommunerna bättre förutsättningar att verksamhetsutveckla 
genom digitalisering inom äldreomsorgen. Genom att stödja kommunerna både 
ekonomiskt och i frågor om förändringsledning, upphandling, informationssäkerhet, 
infrastruktur m.m. ges kommunerna bättre förutsättning att utveckla och 
implementera nya arbetssätt med adekvata tekniska verktyg. Överenskommelsen 
kommer att bidra till arbetet med vision e-hälsa 2025 genom att stödja kommunerna 
att bättre ta tillvara teknikens möjligheter och samtidigt hantera dessa risker och 
utmaningar. 
Överenskommelsen består av dels ett riktat statsbidrag till kommunerna för 
investeringar i välfärdsteknik och andra tekniska lösningar och dels medel till SKR 
för att kunna utforma och tillhandahålla ett kommunövergripande stöd. 
Stimulansmedel fördelas till samtliga kommunerna för ett minimibelopp om 250 000 
kronor. Ett antal modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering kommer att 
utses som kommit lite längre i att implementera digitala lösningar. Dessa kommuner 
får ett extra ekonomiskt stöd för att möjliggöra att de kan avsätta tid för 
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kunskapsspridning. En stödfunktion på SKR ska inrättas för införandet av 
välfärdsteknik och andra digitala lösningar för att stödja kommunerna i arbetet med 
att implementera digital teknik i kommunernas äldreomsorg. Överenskommelsen 
omfattar även utvecklade förutsättningar för säker digital kommunikation, med syfte 
att stödja kommunerna att införa nya digitala arbetssätt. 
Överenskommelsen är en satsning på digitalisering och välfärdsteknik i kommunerna 
i enlighet med regeringens budgetproposition 2020. Satsningen kommer att fortgå 
under 2020–2022 under förutsättning att riksdagen beslutar regeringens 
budgetproposition för åren 2021 och 2022. Överenskommelsens inriktning och 
delområden beslutas årligen.  

 

Överenskommelsen redovisas i bilaga 1. 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 
 

 
Anders Knape 
Ordförande 
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 MEDDELANDE FRÅN 
STYRELSEN NR 4/2020 

Vårt ärendenr: 
20/00003 

 

  
 2020-01-31   

    
   

 

 
 
Sveriges Kommuner och Regioner 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se 
 

Patrik Sundström 
Avdelningen för vård och omsorg 

Regionstyrelserna 
Kommunstyrelserna 
 

 

Meddelande från styrelsen Överenskommelse mellan staten 
och Sveriges Kommuner och Regioner om Strategi för 
genomförande av Vision ehälsa 2025 
 
Ärendenr: 19/01571 

Förbundsstyrelsens beslut 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 31 
januari 2020 beslutat  

att godkänna överenskommelsen med staten om Strategi för genomförande av 
Vision ehälsa 2025, samt  

att i en skrivelse informera regionerna och kommunerna om överenskommelsen.  

Bakgrund 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner beslutade den 11 mars 2016 att 
godkänna en överenskommelse med regeringen om Vision ehälsa 2025. Visionen 
utgör grunden för ett långsiktigt och gemensamt arbete med digitalisering i hälso- 
och sjukvården, socialtjänsten och tandvården. Den gemensamma visionen är att: 
 
Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans 
möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa 
och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och 
delaktighet i samhällslivet. 
 
Visionen följdes i januari 2017 av en treårig handlingsplan för samverkan vid 
genomförande av Vision ehälsa 2025. Genom handlingsplanen har en med staten 
gemensam styr- och samverkansstruktur etablerats, samt insatser inom en rad 
strategiska insatsområden genomförts.  
 
Trots att Sverige har bland de bästa förutsättningarna i världen för digitalisering finns 
det outnyttjad potential när det gäller att tillvarata digitaliseringens möjligheter för att 
skapa en mer jämlik, kvalitativ, tillgänglig och effektiv socialtjänst och hälso- och 
sjukvård. Därför tas nu nästa steg på vägen.  
Sveriges Kommuner och Regioner och regeringen har kommit överens om en ny 
strategi för genomförande av Vision ehälsa 2025. Syftet med strategin är dels att 
fastställa hur det gemensamma arbetet mellan staten och Sveriges Kommuner och 
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Regioner ska utformas, dels att peka ut ett antal inriktningsmål inom vilka specifika 
insatser ska göras för att uppnå visionen. Strategin ska inte bara vara vägledande för 
det gemensamma arbetet utan även för de insatser parterna gör var för sig. Även 
regionala eller lokala aktörer, eller andra verksamheter inom e-hälsoområdet, som 
önskar vägledning i det egna digitaliseringsarbetet ska kunna använda strategin som 
en utgångspunkt. Inriktningsmålen är:  

- Individen som medskapare 

- Rätt information och kunskap  

- Trygg och säker informationshantering 

- Utveckling och digital transformation i samverkan 

Strategin anger den strategiska inriktningen för arbetet och kommer inom kort att 
följas av genomförandeplaner. Syftet med genomförandeplanerna är att beskriva 
vilka insatser som ska genomföras inom strategins prioriterade områden, vem som 
ska genomföra insatserna samt hur dessa ska följas upp.  
Överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Regioner och staten om Strategi 
vid genomförande av Vision ehälsa 2025 redovisas i bilaga 1. 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 
 

 
Anders Knape 
Ordförande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för överförmyndare i 
samverkan - Härryda, Kungsbacka, 
Mölndal och Partille
Sammanträdesdatum
2020-02-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 15

ÖFS 7/19
Ekonomirapport - bokslut 2019

Beslut
Rapporten godkänns.

Ärendet
Överförmyndare i samverkar visar på ett positivt resultat med 826 tkr i överskott mot budget. 
Överskottet ska fördelas enligt befintlig uppdelningsprincip och kommer dras av nästa års 
fakturor för första halvåret.

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Ekonomirapport - bokslut 2019, den 27 januari 2020

Förslag till beslut
Rapporten godkänns.

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Kontaktpersonerna för respektive kommun
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 TJÄNSTESKRIVELSE 

 2020-01-27 1 (2) 

  

 Dnr ÖFS 7/19 

 

 

  

   

Sofia Alkvist   
 

 

 Nämnden för överförmyndare i samverkan 

Ekonomirapport - bokslut 2019 

Förslag till beslut 

Rapporten godkänns. 

Ärendet 
Överförmyndare i samverkar visar på ett positivt resultat med 826 tkr i överskott mot budget. 

Överskottet ska fördelas enligt befintlig uppdelningsprincip och kommer dras av nästa års 

fakturor för första halvåret.    

 

 
Budget 

Utfall 
december Resultat 

 
2019 1901-1912 1901-1912 

    Debitering Öckerö -550 -590 40 

    Gemensamma nämndkostnader 407 324 83 

    Lön och personalomkostnader 7 736 7 140 596 

    Administration 268 188 80 

    IT/Telefoni 342 374 -32 

    Lokaler/Hyra 512 498 14 

    Övriga till verksamheten hörande kostnader  363 318 45 

såsom komputv, fackliga kost 
   kostnad för biträde avseende upprättade budget 
   redovisning revision och annan 
   nödvändig intern* eller extern hjälp 
   

    *OH 363 363 0 

Totalt 2019 9 441 8 615 826 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 

 2020-01-27 Sida 2 (2) 

  

 Dnr ÖFS 7/19 

 

 

 
Följande belopp bokas upp i bokslutet baserat på nästa års fördelning av 
kostnader 

    Kungsbacka, 37 % 305 620 
  Mölndal, 29% 239 540 
  Härryda, 17 % 140 420 
  Partille, 17 % 140 420 
  

 

826 000 
  

    

Expedieras till 

Kontaktpersonerna för respektive kommun 

 

 

Sofia Alkvist  

Enhetschef  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för överförmyndare i 
samverkan - Härryda, Kungsbacka, 
Mölndal och Partille
Sammanträdesdatum
2020-02-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 16

ÖFS 7/20
Verksamhetsberättelse 2019

Beslut
Verksamhetsberättelsen för 2019 godkänns.

Ärendet
Verksamhetsberättelsen är en skriftlig beskrivning av verksamheten under året, från 
verksamheten till överförmyndarnämnden. Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av 
verksamhetsplanen som syftar till att visa nämndens övergripande direktiv kring styrning av 
verksamheten med fokus på förändring och utveckling inom kärnverksamheten.

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsberättelse ÖFS 2019

Förslag till beslut
Verksamhetsberättelsen för 2019 godkänns.

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Kommunstyrelsen i respektive samverkanskommun
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Sammanfattning 

I varje kommun måste det enligt lag finnas en överförmyndare eller 

överförmyndarnämnd. Detta är en kommunal tillsynsmyndighet. Härryda, Mölndal och 

Kungsbacka har haft var sin överförmyndarnämnd och i Partille har det funnits en 

överförmyndare. De fyra kommunerna startade sitt samarbete den 1 oktober 2015 under 

namnet Överförmyndare i samverkan. Verksamheten var avtalsbaserad med Mölndal som 

värdkommun. Genom en större tjänstemannaorganisation har verksamheten fått bättre 

kontinuitet, minskad sårbarhet samt möjlighet till bredare kompetens. För att kunna 

bedriva en god, rättssäker och effektiv verksamhet antog respektive överförmyndare 

gemensamma styrdokument såsom delegeringsordning, dokumenthanteringsplan och 

arvodesriktlinjer.  

 

Den 1 januari 2019 instiftades en gemensam nämnd för de fyra kommunerna. Nämnden 

består av en ledamot och en ersättare från varje kommun.  

 
Från och med 1 februari 2019 samverkar Överförmyndare i samverkan även med Öckerö 

kommun. Samarbetet är avtalsbaserat och avser tillhandahållande av tjänstemannaorganisation. 

Öckerö ingår inte i den gemensamma nämnden. 

 
Omfattningen av och förutsättningarna för överförmyndarverksamheten påverkas av 

omvärldsfaktorer såsom riksdagsbeslut och andra myndigheters beslut, den demografiska 

utvecklingen samt av hur många ensamkommande barn som söker sig till Sverige. Under 2019 har 

inga större förändringar gjorts i lagstiftningen och antalet ensamkommande barn som kommer till 

Sverige har fortsatt att minska. 

 

Bakgrund och syfte 

Verksamhetsberättelsen är en skriftlig beskrivning av verksamheten under året, från verksamheten 

till överförmyndarnämnden. Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av verksamhetsplanen som 

syftar till att visa nämndens övergripande direktiv kring styrning av verksamheten med fokus på 

förändring och utveckling inom kärnverksamheten. Både verksamhetsplanen och 

verksamhetsberättelsen för 2019 står ”fri” från kommunerna och vilar inte direkt på respektive 

kommuns vision eller fullmäktigemål. 

 
Kommunstyrelsen i varje kommun tar del av båda handlingarna i informationssyfte som ett led i 

den lagstadgade uppsiktsplikten. 
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Överförmyndarens uppdrag  
Den kommunala verksamheten bör utvecklas och präglas av framsynt planering och 

god hushållning samt resultera i en samhällsservice som stämmer väl med 

kommuninvånarnas behov. Överförmyndaren är en kommunal och obligatorisk 

tillsynsmyndighet. Överförmyndarens huvudsakliga uppdrag enligt reglementet är 

att vara en rättsvårdande myndighet i första instans. Överförmyndaren ska skydda 

underåriga och vuxna, som helt eller delvis saknar beslutskompetens, från 

rättsförluster. Genom arbetet bidrar överförmyndaren till att ge uppmärksamhet till 

invånare med komplexa behov, såsom till exempel ensamkommande barn och vuxna 

med psykisk ohälsa och funktionsnedsättning. 

 

Uppdraget innebär att överförmyndaren utövar 

tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare 

samt kontrollerar att de fullgör sitt uppdrag på ett 

tillfredsställande sätt. Överförmyndaren ska särskilt 

se till att den enskildes tillgångar i skälig omfattning 

används till hans eller hennes nytta. Tillgångarna i 

övrigt ska vara placerade så att tillräcklig trygghet 

finns för deras bestånd och så att de ger skälig 

avkastning. Överförmyndaren ska också se till att 

förmyndare, gode män och förvaltare fullgör sina 

skyldigheter och alltid handlar på det sätt som bäst 

gagnar den enskilde. I  överförmyndarens ansvar 

ingår också att fastställa arvode och ersättning för 

utgifter som ställföreträdarna har rätt till. De lagar 

som reglerar överförmyndarverksamheten har 

karaktären av skyddslagstiftning. Verksamheten 

sträcker sig över samtliga av juridikens områden 

men styrs främst av föräldrabalken, lag om god man 

för ensamkommande barn och 

förmynderskapsförordningen samt olika lagar inom 

den ekonomiska familjerättens områden. Beslut överklagas hos tingsrätten. 

Länsstyrelsen granskar verksamheten årligen. Även JO utövar tillsyn över 

överförmyndarverksamheten. 

 

Myndighetsutövningen ska inte enbart utgöra tillsyn utan också vara främjande 

genom informationsinsatser gentemot allmänhet och ställföreträdare. Information 

till berörda inom socialtjänsten och sjukvård bidrar också till att främja kvaliteten 

och rättssäkerheten i verksamheten. 

 

Överförmyndaren ska också ansvara för att gode män och förvaltare får den 

utbildning som behövs. Utbildningsinsatserna bör omfatta introduktion och 

påbyggnadsutbildning samt löpande information om ny lagstiftning. Det behöver 

dock inte vara överförmyndaren själv som håller i utbildningen utan det är 

tillräckligt att överförmyndaren hänvisar till utbildningar som andra håller. 
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Verksamhetens förutsättningar 

Omvärldsperspektiv och förutsättningar 
Samverkanskommunerna är kommuner som växer och utvecklas. Kommunerna står dock 

inför stora prövningar de kommande åren med en åldrande befolkning samt större krav 

på ökad samhällsservice och samtidigt en begränsad ekonomi.  

 

Omfattningen av och förutsättningarna för överförmyndarverksamheten styrs av omvärlds- 

faktorer såsom riksdagsbeslut och andra myndigheters beslut, den demografiska utvecklingen 

samt av hur många ensamkommande barn som söker sig till Sverige. Den ökade komplexiteten 

i överförmyndarens arbete är en bidragande orsak till att samverkan behövs mellan kommuner 

när det gäller överförmyndarverksamhet såsom Överförmyndare i samverkan. Dessutom ökar 

rättssäkerheten, en god myndighetsutövning främjas och sårbarheten minskar på grund av 

samverkan. 

Ställföreträdarna 
Det är viktigt att utveckla arbetet med att rekrytera lämpliga gode män och förvaltare. Rätt 

ställföreträdare som har goda förutsättningar för att klara uppdraget minskar antalet fel. Inför 

hösten 2019 hade tjänstemännen på Överförmyndare i samverka en planeringsdag där vi 

tillsammans arbetade och ramade in vilka utmaningar just Överförmyndare i samverkan står 

inför. I arbetet framkristalliserades två huvudspår: ställföreträdarna och digitalisering. Två 

arbetsgrupper bildades som arbetar med var sin av frågorna. Dessa arbetsgrupper har träffats 

ett antal gånger och gör detta utöver sina vanliga arbetsuppgifter. En av de två arbetsgrupperna 

arbetar således med ställföreträdarfrågor, hur vi utvecklar de vi redan har och hur vi får in nya 

ställföreträdare med rätt kunskaper. 

 

Lämplighetsprövningen av ställföreträdarna är mycket viktigt och verksamheten har fortsatt att 

årligen kontrollera samtliga mot Polisens belastningsregister och mot Kronofogde myndighetens 

register. För 2019 har detta varit en indikator till målet ”Överförmyndaren ska ha lämpliga och 

kunniga ställföreträdare”. 

 

Representanter från verksamheten har fortsatt att medverka på utbildningar för blivande gode 

män. Om någon som vill bli ställföreträdare har gått en utbildning som inte är någon av de vi har 

samarbete med får personen göra ett kunskapstest. Detta möjliggör för verksamheten att ta emot 

fler ställföreträdare (eftersom alla inte måste ha gått samma utbildningar) samt kontrollerar att 

ställföreträdarena har de kunskaper som förväntas av dem. Att nya ställföreträdare ska ha gått en 

utbildning bedöms som viktigt eftersom ett godmans- eller förvaltaruppdrag innebär ett stort 

juridiskt och ekonomiskt ansvar och det är viktigt att man som ställföreträdare har kunskap om 

vad som ingår i uppdraget och vad som inte ingår i uppdraget.  

 

Anhöriga som vill bli god man i ett specifikt ärende behöver inte gå utbildning, men måste 

klara ett kunskapstest för att bli rekommenderad av verksamheten som god man. Efter 

genomfört kunskapstest bjuds den anhörige in på ett möte med en handläggare. Det är dock 

tingsrätten som fattar beslut om godmanskap och vem som blir ställföreträdare. 

 

Att nya ställföreträdare ska ha gått utbildning, alternativt ha klarat ett kunskapstest (gäller 

framför allt anhöriga) har också varit indikator till målet ”Överförmyndaren ska ha lämpliga och 

Page 542 of 616



6  

kunniga ställföreträdare”.  

 

Samtliga nya ställföreträdare som har som har gått godkänd utbildning alternativt klarat 

kunskapstest ska delta i ett första informationsmöte på enheten för att få sitt första uppdrag. Detta 

för att säkerställa lämpligheten samt för att kunna få mer information om ställföreträdarna och 

vilken typ av uppdrag som var och en kan åta sig. Under informationsmötet får de som vill bli 

ställföreträdare bland annat information om överförmyndaren och hur man har kontakt med 

oss, men får även i grupp diskutera ett antal ”dilemman” för att förstå utmaningar som kan 

uppstå i uppdragen. Anhöriga som vill bli godemän i ett specifikt ärende kallas in på ett enskilt 

möte med en handläggare i stället för informationsmöte i grupp. 

 

Det finns ett behov av nya ställföreträdare. Arbetsgruppen som arbetar med 

ställföreträdarfrågan har dock konstaterat att det är inte brist på ställföreträdare 

generellt, utan brist på ställföreträdare till de lite tuffare ärendena. Allt fler 

godmanskap och förvaltarskap anordnas för människor med en komplex 

livssituation, ofta med svår ekonomi, psykisk ohälsa, 

missbruksproblematik, kriminalitet och så vidare. I arbetsgruppen 

som arbetar med frågan har ett arbete påbörjats med att 

identifiera hur överförmyndaren  kan stötta ställföreträdarna 

till att ta de lite tuffare ärendena 

 

Samtal förs regelbundet med godmansföreningarna i 

Göteborg och Kungsbacka, som har stöttande insatser för 

gode män. Att vara god man eller förvaltare är ett frivilligt 

lekmannauppdrag, men hur hanterar vi de ökade krav som 

finns i omvärlden på ställföreträdarna? Hur kan 

ställföreträdarena få det stöd de behöver för att klara dessa 

uppdrag? Genom att medlemmarna lyfter frågor och 

önskemål med godmansföreningarna, som sedan lyfter det 

med oss får vi in många frågor och tankar från 

ställföreträdarna. 

 

I januari 2019 erbjöds alla ställföreträdare att boka in sig på en redovisningsträff. 

Träffarma bestod i att man enskilt fick träffa en handläggare i 30 minuter och få 

ställa sina frågor kring hur man ska redovisa och vilka underlag som ska lämnas in. 

Redovisningsträffarna var de första av denna typ sedan sammanslagningen och de 

var mycket uppskattade av de som deltog.  

 

I november hade vi en ställföreträdarträff där samtliga gode män och förvaltare för 

vuxna bjöds in. Under denna träff informerades det om verksamheten, vi gick 

igenom redogörelseblanketten, vi pratade om digitalisering samt hade en extern 

föreläsare som pratade om att möta människor med psykisk ohälsa. Dessutom fick 

den gemensamma nämnden och godmansföreningarna presentera sig. 

145 personer anmälde sig till ställföreträdarträffen och vår uppfattning är att den var 

uppskattad. 
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Ensamkommande barn 
Den stora ökningen av antalet ensamkommande barn i Sverige under 2015 och början 

av 2016 omskakade kommunerna och påverkade överförmyndarverksamheterna i 

stor omfattning. 

 

Verksamheten präglades länge av arbete med konsekvenserna av det stora 

mottagandet. Antalet ensamkommande barn har dock sjunkit drastiskt sedan 

2016/2017 och nu är det endast en liten andel av samtliga ärenden som gäller 

ensamkommande barn.  I slutet av 2019 hade vi endast 38 aktiva ärenden med 

ensamkommande barn i samtliga samverkanskommuner och 12 av dem är på väg att 

avslutas. 

 

Samarbete med Öckerö kommun 
Från och med 1 februari 2019 samverkar Överförmyndare i samverkan  med Öckerö 

kommun efter förfrågan från dem. Samarbetet är avtalsbaserat och innebär 

tillhandahållande av tjänstemannaorganisation för utförande av lagstadgad 

överförmyndarverksamhet för Öckerö kommuns räkning. Öckerö kommun har utsett sin 

egen överförmyndare och sin egen ersättare. Beslutsfattandet är i största möjliga mån 

delegerat till överförmyndarhandläggare. Inledningsvis var det ett stort arbete att ta över 

Öckerös ärenden. Det var stor oordning i handlingarna, beslut saknades, det var svårt att 

få alla handlingar som vi skulle ha och så vidare. Flera ärenden som kom till oss skulle 

ha varit avslutade sen tidigare och flera ärenden saknade beslut om att det skulle vara ett 

godmanskap. Den första tiden gick därför mycket tid åt att gå igenom samtliga ärenden, 

rätta till det som blivit fel samt att strukturera dem på det sätt som övriga ärenden är 

strukturerade på Överförmyndare i samverkan. Arbetet fördelades på samtliga 

handläggare samt på enhetschef och vi tog även in extra administrativ personal som var 

behjälplig med sortering och struktur. Innan sommaren var det stora arbetet med att gå 

igenom samtliga ärenden i princip klart och sedan dess har det flutit på bra med Öckerös 

ärenden och de hanteras nu precis som övriga ärenden hos Överförmyndare i samverkan 

och Öckerö ingår i en av de två rotlarna på enheten.  

 

 

Strategier och satsningar 
Kommunernas medborgare ska uppleva att överförmyndarverksamhetens arbete 

präglas av saklighet och opartiskhet samt att rättssäkerheten upprätthålls. 

Kommunernas medborgare ska uppleva ett gott bemötande från verksamheten 

gentemot huvudmän, ställföreträdare och andra berörda parter. 

Överförmyndarverksamhetens kompetens ska upprätthållas samt utvecklas i 

förhållande till lagstiftning och kommunernas styrning.  

 

I verksamhetsplanen för 2019 beskrevs verksamhetens planerade strategi för att på 

bästa sätt uppfylla de lagstadgade kraven och för att uppnå överförmyndarens mål. 

Under 2019 har vi följt de strategier och bland annat arbetat med följande: 
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Överförmyndarverksamheten har under året samverkat med ett par utbildningsförbund som 

anordnat godmansutbildningar. 

 

Ställföreträdarna har getts löpande information genom hemsidan, men även genom 

informationsbrev som skickas ca två gånger per halvår till ställföreträdarna. Breven skickas 

via mail och läggs även ut på hemsidan och innehåller aktuell information från verksamheten 

och information som vi fått till oss från andra myndigheter och som påverkar huvudmännen. 

 

Vi har fortsatt att arbeta med våra e-tjänster samt att utveckla dem. Vi har även blivit mer 

aktiva i att styra ställföreträdarna till att använda de digitala vägarna i första hand. 

 
Överförmyndarverksamheten har en samverkan med GR-kommunerna om information och 

gemensamma rutiner. Återkommande träffar har genomförts med överförmyndarhandläggare 

i GR-kommunen under året, en gång per halvår. 

 

Vi har haft regelbundna enhetsmöten där vi följer upp verksamheten och målen samt bollar 

ärenden för att ha en så lika behandling som möjligt. 

 

Utöver detta så jobbar vi med att ha en effektiv handläggning och att granska årsräkningar 

löpande. Vi sätter upp veckoprognoser för granskningen som följs upp regelbundet. 

 

Som tidigare nämnts har det även skapats två arbetsgrupper med två olika fokusområden: 

digitalisering och ställföreträdare. Alla medarbetare är med i någon arbetsgrupp och ca 1 

gång per månad träffas grupperna och arbetar med frågor rörande dessa två områden. 
 

Personalen på överförmyndarenheten har deltagit i ett flertal utbildningar samt vid Föreningen 

Sveriges Överförmyndares utbildningsdagar i Karlstad, för att ständigt utvecklas och ta till sig ny 

information. Under 2019 har någon eller några medarbetare från enheten deltagit vid Wallgrens 

nyheter, en utbildning i vårt nya verksamhetssystem Wärna Go, en utbildning i fastighetsrätt, en 

utbildning i ekonomisk ersättning och skadestånd för överförmyndare, en utbildning i arv och 

dödsbo, en utbildning i förvaltningslagen, en utbildning kring rättshaveristiskt beteende samt en 

utbildning i klarspråk. Nya medarbetare har gått en grundkurs i överförtmyndarjuridik. 

Enhetschefen går dessutom en chefsutbildning inom GR som pågår hösten 2019 till och med 

våren 2020. Att vi kunnat delta på så många utbildningar under 2019 beror delvis på att vi i 

samband med att vi tog över Öckerö fakturerade för det extra arbete som inledningsvis behövde 

göras. Dessa medel har framför allt använts till utbildning. 

 

Samarbeten med olika verksamheter 
Samarbete och informationsutbyte med 

socialtjänsten och andra verksamheter har 

fortlöpande skett under året. Utbildningar om 

reglerna kring godmanskap och förvaltarskap har 

hållits för tjänstemän i de fem kommunernas 

socialtjänster.  
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Överförmyndaren brukar ungefär en gång per år ha träffar med tingsrätten i Göteborg och lite 

mer sällan med tingsrätten i Varberg, för att skapa bättre förutsättningar att rätt information 

kommer fram och för att reda ut vilken myndighet som gör vad. Vid träffarna har såväl 

tingsrätten som överförmyndaren frågor som man diskuterar och reder ut. Under 2019 har det 

varit ett möte på tingsrätten i Göteborg. 

 

Enhetschefen har under 2019 träffat godmansföreningarnas ordförander två gånger för att 

samtala om deras medlemmars frågor.  

 

Enhetschefen har under 2019 träffat kommundirektörerna i samtliga kommuner två gånger 

för att informera om verksamheten, ekonomi och måluppfyllelse. 

 

Under 2019 har Kommunfullmäktige i Mölndal, Kungsbacka, Partille och Öckerö fått besök 

av enhetschef för Överförmyndare i samverkan, som informerat om verksamheten. 

 

Ekonomi och volymer 

 

Ekonomi 
Enligt samverkansavtalet mellan kommunerna ska ett samrådsunderlag till budget varje år 

skickas ut till samverkanskommunerna i mars månad. Budgeten för 2019 fastställdes i juni 

2018 och uppgick till 9 441 000 kr. För 2019 stod Härryda och Partille för 17 procent av 

kostnaderna, Kungsbacka för 37 procent och Mölndal för 29 procent. 

 
Verksamheten får för 2019 ett resultat på 826 000 tkr i överskott i förhållande till budget. 

Överskottet beror till största delen på avvikelser på personalsidan eftersom vakanser uppstått 

i början av året, men även på grund av sjukfrånvaro och vård av barn. 

 
Underskottet på IT/Telefoni beror på införandet av ett nytt verksamhetssystem och därav högre 

licenskostnader. Detta är ett underskott som varit känt sedan tidigare, då verksamhetssystemet 

infördes i slutet av 2018, men då var budget för 2019 redan satt. Övriga poster i budget har ett 

positivt resultat.  

 

 

Överskottet för verksamheten kommer, såsom föregående år, att fördelas mellan 

kommunerna enligt den procentuella fördelningsprincipen enligt nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kungsbacka, 37 % 305 620 

Mölndal, 29 % 239 540 

Härryda, 17 % 140 420 

Partille, 17 % 140 420 

 

826 000 
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Kostnaderna för överförmyndaren/överförmyndarnämnden samt ersättningar och 

kostnader till ställföreträdare anges inte här utan belastar respektive kommun. 

 

 

 
 

Budget Utfall december Resultat 

 
2019 1901-1912 1901-1912 

    Debitering Öckerö -550 - 590 40 

    Gemensamma nämndkostnader 407 324 83 

    Lön och personalomkostnader 7 736 7 140 596 

    Administration 268 188 80 

    IT/Telefoni 342 374 - 32 

    Lokaler/Hyra 512 498 14 

    Övriga till verksamheten hörande kostnader  363 318 45 

såsom komputv, fackliga kost 
   kostnad för biträde avseende upprättade budget 
   redovisning revision och annan 
   nödvändig intern* eller extern hjälp 
   

    *OH 363 363 0 

Totalt 2019 9 441 8 615 826 

      

 

Volymer 

 
Antal ärenden med ensamkommande barn 

Antalet ärenden med ensamkommande barn har minskat kraftigt de senaste åren och i år är 

inströmningen lägre än på länge. 2019 fick verksamheten sammanlagt 33 ärenden gällande 

ensamkommande barn. Sverige mottog 902 ansökningar om asyl för ensamkommande barn 

under 2019. I Migrationsverkets prognos för 2020 bedöms det att cirka 1000 

ensamkommande barn kommer söka asyl i Sverige.  
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Inströmningen under de fem senaste åren har sett ut på följande sätt i våra kommuner: 
 

 

Härryda Kungsbacka Mölndal Partille      Öckerö                    

2015 98 128 208 101 - 

2016 103 185 177 99 - 

2017 22 36 122 30 - 

2018 6 21 20 12 - 

2019 1 12 17 3 0 

 

 

Överförmyndarens mål  
 

Överförmyndarnämndens övergripande mål är att skydda underåriga och vuxna som helt eller 

delvis saknar beslutskompetens från rättsförluster. Detta görs bland annat genom att rekrytera 

och utöva tillsyn över gode män och förvaltare som tillsätts för dem som av olika skäl 

behöver en ställföreträdare. En annan viktig uppgift är att bevaka underårigas rätt genom 

tillsyn av förmyndare.  

 

 

För 2019 har överförmyndarnämnden, utöver de övergripande målen, fastställt tre mål med 

tillhörande indikatorer. Målen är vad verksamheten vill uppnå och indikatorerna gör målet 

mätbart.  

 
Överförmyndarens fastställda mål för 2019 

 
  Mål 1  

Tillsynen genom granskningen av årsräkningar ska vara effektiv, god och rättssäker. 
 
 

  Indikator  

 
 

Titel Utfall 2018 Nivå 2019 Utfall 2019   

Årsräkningar, andel påbörjade 

per 30 september 

100 % 100 % 100 %  

Årsräkningar, andel granskade 

per den 1 juni 

58 % 55 % 61 %  

 

Allmänheten, huvudmän och ställföreträdare ska kunna lita på att enskilda ärenden hanteras 

med god kompetens, likabehandling och med hög rättssäkerhet. Nämndens tillsyn över 

ställföreträdare ska utföras på ett tillfredsställande sätt. Granskning av årsräkningar viktigt 

för att kontrollera att ställföreträdarna företräder den enskilde på bästa sätt. 

 

Genom en högre granskningstakt kan rättssäkerheten öka. Nämnden kan då snabbare säkerställa 

att ställföreträdarna på ett bra sätt sköter sina uppdrag och att huvudmännen får ett så gott liv 

som det är möjligt. 
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Samtliga årsräkningar var påbörjade den 30 september, vilket innebär att indikatorn 

uppfylldes. Indikatorn att 55 procent av årsräkningarna skulle vara granskade per den 1 juni 

uppnåddes också, 61 % var granskade vid denna tidpunkt. Noga uppföljning, en god 

planering och extra fokusering på granskning under några veckor under våren var en 

bidragande orsak till att verksamheten uppnådde de uppsatta indikatorerna och målet får 

anses uppfyllt. 

 

 
  Mål 2  

Tillsynen genom granskningen av redovisningar från gode män för ensamkommande barn ska 

vara effektiv, god och rättssäker. 
 

 

  Indikator  

 
 

Titel      Utfall 2018 Nivå 2019 Utfall 2019  

Andel kompletta redovisningar 

granskade inom tre mån  

100 % 100 % 100 % 

 

 
God man för ensamkommande barn lämnar in redovisning för uppdraget halvårsvis, vilket 

innebär en granskning av hur uppdragets sköts minst vid två tillfällen per år. Indikatorn att 

granska samtliga kompletta inkommen redovisningshandling inom tre månader uppnåddes 

och målet får anses uppfyllt. 

 
  Mål 3  

Överförmyndaren ska ha lämpliga och kunniga ställföreträdare. 
 
 

  Indikator  

 
 

Titel Utfall 2018 Nivå 2019     Utfall 2019  

Årliga lämplighetskontroller ska göras 

av ställföreträdarna gentemot Polisens 

belastningsregister och Kronofogden 

 

100 % 100 % 100 % 

Alla nya ställföreträdare ska ha ett  

godkänt kursintyg eller ha genomfört 

ett godkänt kunskapstest 

100 % 100 % 100 % 

 

 
 

Genom att kontrollera alla ställföreträdare mot Polisens belastningsregister och Kronofogden 

inte bara när vi får in en intresseanmälan utan årligen fångar vi upp om någon ställföreträdare 

inte längre är lämplig som ställföreträdare. Vid varje träff i belastningsregistret eller hos 

Kronofogdemyndigheten får ställföreträdaren tillfälle att yttra sig över det framkomna. Vid 

allvarlig brottslighet och i synnerhet vid ekonomisk brottslighet och om personen förekommer 

hos Kronofogden kan ställföreträdaren bli tvångsentledigad om hen inte själv väljer att begära 

sig entledigad. Indikatorn att kontrollera alla ställföreträdare årligen är uppfylld under 2019. 
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Indikatorn att alla ställföreträdare ska ha ett godkänt kursintyg eller ett genomfört 

kunskapstest säkerställer en viss kunskapsnivå hos de ställföreträdare som får uppdrag i våra 

kommuner. Genom kunskapstestet kan vi även erbjuda personer som inte gått de utbildningar 

som vi samverkar med att kunna få ta uppdrag hos oss, om de klarar kunskapstestet. 

Kunskapstest skickas även till anhöriga som vill bli god man. Indikatorn är uppfylld för 2019 

och målet får anses uppfyllt. 

 

Intern kontroll 

Överförmyndarnämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 

verksamhetsområde och ska planera samt prioritera arbetet med utveckling av rutiner för att 

stärka den interna kontrollen. 

 

Åtgärder intern kontroll 
Internkontrollplanen innehåller ett antal aktiviteter för uppföljning och tillsyn av att den 

interna kontrollen fungerar, det vill säga om rutiner fungerar, om regler efterlevs, om uppdrag 

utförs, om inbyggda och normalt förekommande kontrollmoment fungerar etc. 

Internkontrollplanen fastslår även vem som har kontrollansvar. Kontrollmomenten har 

genomförts enligt interkontrollplanen under 2019. Inga vidare åtgärder har behövt vidtas. 

 

Uppföljning enligt intern kontrollplan 
Varje överförmyndare ska enligt reglementet för intern kontroll årligen anta en särskild plan 

för uppföljning av den interna kontrollen. Avrapportering av interna kontrollplanen görs i 

verksamhetsberättelsen och vid nämndsammanträdena. 

 
I enlighet med internkontrollplanen har 

nämndledamöter och ersättare vid ett tillfälle 

under året utfört stickprovskontroller. Några 

kontroller blev inte klara vid första tillfället, 

utan fortsatte några dagar senare. En 

avrapportering har skett vid nästkommande 

nämndsammanträde. Länsstyrelsen gjorde sin 

årliga tillsyn i december och lämnade ett 

mycket gott omdöme och granskningen 

föranledde inga påpekanden.   

 

Samtliga moment enligt internkontrollplanen har utförts i enlighet med planen. Revisorerna 

som har kontrollerat nämnd och verksamhet har uppgett följande: Nämnden har antagit mål 

och indikatorer för verksamheten och följer upp dessa. Nämnden har inte varit delaktig i 

riskanalysen men har antagit en intern kontrollplan. Vår sammanfattande bedömning är att 

nämnden bedriver ett delvis ändamålsenligt målarbete. Vi bedömer även att nämnden i 

huvudsak har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering samt intern kontroll.   
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Sveriges Kommuner och Regioner 
info@skr.se, www.skr.se 
Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: 08-452 70 00 Org nr: 222000-0315 

Vård och omsorg 
Greger Bengtsson 
Maj Rom 
 

Till 
Regionala stödstrukturer 
Kommuner 
Regioner 

 

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård 
Sveriges Kommuner och Regioner har beviljats 12 miljoner kronor 2020 från 
regeringen som stöd för det fortsatta utvecklingsarbetet kring den nya lagstiftningen 
om samverkan vid utskrivning från sjukhus. 

Efter två år med ny lagstiftning kring samverkan vid utskrivning från sjukhus har 
antalet vårddagar för utskrivningsklara patienter på sjukhus minskat med 47 procent. 
Medelvårdtiden som utskrivningsklar har förkortats. Andelen som skrivs ut samma 
dag som hen bedömts utskrivningsklar har ökat kraftigt. Mellan 500 och 600 
vårdplatser har frigjorts på landets sjukhus. 

Mycket positivt har hänt tack vare konstruktivt samarbete, men inte utan svårigheter. 
Det har bland annat inneburit en utmaning för kommunernas hemtjänst och 
hemsjukvård och det återstår ännu mycket arbete innan den nya vårdprocessen är fullt 
införd i alla verksamheter och primärvården blivit dirigent för in- och 
utskrivningsprocessen. 

Årets mål är att  

 Antalet dagar som människor vårdas som utskrivningsklara på sjukhus 
fortsätter att minska. 

 Patienter som är del av utskrivningsprocessen i samverkan känner sig trygga. 
 

 

Regionalt stöd till dialog och fortsatt införande av nya rutiner och 
arbetssätt 
9 miljoner kronor fördelas till regioner och kommuner gemensamt i länen för att 
främja vårdsamverkan över gränser. 

Kommuner och region får utifrån de lokala förutsättningarna välja hur medlen bäst 
disponeras för att nå årets mål. Särskilt fokus ska ligga på följsamhet till rutiner, 
fortsatt införande av de nya arbetsprocesserna, vård och omsorg i hemmet samt 
uppföljning av resultat för patienter och brukare.  
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Observera att medlen disponeras gemensamt av kommuner och region i ett län. 

Fördelning sker enligt bifogad bilaga.  

 

 

Stöd från SKR 
SKR har dessutom erhållit 3 miljoner kronor från regeringen 2020 för att ge stöd till 
medlemmarna.  

 

SKR erbjuder följande: 
Mötesplats och Samarbetsrum för medarbetare som arbetar med 
överenskommelser mellan kommuner och landsting/regioner 

Sedan 2016 erbjuder SKR en mötesplats för medarbetare i kommuner och regioner 
som arbetar med att stödja införandet av den nya lagen. Fyra träffar är inplanerade 
2020. Dessutom finns en virtuell mötesplats på Samarbetsrum. 

Konceptsamling med nya arbetssätt inom vård och omsorg i hemmet 
SKR har i dialog med medlemmarna identifierat hinder och framgångsfaktorer i 
dagens vård och omsorg i hemmet. Nya arbetssätt införs nu runtom i landet. SKR 
kommer under året att samla in och beskriva pågående initiativ i en konceptsamling 
för vården och omsorgen i hemmet. 

Stöd till läkarmedverkan inom hemsjukvård 
De senaste åren har det skett ett stort antal initiativ i landet för att förbättra tillgång till 
läkare i hemsjukvård. Det har bland annat handlat om mobila team som erbjuder 
bedömning och behandling i hemmet under längre eller kortare tid. 

SKR ska genomföra en kartläggning över pågående initiativ, beskriva erfarenheter av 
de olika modellerna och identifiera framgångsfaktorer för en effektiv läkarmedverkan. 

SKR kommer också att bjuda in hemsjukvårdsläkare till erfarenhetsutbyte och 
erbjuder också ett Samarbetsrum för digital dialog. 

Uppföljning av den enskildes egna upplevelser 
Det är angeläget att kunna följa upp patientens erfarenhet och upplevelse av 
utskrivningsprocessen. SKR kommer att samordna en gemensam uppföljning under 
året 

Insamling, visualisering och analys av uppgifter kring utskrivningsklara 
patienter i somatisk och psykiatrisk vård 
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Insamling av uppgifter sker månatligen med mål att göra detta på automatisk väg. 
Data visas på Väntetider i Vården, 
http://www.vantetider.se/Kontaktkort/Sveriges/Utskrivningsklara/ 

SKR samlar experter för att analysera utvecklingen och samarbetar även med 
Myndigheten för Vårdanalys som har till uppgift att följa upp och utvärdera resultatet 
av lagändringen. 

Medverkan vid regionala mötesplatser 

Medarbetare på SKR erbjuder sig att medverka kostnadsfritt vid mötesplatser som 
arrangeras av regional samverkan. God framförhållning behövs. 

Kontaktpersoner: 

Greger Bengtsson, greger.bengtsson@skr.se 

Maj Rom, maj.rom@skr.se 

Kristina Malmsten, kristina.malmsten@skr.se  

Mikael Malm, mikael.malm@skr.se 

Anna Thomsson, anna.thomsson@skr.se  

Olle Olsson, olle.olsson@skr.se 

 

Information om fakturering av medel till länen 
För att utbetalning ska kunna ske av medel ska SKR faktureras med en faktura utan 
moms på det angivna beloppet enligt bilaga 2. 

SKR använder E-faktura. Information om E-faktura till SKR finns på 

https://skr.se/tjanster/merfranskr/digitalafakturor.3102.html 

Ange referenskod 3602 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 
Avdelningen för vård och omsorg 

 

 

Fredrik Lennartsson  

 

Bilaga: Fördelning av medel till länen  

Brevet går för kännedom till Socialchefer och Hälso- och sjukvårdsdirektörer 
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Medel 2020 för Samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård 
Skåne 600 000 kronor 

Blekinge 400 000 kronor 

Kalmar 400 000 kronor 

Kronoberg 400 000 kronor 

Jönköping 400 000 kronor 

Halland 400 000 kronor 

Västra Götaland 600 000 kronor 

Gotland 400 000 kronor 

Östergötland 400 000 kronor 

Sörmland 400 000 kronor 

Örebro 400 000 kronor 

Värmland 400 000 kronor 

Västmanland 400 000 kronor 

Stockholm 600 000 kronor 

Uppsala 400 000 kronor 

Dalarna 400 000 kronor 

Gävleborg 400 000 kronor 

Västernorrland 400 000 kronor 

Jämtland 400 000 kronor 

Västerbotten 400 000 kronor 

Norrbotten 400 000 kronor 
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Anmälan av delegationsbeslut till Välfärdsnämnden 2020-03-04 

Beslutsfattare Beslut 

Marie Westergård 

Liselott Pettersson 

Liselott Pettersson 

Ulrika Sjöberg 

Tomas Hubert 

Annika Gry 

Camilla Ahlin 

Marie Fremle 

Thomas Svensson 

Mikael Svensson 

Lotta Davidsson 

Marie Westergård 

Lotta Lundqvist 

Charlotte Scott 

Gabriella Knutsson 

Margreth Tallvid 

Investeringsbidrag 

Anställning av lärare/förskollärare utan behörighet/legitimation 

Anställning av lärare/förskollärare utan behörighet/legitimation 

Anställning av lärare/förskollärare utan behörighet/legitimation 

Anställning av lärare/förskollärare utan behörighet/legitimation 

Bidrag avseende grundbelopp 

Interkommunal prislista förskola, besked till skolornas huvudmän 

Bidrag avseende grundbelopp 

Anställning av lärare/förskollärare utan behörighet/legitimation 

Anställning av lärare/förskollärare utan behörighet/legitimation 

Anställning av lärare/förskollärare utan behörighet/legitimation 

Selektivt bidrag 

Anställning av lärare/förskollärare utan behörighet/legitimation 

Anställning av lärare/förskollärare utan behörighet/legitimation 

Anställning av lärare/förskollärare utan behörighet/legitimation 

Namnändring, idrottsvägen. 
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Datum 2020-02-14 Dnr 2020VFN2 002  

 

 
 

  

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
välfärdsnämnden 

Beslutsfattare Beslut 
 
Susanne Grabe 
 

 
Avvisande av ombud (2 beslut) 

 
 

Page 615 of 616


	d214eb3b-5d90-4df9-a703-ed99db1e52c9.docx
	Ordförande
	Ledamöter
	Ersättare

	8093a97f-8871-4bca-81bc-6abde51c93d1.docx
	8e56850a-ee0d-48d5-9163-4ff008efc248.docx
	Revidering av regler för taxa och avgift för förskola och pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb
	Sammanfattning
	Förslag till beslut
	Ärendet


	8e03ea6a-6298-4550-b037-b399550c849b.docx
	c1e768c3-82f6-4669-b64f-5fcb0489dcd9.docx
	74e0e45d-3db8-4a60-ab68-54657f4eca34.docx
	Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats i Härryda kommun 2019
	Sammanfattning
	Förslag till beslut


	4516b494-bc25-42c6-8571-00d6b7620218.docx
	Sammanfattning
	Inledning
	Verksamhetens övergripande mål för patientsäkerhetsarbetet
	Elevhälsans medicinska insats
	Mål

	Resultat
	Avvikelser
	En blick framåt

	Övergripande mål och strategier
	MÅL 2019
	STRATEGIER

	Organisation och ansvar
	Vårdgivare
	Verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen
	Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska (MLA)
	Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal
	Chef för skolsköterskor

	Samverkan för att förebygga vårdskador
	Patienters och närståendes delaktighet
	Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet
	Klagomål och synpunkter
	Egenkontroll

	PROCESS - Åtgärder för att öka patientsäkerheten
	Övergripande strategiskt arbete för att stärka patientsäkerheten

	Riskanalys
	Identifiering av riskområden
	Utredning av händelser - vårdskador
	Informationssäkerhet

	RESULTAT OCH ANALYS
	Egenkontroll
	Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet
	Avvikelser
	Klagomål och synpunkter
	Händelser och vårdskador
	Riskanalys

	Mål och strategier för kommande år
	Mål 1
	Mål 2
	Mål3:


	e9376077-d02a-4bbf-823a-514975084862.docx
	8d6c9288-97f3-41c2-99ff-33ed65e74ad3.pdf
	16d22771-e770-421b-bdd4-7872320d228c.docx
	Sammanfattning
	Inledning
	STRUKTUR
	Övergripande mål och strategier
	Ledningssystemet
	Organisation och ansvar
	Vårdgivare
	Verksamhetschef och psykologiskt ledningsansvarig
	Legitimerad psykolog

	Samverkan för att förebygga vårdskador
	Patienters och närståendes delaktighet
	Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet
	Klagomål och synpunkter
	Egenkontroll

	PROCESS
	Åtgärder för att öka patientsäkerheten
	Riskanalys
	Utredning av händelser-vårdskador
	Informationssäkerhet

	RESULTAT OCH ANALYS
	Egenkontroll
	Avvikelser
	Klagomål och synpunkter
	Händelser och Vårdskador
	Riskanalys
	Resultat och analys övrigt

	Mål och strategier för kommande år

	8fbaa60f-009d-4c57-8499-1ffd61945243.docx
	17cb4a12-3ddb-41e8-9fcc-d9a9f2fb8e5e.docx
	Måluppfyllelse Hulebäcksgymnasiet 2019
	Sammanfattning
	Gymnasieexamen

	Enhet 1
	Ekonomiprogrammet, 100% gymnasieexamen
	Betygsanalys
	Framgångsfaktorer
	Utvecklingsområden

	Handels- och administrationsprogrammet, 85,2% gymnasieexamen
	Betygsanalys
	Framgångsfaktorer
	Utvecklingsområden


	Enhet 2
	Estetiska programmet, 94,5% gymnasieexamen
	Betygsanalys
	Framgångsfaktorer
	Utvecklingsområden


	Enhet 3
	Naturvetenskapsprogrammet, 94,7% gymnasieexamen
	Betygsanalys
	Framgångsfaktorer
	Utvecklingsområden


	Enhet 4
	Fordon- och transportprogrammet 	50% gymnasieexamen
	Betygsanalys
	Framgångsfaktorer
	Utvecklingsområden

	Introduktionsprogrammen
	Betygsanalys
	Framgångsfaktorer
	Utvecklingsområden


	Enhet 5
	Samhällsvetenskapsprogrammet, 93,8% gymnasieexamen
	Betygsanalys
	Framgångsfaktorer
	Utvecklingsområden

	Barn- och fritidsprogrammet, 93,8% gymnasieexamen
	Betygsanalys
	Framgångsfaktorer
	Utvecklingsområden


	Enhet 6
	Teknikprogrammet, 100% gymnasieexamen
	Betygsanalys
	Framgångsfaktorer
	Utvecklingsområden

	El- och energiprogrammet, 91,7% gymnasieexamen
	Betygsanalys
	Framgångsfaktorer
	Utvecklingsområden
	Betygsanalys
	Framgångsfaktorer
	Utvecklingsområden



	18cd8885-bd5d-4a42-8a57-35378ff0e3d7.docx
	546fd57b-2250-4cf0-b1a4-1d36a1dc0de2.docx
	Revidering av riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen avseende ärenden som rör äldre personer (över 65 år) och personer med funktionsnedsättning samt personer som befinner sig i livets slutskede
	Sammanfattning
	Förslag till beslut
	Ärendet
	IBIC
	Barnperspektiv
	Måltidsstöd
	Hushållsgemenskap
	Dagverksamhet med inriktning mot personer psykisk funktionsnedsättning
	Anhöriganställning
	Personer utan permanent uppehållstillstånd
	Religionens betydelse

	Bilagor


	41eacbfd-14be-4b5a-813b-17febece88ec.docx
	1 INLEDNING
	1.1 Syfte
	1.2 Om riktlinjerna
	IBIC
	Socialtjänstlagen

	1.3 Målgrupp för riktlinjerna
	1.4 Avgränsningar

	2 HEMTJÄNSTINSATSER
	Barnperspektiv
	2.1 Omvårdnadsinsatser
	2.1.1 På- och avklädning
	2.1.2 Daglig personlig hygien
	2.1.3 Dusch och bad
	2.1.4 Toalettbestyr
	2.1.5 Förflyttning
	2.1.6 Måltidsberedning
	2.1.7 Måltidsstöd
	2.1.8 Disk
	2.1.9 Sophantering
	2.1.10 Bäddning
	2.1.11 Hämta in vatten
	2.1.12 Hämta in ved/tända spis
	2.1.13 Omvårdnadsstäd
	2.1.14 Omvårdnadstvätt
	2.1.15 Social kontakt
	2.1.16 Promenad/Social samvaro
	2.1.17 Tillsyn
	2.1.18 Ringtillsyn
	2.1.19 Oregelbunden ledsagning
	2.1.20 Regelbunden ledsagning
	2.1.21 Djurvård, inomhusdjur
	2.1.22 Tillfällig hjälp i hemmet i form av omvårdnadsinsats

	2.2 Serviceinsatser
	2.2.1 Tvätt och klädvård
	2.2.2 Renbäddning
	2.2.3 Städning
	2.2.4 Ärende
	2.2.5 Inköp
	2.2.6 Hushållsgemenskap
	2.2.7 Tillfällig hjälp i hemmet i form av serviceinsatser

	2.3 Egenvård
	2.3.1 Handräckning av medicin i egenvård
	2.3.2 Träning i form av egenvård med funktionsbevarande syfte
	2.3.3 På- och avtagning av stödstrumpa i egenvård


	3 ÖVRIGA INSATSER I ORDINÄRT BOENDE
	3.1 Trygghetsinsatser
	3.2 Hemtjänst i assistansliknade form
	3.3 Palliativ insats i ordinärt boende
	3.4 Dagverksamhet
	3.4.1 Dagverksamhet med somatisk inriktning enligt 4 kap. 2 § SoL
	3.4.2 Dagverksamhet med inriktning mot personer med demenssjukdom/kognitiv svikt av betydande art enligt 4 kap.1 § SoL
	3.4.3 Dagverksamhet med inriktning mot personer med psykisk funktionsnedsättning enligt 4 kap.2 § SoL

	3.5 Boendestöd
	Målgrupp
	Barnperspektiv
	Syftet
	Omfattning

	3.6 Kontaktperson
	Syfte


	4 KORTTIDSPLATS
	4.1 Korttidsplats i utredande syfte
	4.2 Korttidsplats i väntan på insatser i ordinärt boende
	4.4 Korttidsplats i återhämtande syfte
	4.5 Korttidsplats i form av växelvård
	4.6 Korttidsplats i tillfälligt avlastande syfte
	4.7 Korttidsplats i livets slutskede
	4.8 Hospice

	5 SÄRSKILD BOENDEFORM
	5.1 Särskilt boende med inriktning somatik
	5.2 Särskilt boende med inriktning demens/kognitiv svikt av betydande art
	5.3 Särskilt boende med inriktning psykiatri
	5.4 Parboendegarantin för personer över 65 år
	5.5 Biståndsbedömt trygghetsboende

	6 STÖD TILL DEN SOM VÅRDAR EN NÄRSTÅENDE
	6.1 Praktiskt stöd
	6.2 Regelbunden avlösning för den som vårdar en anhörig
	6.3 Oregelbunden avlösning för den som vårdar en anhörig
	6.4 Ekonomiskt stöd i form av anhörigbidrag
	6.5 Anhöriganställning

	7 PERSONER UTAN PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND
	7.1 Asylsökande
	7.2 Utländska medborgare som vistas i Sverige (EU/EES-länder)
	EU/EES-länder

	7.2 Personer som bor i annat land (Norden)
	Ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453)
	Ansökan om särskilt boende från personer boende i Norden


	8 RELIGIONENS BETYDELSE
	8.1 Diskrimineringslagen (2008:567)
	8.2 Religiösa aspekter


	7dae9e60-f1f6-4685-b905-99e7e4c161ba.docx
	1 INLEDNING
	1.1 Syfte
	1.2 Om riktlinjerna
	IBIC
	Socialtjänstlagen

	1.3 Målgrupp för riktlinjerna
	1.4 Avgränsningar

	2 HEMTJÄNSTINSATSER
	Barnperspektiv
	2.1 Omvårdnadsinsatser
	2.1.1 På- och avklädning
	2.1.2 Daglig personlig hygien
	2.1.3 Dusch och bad
	2.1.4 Toalettbestyr
	2.1.5 Förflyttning
	2.1.6 Måltidsberedning
	2.1.7 Måltidsstöd
	2.1.8 Disk
	2.1.9 Sophantering
	2.1.10 Bäddning
	2.1.11 Hämta in vatten
	2.1.12 Hämta in ved/tända spis
	2.1.13 Omvårdnadsstäd
	2.1.14 Omvårdnadstvätt
	2.1.15 Social kontakt
	2.1.16 Promenad/Social samvaro
	2.1.17 Tillsyn
	2.1.18 Ringtillsyn
	2.1.19 Oregelbunden ledsagning
	2.1.20 Regelbunden ledsagning
	2.1.21 Djurvård, inomhusdjur
	2.1.22 Tillfällig hjälp i hemmet i form av omvårdnadsinsats

	2.2 Serviceinsatser
	2.2.1 Tvätt och klädvård
	2.2.2 Renbäddning
	2.2.3 Städning
	2.2.4 Ärende
	2.2.5 Inköp
	2.2.6 Hushållsgemenskap
	2.2.7 Tillfällig hjälp i hemmet i form av serviceinsatser

	2.3 Egenvård
	2.3.1 Handräckning av medicin i egenvård
	2.3.2 Träning i form av egenvård med funktionsbevarande syfte
	2.3.3 På- och avtagning av stödstrumpa i egenvård


	3 ÖVRIGA INSATSER I ORDINÄRT BOENDE
	3.1 Trygghetsinsatser
	3.2 Hemtjänst i assistansliknade form
	3.3 Palliativ insats i ordinärt boende
	3.4 Dagverksamhet
	3.4.1 Dagverksamhet med somatisk inriktning enligt 4 kap. 2 § SoL
	3.4.2 Dagverksamhet med inriktning mot personer med demenssjukdom/kognitiv svikt av betydande art enligt 4 kap.1 § SoL
	3.4.3 Dagverksamhet med inriktning mot personer med psykisk funktionsnedsättning enligt 4 kap.2 § SoL

	3.5 Boendestöd
	Målgrupp
	Barnperspektiv
	Syftet
	Omfattning

	3.6 Kontaktperson
	Syfte


	4 KORTTIDSPLATS
	4.1 Korttidsplats i utredande syfte
	4.2 Korttidsplats i väntan på insatser i ordinärt boende
	4.4 Korttidsplats i återhämtande syfte
	4.5 Korttidsplats i form av växelvård
	4.6 Korttidsplats i tillfälligt avlastande syfte
	4.7 Korttidsplats i livets slutskede
	4.8 Hospice

	5 SÄRSKILD BOENDEFORM
	5.1 Särskilt boende med inriktning somatik
	5.2 Särskilt boende med inriktning demens/kognitiv svikt av betydande art
	5.3 Särskilt boende med inriktning psykiatri
	5.4 Parboendegarantin för personer över 65 år
	5.5 Biståndsbedömt trygghetsboende

	6 STÖD TILL DEN SOM VÅRDAR EN NÄRSTÅENDE
	6.1 Praktiskt stöd
	6.2 Regelbunden avlösning för den som vårdar en anhörig
	6.3 Oregelbunden avlösning för den som vårdar en anhörig
	6.4 Ekonomiskt stöd i form av anhörigbidrag
	6.5 Anhöriganställning

	7 PERSONER UTAN PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND
	7.1 Asylsökande
	7.2 Utländska medborgare som vistas i Sverige (EU/EES-länder)
	EU/EES-länder

	7.2 Personer som bor i annat land (Norden)
	Ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453)
	Ansökan om särskilt boende från personer boende i Norden


	8 RELIGIONENS BETYDELSE
	8.1 Diskrimineringslagen (2008:567)
	8.2 Religiösa aspekter


	d98612fb-2802-49f3-bb39-e8f8cfb6b291.docx
	Tillfällig hjälp i hemmet i form av serviceinsatser och omsorgsinsatser
	Träning i form av egenvård med funktionsbevarande syfte
	Praktiskt stöd
	Kommunen tillhandahåller olika typer av praktiska stöd för den som vårdar en närstående. Dessa insatser återfinns under aktuella rubriker i detta material, där man kan läsa utförligare om dem. Nedan görs emellertid en sammanfattning av de praktiska insatser som lämpar sig att bevilja för att stödja och avlasta anhöriga. I de fall stöd samt avlastningsinsatser inte är tillräckligt informeras den enskilde samt närstående om insatsen särskilt boende.

	0d65fd5e-9848-4580-a25d-a3fb3df817a0.pdf
	1d18a0a7-3a62-4920-8230-3843be743caf.doc
	7a82916d-383f-4fd4-be64-a975cb7eca67.docx
	e975674d-3a00-4e71-bad8-c4c02e86bff4.docx
	Riktlinjen för kvalitetsledningssystem för sektorn för socialtjänst
	Sammanfattning
	Förslag till beslut


	74c5b539-a748-44dd-a989-3d2850d76238.docx
	Riktlinje för kvalitetsledningssystem (KLS) för sektorn för socialtjänst
	Enligt SOSFS 2011:9
	Inledning
	Kvalitetsdefinition
	Roller och ansvar
	Välfärdsnämnden
	Sektorschef
	Utvecklingschef
	Verksamhetschefer
	Enhetschefer
	Medarbetare
	Verksamhetschef enligt HSL
	Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
	MAS
	Socialt ansvarig samordnare (SAS)
	MAS, MAR och SAS
	Samverkan
	Externa leverantörer

	Systematiskt förbättringsarbete
	Rapportstruktur
	Kvalitetsledningssystems innehåll
	Grunduppdrag
	Politiska inriktningar/mål
	Informationstal
	Kommungemensamma strategiska områden
	Prioriteringar och fokusområden från sektorsplanen
	Bedöma risk och åtgärda röda risker
	Egenkontroller och åtgärder vid behov efter egenkontroll
	Rutiner
	Öppna jämförelser/KKiK/Sektoriella kvalitetsindikatorer
	Patientsäkerhetsberättelse
	Klagomål och synpunkter
	Avvikelser och händelseanalys
	Kollegialt lärande och goda exempel
	Genomgång av kvalitetsledningssystemets ändamålsenlighet

	Processkartläggning
	Processägare
	Processledare

	Övrigt
	Systemtekniska synpunkter rörande 2C8 och Stratsys
	Systemstöd

	Lagkravslista


	8997c509-740e-4f07-a241-53670ee9d9c1.docx
	0b526db1-7886-47e0-91d5-002d764ede99.docx
	Redovisning av synpunkter, klagomål och anmälningar
	Sammanfattning
	Förslag till beslut


	2d26f539-899f-499c-bed5-eca642718425.pdf
	15011798-b1fe-482e-8053-00e3672383cb.docx
	f2ee2f60-fc44-4907-922e-127104f99185.docx
	Behandling av återremitterat ärende: Riktlinjer för pedagogiska måltider inom förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola
	Sammanfattning
	Förslag till beslut
	Ärendet


	973932d3-a31a-48ef-9612-1343ef3f689b.pdf
	6e77a0b5-5bcf-4c73-970b-bfff9c574705.docx
	Beslut


	f6953a77-3514-4a74-8e13-ed9c08be6104.pdf
	972cb99e-b20f-4f5f-9aee-75a0585be850.docx
	Ordförande
	Ledamöter
	Ersättare

	9143832c-03a3-4a52-818c-6e68946178db.docx
	aeba6440-018d-482a-84aa-10fdbbf93033.docx
	Revidering av riktlinjer för skolskjuts inom förskoleklass, grundskola och grundsärskola i Härryda kommun
	Sammanfattning
	Förslag till beslut
	Ärendet
	Ekonomiska konsekvenser
	Förvaltningens bedömning


	36eb07f2-4200-4f35-a5bc-3891976c0df8.docx
	Riktlinjer för skolskjuts inom förskoleklass, grundskola och grundsärskola i Härryda kommun
	Grundläggande riktlinjer
	Grundsärskolan
	Modersmålsundervisning
	Information om överklagande


	c092225a-5820-4d4b-99ea-ac3a05e1060c.docx
	fd1b79fc-62f8-44cd-8d77-7c6d4e6c05ec.docx
	Riktlinjer för pedagogiska måltider inom förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola
	Sammanfattning
	Förslag till beslut
	Ärendet


	2e253e6d-cd51-4a18-99ad-52b3230dc6e4.docx
	Riktlinjer för pedagogiska måltider inom förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola

	98a1bb29-32c8-423c-a283-5acbe137f70b.docx
	a8429553-e7ee-41da-b320-025d725ac671.docx
	Ansökan från C Företaget om överföring av rätt till bidrag att bedriva pedagogisk omsorg
	Sammanfattning
	Förslag till beslut


	64ab5069-93f2-478f-97a9-b6542421ef9a.docx
	a6d2348e-1090-4eda-b333-465993c517bc.docx
	Välfärdsnämndens plan för intern kontroll 2019
	Sammanfattning
	Förslag till beslut
	Ärendet
	Bilaga


	9cee9a85-598f-45d1-b1e0-f7482e457e56.pdf
	Välfärdsnämndens plan  för intern kontroll   2019
	Intern kontroll
	Riskmatris


	3b4468e4-cc83-4c7e-9936-eff11da480a4.docx
	e60aedc4-3cfb-4e2d-b973-f82a2afa1528.doc
	8a6a6abb-2954-4066-8b63-538a8f374b9f.docx
	865e9553-0f2d-4002-841f-f2cd705c1aa0.doc
	Beslut – allmänt Förteckning av ordförandebeslut som anmäls till välfärdsnämnden 2019-02-18

	dc064863-229f-4c39-898d-3d8709b51b58.docx
	e5cdf7e7-448f-43fb-a94b-e46486c89240.doc
	4c8d1c11-e96d-477e-a7a2-a082e1d8a3f6.pdf
	fd88fc6d-c768-4659-8de5-76a3164913f0.docx
	149330bf-3953-4f40-9711-72b89ce2fc96.doc

	863ac865-21ce-4fce-a1de-d830a4c825be.docx
	Riktlinjer för pedagogiska måltider inom förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola
	Sammanfattning
	Förslag till beslut
	Ärendet


	3e26572f-3cdc-47e2-bb6e-4f8adca24aee.docx
	2574aaf6-8967-46ea-b7f9-f0dd70c90ab0.docx
	Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck.
	Sammanfattning
	Förslag till beslut
	Ärendet


	5db41037-bfb7-4f1b-ac73-bcada971330f.docx
	Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck
	Under hösten 2019 har Härryda kommun arbetat fram och antagit en vision: Härryda - här vågar vi!


	774fb114-191c-45f2-baf8-a9386d93d5a5.docx
	5603d765-5f7c-4cd4-8c15-7b76bd5f6958.docx
	Remissvar promemoria: Språkplikt – Deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd
	Sammanfattning
	Förslag till beslut
	Ärendet
	Förvaltningens bedömning
	Bilagor


	a5134427-e6b5-4b7f-a341-e244805ae221.docx
	124c513a-ac83-40a7-9a10-7887d8333af4.pdf
	PM språkplikt försättsblad
	S2019-05353-FST-PM-språkplikt
	1 Sammanfattning
	2 Författningsförslag
	3 Gällande rätt
	3.1 Socialtjänstlagen
	3.2 Praktik och kompetenshöjande verksamhet
	3.3 Tillämpning av socialtjänstens krav på den som ansöker om ekonomiskt bistånd och krav på att vid behov delta i grundutbildning i svenska
	3.4 Grundutbildning i svenska

	4 Språkplikt – krav på att vid behov delta i grundutbildning i svenska för att ha rätt till försörjningsstöd
	4.1 Behov av tillägg om språkplikt i socialtjänstlagen
	4.2 Uppföljning och statistik

	5 Föräldrar som vårdar barn och har försörjningsstöd
	5.1 Föräldrapenning med kompletterande försörjningsstöd
	5.2 Språkträning och andra insatser under tid för vård av barn
	5.3 Behov av spridning av goda exempel på aktivt förhållningssätt
	5.4 Pågående satsning på öppen förskola och insatser under föräldraledighet

	6 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
	7 Konsekvenser av förslaget
	7.1 Ekonomiska konsekvenser
	7.2 Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen
	7.3 Konsekvenser för den enskilde
	7.4 Konsekvenser för jämställdheten
	7.5 Konsekvenser för det integrationspolitiska målet
	7.6 Konsekvenser för barn

	8 Författningskommentar
	8.1 Förslaget till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)



	7ba3ceec-57b8-4ad6-b52d-98cf40e46759.docx
	1f9c38fe-3cd1-4099-bd37-b6fe3ad3926d.docx
	Dokumenthanteringsplan för sektorn för utbildning och kultur och sektorn för socialtjänst
	Sammanfattning
	Förslag till beslut


	9c5fae64-c7a1-4290-b3db-a557be2b8e64.docx
	Innehåll
	1. Förkortningar
	2. Digitala lagringsytor inom sektor för utbildning och kultur


	36d9a5e2-8912-4f23-9047-5213fef4230e.docx
	31ad4935-75ef-4304-8980-619e32a13f81.docx
	Uppdrag om att bereda frågan om att inrätta en skolstyrelse
	Sammanfattning
	Förslag till beslut


	f336a6e4-84d6-4aa8-9606-e5a5639cbce9.pdf
	cc064222-9d01-475c-9b9d-98fe604fde25.docx
	Beslut


	01dd39d8-3896-4437-9b35-c64b86205c1f.docx
	9cba632b-b92a-447a-8bb9-322d5caa09b5.docx
	Uppdrag utifrån Rävlanda kommissionen rekommendation för att medvetandegöra förhållningsättets betydelse.
	Sammanfattning
	Förslag till beslut
	Ärendet


	58c948ea-b74a-43d6-a48c-bf9133c05459.pdf
	cc064222-9d01-475c-9b9d-98fe604fde25.docx
	Beslut


	24f29318-0773-48d1-8806-ddfe32d0b9da.docx
	ec8dbc64-0c49-4523-aafd-798ba3b7059c.docx
	Medborgarförslag – minska på skärmtiden
	Sammanfattning
	Förslag till beslut
	Ärendet


	71a81dac-609b-4971-bbc0-7695b92449e0.pdf
	07171512-5d07-4518-bd7c-ddbb18799340.docx
	e36fa9a9-3d4f-4a3a-a9f6-e1efd7ae2636.docx
	Motion om familjer med försörjningsstöd
	Sammanfattning
	Förslag till beslut


	d6c67367-6f24-4a99-a0e1-8312d62e0056.pdf
	383a0e8c-3598-4831-ac60-8b4754566650.docx
	8744603c-affb-4795-b2bc-153bd128316e.pdf
	91cb646b-3626-4cc3-8332-0fdf7dbe727a.pdf
	795a390e-8c53-4400-ba84-b1bb6aa3742c.pdf
	f686237b-7a04-4ac8-9e65-d2fea4758448.docx
	5c8dfb9d-95be-435a-91fd-0f6983a63ee3.pdf
	Meddelande 1
	Meddelande från styrelsen Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om psykisk hälsa 2020
	Förbundsstyrelsens beslut
	Bakgrund
	Den ekonomiska omfattningen och fördelningen av stimulansmedel
	Redovisning av insatser från kommuner och regioner
	Utbetalning och rekvirering av medel



	Bilaga1701

	2fbf7a75-4fbd-4db7-a813-dae275d13bf0.pdf
	§ 13
	Samverkansavtal angående ungdomsmottagningen i Härryda kommun 2020
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Skickas till


	735c9534-0270-457e-a46e-73c98eaefda8.pdf
	Meddelande 3
	Meddelande från styrelsen Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus
	Förbundsstyrelsens beslut
	Bakgrund


	Bilaga 3

	43175b8f-9ac2-4dc3-8644-eaec9cb8ef0e.pdf
	Meddelande 4
	Meddelande från styrelsen Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Strategi för genomförande av Vision ehälsa 2025
	Förbundsstyrelsens beslut
	Bakgrund


	Undertecknad ÖK En strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025

	5d6c3f3e-44c0-4b19-aaaf-08657d0e41a7.pdf
	Protokollsutdrag ÖFS 2020-02-06 Bokslut 2019
	TS Ekonomirapport - bokslut 2019
	Protokollsutdrag ÖFS 2020-02-06 Verksamhetsberättelse 2019
	Verksamhetsberättelse ÖFS 2019

	1463b333-5c41-44a8-9c3b-f9ab6ff0166e.pdf
	6cf2f048-f600-4310-8a9e-73902f637094.docx
	0cfefdf0-b32a-49f8-a827-3fa0635b99b4.doc
	64fec09d-e951-4342-9a66-c1c300c46ac3.pdf
	273bcac8-42b5-477d-bdaa-d470f0b8543b.docx
	2ec72d38-058d-4eac-8894-7ac0d2c04350.doc
	ff1ff488-1f3c-4f8b-91fd-7d6e39fe399c.pdf



