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KALLELSE 
Välfärdsnämnden 
Datum 
2020-04-28 

1. Fastställande av föredragningslista 
 
 

  

 
2. Förutsättningar för deltagande på distans vid välfärdsnämndens 

sammanträde 28 april 
 
 

  

 
3. Förvaltningens utredning om utträde ur Samordningsförbundet 

Insjöriket 
2019VFN612 
 

  

 

4. Kostnad per brukare 2019 sektorn för socialtjänst 
2020VFN168 
 

  

 

5. Statsbidrag för tillfälligt höjd habiliteringsersättning inom daglig 
verksamhet enligt LSS 
2020VFN165 
 

  

 

6. Verksamhetsuppföljning av utförare inom hemtjänst 2019 
2020VFN89 
 

  

 

7. Hulebäcksgymnasiets organisation läsåret 2020/2021 
2020VFN148 
 

  

 

8. Yttrande över ansökan från Plusgymnasiet AB 
2020VFN118 
 

  

 

9. Yttrande över ansökan från LBS Mediegymnasiet AB   
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KALLELSE 
Välfärdsnämnden 
Datum 
2020-04-28 

2020VFN117 
 

 

10. Yttrande över ansökan från Lärandet i Sverige AB 
2020VFN111 
 

  

 

11. Yttrande över ansökan från AF Affärseffekt Framtidsskola AB 
2020VFN138 
 

  

 

12. Yttrande över ansökan från Nya designgymnasiet i Nacka AB 
2020VFN115 
 

  

 

13. Yttrande över ansökan från Sveriges ridgymnasium AB 
2020VFN116 
 

  

 

14. Yttrande över ansökan från Edinit AB 
2020VFN102 
 

  

 

15. Yttrande över ansökan från Nordens tekniknikerinstitut AB 
2020VFN110 
 

  

 

16. Yttrande över ansökan från Ljud och bildskolan LBS AB 
2020VFN119 
 

  

 

17. Yttrande över ansökan från Idrottens skola i Göteborg AB 
2020VFN114 
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KALLELSE 
Välfärdsnämnden 
Datum 
2020-04-28 

 

18. Yttrande över ansökan från Göteborgs tekniska institut AB 
2020VFN137 
 

  

 

19. Yttrande över ansökan från Nordens teknikerinstitut AB 
2020VFN103 
 

  

 

20. Yttrande över ansökan från Thorengruppen AB 
2020VFN73 
 

  

 

21. Mottagare av Härryda kommuns HBTQ-pris 2020 
2019VFN678 
 

  

 

22. Utdelning av Härryda kommuns bemötande- och tillgänglighetspris 
2020 
2020VFN179 
 

  

 

23. Kulturpris 2020 
2019VFN676 
 

  

 

24. Kulturstipendium 2020 
2019VFN677 
 

  

 

25. Motion om skola 
2019VFN683 
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KALLELSE 
Välfärdsnämnden 
Datum 
2020-04-28 

26. Anmälan av personuppgiftsincidenter till välfärdsnämnden 
2020VFN51 
 

  

 

27. Riktlinjer för deltagande på distans vid välfärdsnämndens 
sammanträden 
2020VFN204 
 

  

 

28. Delgivningar 2020 
2020VFN23 
 

  

 

29. Delgivning av protokoll från råd 2020 
2020VFN24 
 

  

 

30. Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 2020 
2019VFN679 
 

  

 

31. Anmälan av ordförandebeslut 2020 
2020VFN4 
 

  

 

32. Yttrande till IVO med anledning av tillsynsärende på Älmhults 
gruppboende 
2020VFN142 
 

  

 

Page 5 of 265



 

 

 

 

 

Förvaltningens utredning om utträde ur 
Samordningsförbundet Insjöriket 

3 

2019VFN612 
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Sektorn för socialtjänst  
Elisabeth Trenter 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-01-31 2019VFN612  709 
  
 

Förvaltningens utredning om utträde ur Samordningsförbundet 
Insjöriket 

Sammanfattning  
Välfärdsnämnden fastställde den 6 november 2019 § 256 verksamhetsplan 2020-2022.  I 
verksamhetsplanen fastslås bland annat att kommunen ska träda ut ur 
samordningsförbundet Insjöriket och därmed göra en besparing på 0,7 mnkr år 2020.  

Uppsägningstiden för utträde är tre år från utgången av året då uppsägning skedde. Det 
innebär att om uppsägningen sker under 2020 sträcker sig uppsägningstiden till och med 
år 2023. Samordningsförbundet kan nyttjas som vanligt under uppsägningstiden samtidigt 
som Härryda framtid utvecklar nya former för samverkan och arbetsmarknadsinsatser 
som ersättning för samordningsförbundet från 2024 och framåt. 

I och med att avgiften ska betalas under tre år utan att resurser finns tilldelade krävs 
besparing inom verksamheten Härryda framtid. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige uppdrar åt firmatecknare att avsluta avtalet med 
samordningsförbundet Insjöriket. 

Ärendet 
Finsam 

Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
(2003:1210), Finsam, i kraft. Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, kommun och region att samverka finansiellt inom välfärds- och 
rehabiliteringsområdet. Tillsammans bildar de fyra parterna ett samordningsområde och 
beslutar själva hur samarbetet ska utformas och bedriver samverkan utifrån lokala 
förutsättningar och behov. 

Samordningen riktar sig mot individer som är i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser och syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att 
utföra förvärvsarbete. 
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Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan bidrar med 50% av de finansiella medlen, 
ingående region(er) med 25% och ingående kommun(er) med 25%. Om flera kommuner 
deltar i finansiell samordning inom ett samordningsområde, ska dessa tillsammans anses 
utgöra en part. Den andel som dessa kommuner sammanlagt ska bidra med fördelas 
mellan dem på det sätt som de kommer överens om. 

 

Samordningsförbund 

Samordningsförbundens uppgift är att verka för att medborgare ska få stöd och 
rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva. På individnivå verkar 
samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande 
parterna. Insatserna syftar ofta till att samlokalisera, utveckla gemensamma metoder och 
individanpassa insatser så att man når en ökad effektivitet. Samordningsförbunden stödjer 
också aktivt aktiviteter som syftar till att få samarbetet mellan parterna att fungera mer 
effektivt. 

Ett samordningsförbund kan ses som en struktur för att få samverkan mellan 
myndigheterna att fungera över tid. Det innebär att verksamheten inte enbart bedrivs i 
form av tillfälliga projekt utan mer som en ordinarie samverkansverksamhet. 

Vid slutet av 2017 fanns det 82 samordningsförbund som innefattade 253 av Sveriges 
290 kommuner. I dagsläget finns det 83 samordningsförbund i Sverige som omfattar 260 
av landets 290 kommuner. 

 

Samordningsförbundet Insjöriket 

Insjörikets samordningsförbund bildades 1 juli 2006 på initiativ av förbundets 
medlemmar. Samordningsförbundets medlemmar är: Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen, Mölndals Stad, Partille, Härryda, Lerum 
och Alingsås kommuner.  

Under 2020 kommer intäkterna från medlemmarna uppgå till drygt 14 mnkr, varav 591 
tkr från Härryda.  
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Under 2019 deltog 120 personer från Härryda i någon av Samordningsförbundets 
individanpassade aktiviteter. Dessa personer remitterades av socialtjänst, skola, region 
eller statlig myndighet. Statistik över hur många personer som har remitterats av 
socialtjänsten i Härryda och som har fått en plats alternativt återförts finns inte 
tillgänglig. 

Remitterande myndighet Antal individer från Härryda 
Skola 10 
Psykiatrin 42 
Vårdcentraler 20 
Stöd och försörjning (socialtjänst) 16 
Arbetsförmedling 13 
Försäkringskassa 19 

 

Utöver detta har cirka 100 personer deltagit i öppna aktiviteter, det vill säga aktiviteter 
som inte kräver remiss. Det kan röra sig om t.ex. kunskapsdialoger, workshops och 
föreläsningar om hälsofaktorer.  

Individer som uppbär försörjningsstöd från socialtjänst, a-kassa från Arbetsförmedlingen 
eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan får under tiden individen är aktuell för 
samordningsförbundets insatser behålla ekonomiskt stöd i samma form. 

 
Utträde ur ett samordningsförbund 
 
Enligt 27 § i lagen om finansiell samordning har en förbundsmedlem rätt att efter 
uppsägning utträda ur ett samordningsförbund. Uppsägningstiden ska vara tre år om inte 
kortare tid anges i förbundsordningen. I 15 § i Samordningsförbundets Insjöriket 
förbundsordning framgår att uppsägningstiden är tre kalenderår, det vill säga att om 
utträdet sker under år 2020 så är kommunen skyldig att betala avgiften fram till och med 
år 2023.  

Samordningsförbundet kan nyttjas som vanligt under uppsägningstiden samtidigt som 
Härryda framtid utvecklar nya former för samverkan och arbetsmarknadsinsatser som 
ersättning för samordningsförbundet från 2024 och framåt. 

Invånarna i en kommun som inte är medlem i ett samordningsförbund saknar möjlighet 
att ta del av de åtgärdsprogram som samordningsförbundet anordnar.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

En budgetjustering har genomförts från och med 2020 men då uppsägningstiden är tre år 
kommer avgiften belasta verksamheten under de tre kommande åren. Besparing 
motsvarande avgiften kommer att ske inom verksamheten Härryda framtid. 
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Det är av vikt att verksamheten under en uppsägningstid arbetar med att trygga 
samverkan och insatser för målgruppen för att förhindra att behovet av försörjningsstöd 
ökar. En del personer som hade varit aktuella för insatser från samordningsförbundet kan 
komma att erbjudas stöd från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

 

Konsekvenser för verksamheten 

Från berörda enheter bedöms att samverkan genom samordningsförbundet är värdefull då 
kontaktvägar erhålls och upprätthålls. Det finns dock en otydlighet vilka personer som 
ska remitteras till samordningsförbundet, då vissa ärenden bedöms vara alltför komplexa 
för de insatser som samordningsförbundet kan erbjuda och därmed återremitteras till 
kommunen. 

Från och med årsskiftet 2019/2020 ingår vuxenutbildningen i socialtjänstens 
verksamhetsområde Härryda framtid. Syftet med organisationsförändringen är att samla 
kompetens och resurser för att mer effektivt kunna möta behoven hos den målgrupp som 
skulle kunna vara aktuell för samordningsförbundets aktiviteter. 
Organisationsförändringen innebär att socialtjänsten är bättre rustad för att möta 
målgruppens behov även utan medlemskap i ett samordningsförbund.  

För de individer som erbjuds stöd genom samordningsförbundet är väntetiden lång, 
mellan 8-12 månader. Under väntetiden krävs insatser från remitterande myndighet, i 
vissa fall både i form av försörjningsstöd och sysselsättning. När personen sedan påbörjar 
en aktivitet är stödet som ges inom ramen för vissa aktiviteter intensivt och innebär ofta 
stöd från flera olika yrkesgrupper, bland andra arbetsterapeut, case manager och 
psykolog. Härryda framtid har inte möjlighet att utforma ett individuellt stöd som är 
uppbyggt på motsvarande sätt.  

Vid ett utträde ur samordningsförbundet behöver andra samverkansformer utformas för 
att komplettera de som redan finns idag. Idag sker samverkan bland annat med 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan genom regelbundna möten mellan berörda 
chefer. Samverkan med regionen sker på individnivå genom SIP-möten och kontakt med 
rehabkoordinatorer.  

 

Förvaltningens bedömning 

 De ekonomiska konsekvenserna är svåra att prognostisera. 
 Vissa individer kommer inte att få tillgång till det personalintensiva stöd som 

samordningsförbundet erbjuder. 
 Andra kompletterande samordningsformer kan ersätta de som erbjuds genom 

samordningsförbundet inom ramen för Härryda framtid. 

 

 

Lena Lager 
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Sektorchef    Hans Skålberg 
    Verksamhetschef Härryda framtid 

 

Bilagor 
Bilaga 1. Förbundsordning samordningsförbundet Insjöriket 
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Förbundsordning för Samordningsförbundet Insjöriket.  Sida - 1 - 
 

 

FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET INSJÖRIKET 

 

Samordningsförbundet Insjöriket (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av 

lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.   
 

1 § FÖRBUNDETS NAMN 
 

Förbundets namn är Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås. 
 

2 § FÖRBUNDETS SÄTE 

 
Förbundets säte är Mölndal. 

 

3 § FÖRBUNDETS MEDLEMMAR 

 

Förbundets medlemmar är Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
Mölndals stad, Partille kommun, Härryda kommun, Lerums kommun och Alingsås kommun. 

 

4 § FÖRBUNDETS ÄNDAMÅL 

 
Förbundets ändamål är att inom kommunerna Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås 

geografiska område svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och berörda kommuner i syfte att 
underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna skall användas för 

bedömningar och insatser i syfte att den enskilde skall uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra 
förvärvsarbete. 

 

5 § STYRELSEN 
 

Samordningsförbundet skall ledas av en styrelse. 
 

Styrelsen skall bestå av 4 ledamöter och 7 ersättare. 

 
Statens ledamöter och ersättare utses av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.  

 
Västra Götalandsregionen utser en styrelseledamot och en ersättare. Kommunerna utser vardera en 

representant som fördelas på en ledamotspost och fyra ersättarposter enligt vad styrelsen 
överenskommer.   

Västra Götalandsregionens och kommunernas ledamöter och ersättare väljs från och med den 1 

januari året efter det att val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum.  
 

Ersättare har närvaro- och yttranderätt.  
 

Styrelsen utser bland sina ledamöter en ordförande och en vice ordförande den tid som styrelsen 

bestämmer. 
 

Page 12 of 265



Förbundsordning för Samordningsförbundet Insjöriket.  Sida - 2 - 
 

 

 

 

6 § UPPGIFTER OCH BESLUTANDERÄTT 

 
Styrelsen är beslutsför när samtliga parter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  

 
 

Förbundet har till uppgift att 
1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen, 

2. stödja samverkan mellan samverkansparterna, 

3. finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser, 
vilka syftar till att individen ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete och 

som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde, 
4. besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall 

användas, 

5. svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna, samt  
6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen. 

 
Förbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i 

övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för 
enskilda. 

 

Förbundet får inte svara för offentlig upphandling av insatser som riktar sig till enskilda. 
 

7 §  PERSONAL 
 

Förbundsstyrelsen skall utse en förbundschef, som har att leda arbetet inom Förbundet enligt 

styrelsens anvisningar. 
 

8 §  INITIATIVRÄTT 
 

Medlem i Förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen. 

 

9 §  SAMRÅD 

 
Styrelsen skall se till att medlemmarna får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 
 

10 §  KUNGÖRELSER 

 
Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden skall anslås på officiell anslagstavla hos 

Mölndals stad, Partille kommun, Härryda kommun, Lerums kommun, Alingsås kommun och Västra 
Götalandsregionen.                                                             

 

11 §  ANDELAR I TILLGÅNGAR OCH SKULDER SAMT FÖRDELNING AV KOSTNADER 
 

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i Förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad 
respektive medlem tillskjutit för att täcka kostnaderna.  

 
Medlemmarna ska täcka de kostnader för Förbundets verksamhet som inte täcks på annat sätt. 
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Förbundsordning för Samordningsförbundet Insjöriket.  Sida - 3 - 
 

Fördelningen mellan medlemmarna skall därvid vara sådan att Försäkringskassan bidrar med hälften 

av medlen, Västra Götalandsregionen med en fjärdedel samt Mölndals stad, Partille kommun, Härryda 
kommun, Lerum kommun och Alingsås kommun gemensamt med en fjärdedel. 

 

12 § STYRNING OCH INSYN 
 

Förbundsstyrelsen skall upprätta delårsrapporter med helårsprognos för verksamheten och ekonomin 
som tillställs medlemmarna. Förbundsstyrelsen skall också årligen till medlemmarna i samband med 

bokslutet redovisa verksamhetens utfall.  
 

Förbundet får inte ingå borgen. Förbundet får inte heller sätta sig i skuld utöver när det gäller 

sedvanliga krediter för verksamheten. 
 

13 § BUDGET 
 

Förbundsstyrelsen skall varje år upprätta en plan för Förbundets verksamhet och ekonomi för de 

nästföljande tre åren. För det första av de tre åren skall styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. 
Över- respektive underskott överförs till nästa verksamhetsår. 

 
Årsbudgeten skall också åtföljas av mål för verksamheten. 

 
Årsbudgeten fastställs av förbundsstyrelsen senast den 30 november året före kalenderåret. 

Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. 

 

14 § REVISORER OCH REVISION 

 
Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning skall granskas av en revisor 

för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utses en 

gemensam revisor. För denna finns inte någon fastställd mandattid. 
 

Mölndals stad, Partille kommun, Härryda kommun, Lerum kommun och Alingsås kommun skall utse en 
gemensam revisor i samråd med Västra Götalandsregionen. Mandattiden för revisor är densamma 

som för styrelseledamöter enligt 5 § denna förbundsordning. 

 
Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 § i lagen (2003:1210) om finansiell 

samordning av rehabiliteringsinsatser.  
 

Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser. 

 

15 § UTTRÄDE 
 

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är därvid tre 
år.  
 
Vid utträde ska medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras i enlighet med vad som sägs i 

11 § i denna förbundsordning. 
 

16 § LIKVIDATION OCH UPPLÖSNING 
 

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens därom eller om en eller flera 
medlemmar utträder ur Förbundet.  

 

När Förbundet trätt i likvidation skall skulderna betalas och egendomen avyttras. Härefter skall 
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning. 
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Förbundsordning för Samordningsförbundet Insjöriket.  Sida - 4 - 
 

Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen. 

 
När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag skall den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Detta sker 

genom framläggandet av en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet med redovisning av 

betalningen av skulder, försäljning av egendom och skiftet av därefter resterande tillgångar. Till 
berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. 

 
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna är Förbundet 

upplöst. 
 

17 § TVISTER 

 
Tvister mellan Förbundet och dess medlemmar skall avgöras vid allmän domstol i Sverige. 

 

18 § ERSÄTTNING TILL LEDAMÖTER, ERSÄTTARE, REVISORER OCH REVISORSERSÄTTARE 

 

Ersättning för arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, ersättare, 
revisorer och revisorsersättare skall följa Västra Götalandsregionens principer.  

 
Ordförande och vice ordförande i förbundet ersätts med 4 respektive 3 % av fast månadsersättning 

för heltidsarvoderat regionråd.  
 

Arvoden till samtliga revisorer ska enligt huvudregeln i bestämmelsen i 25 § lagen (2003:1210) om 

finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, betalas av Förbundet. 
 

19 § ARKIVTILLSYN 
 

Ansvaret för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen 

(1990:782) åvilar kommunstyrelsen i Mölndals stad. 
 

20 § ÄNDRINGAR I FÖRBUNDSORDNINGEN 
 

Ändringar i förbundsordningen ska fastställas av Förbundets medlemmar.  

 
 

 
 

KOMMENTAR TILL 11 § 
 

Kommunernas finansiering baseras på invånarantalet den 30 juni året före verksamhetsåret. 
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Kostnad per brukare 2019 sektorn för 
socialtjänst 

4 

2020VFN168 
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Sektorn för socialtjänst  
Viktor Eriksson 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-03-24 2020VFN168  709 
  
 

Kostnad per brukare 2019 sektorn för socialtjänst 

Sammanfattning  
 
Kostnad per brukare (KPB) är en metod som Sveriges kommuner och regioner (SKR) har 
arbetat fram för att beräkna kommunens kostnader för olika insatser och hur dessa 
insatser kan knytas till den enskilda brukaren. Genom att KPB bygger på avidentifierade 
individdata kan kostnaden för olika typer av brukare sammanställas och utgöra grund för 
uppföljning ur olika perspektiv. KPB möjliggör en systematisk genomlysning av 
kostnaderna per insats, brukare, enhet och verksamhet och gör att kommunen kan jämföra 
sig med de andra, cirka 70, kommunerna som årligen deltar. Sektorn använder KPB som 
underlag i budgetarbetet men även för att identifiera förbättringsområden. 
 
För mer information, se bilaga 1 kostnad per brukare 2019 sektorn för socialtjänst. 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 
Lena Lager 
Sektorschef  Elin Hjalmarsson 
  Utvecklingschef 

 

Bilaga 1 – Kostnad per brukare 2019 sektorn för socialtjänst 

 

 

 

Page 17 of 265



Seniorkonsult

rikard.stenvall@ensolution.se

Rikard Stenvall

0709-17 00 46
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Resultatpresentation

» Personer med funktionsnedsättning

» Äldreomsorg

» Individ- och familjeomsorg

Förslag på fokusområden för vidare analys
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Standardinsatser

Hemtjänst 

(# Beviljade timmar)

Gruppbostad (# Dygn)

Daglig verksamhet 

(#Dagar med insatsen)

Personlig ass SFB, kommunal 

(#beviljade timmar)

Ekonomisystem
» Ansvar

» Verksamhet

» Aktivitet

» Konto

» Utfall

Verksamhetssystem
» Brukare

» Beslut/insatstyp

» Volym

» Enhet

» Period/verkställighet

Kostnad per brukare
Kostnad per insats
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Statistiken och ekonomin är baserad på 2019 års utfall

Tillägg i kalkylen

» Kostnader som ligger utanför sektorn - kostnader för korttidstillsyn 

LSS

» Kommunoverhead från räkenskapssammandraget 

» Statistiken är uttagen från Treserva

Statistik och ekonomi är validerad tillsammans med 

verksamhetspersonal
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• Fortsatt höga produktionskostnader och kostnader per 

brukare, inga stora förändring åren emellan

• Produktionskostnad inom personlig assistans ca 30-40 

kr/timme över KPB-snitt (motsvarar 1,5-2 Msek)
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Nettokostnaden är den faktiska kostnaden som kommunen har haft under året. Referenskostnaden är den kostnad som kommunen 

skulle ha om man bedrev verksamhet till en genomsnittlig kostnadsnivå och med hänsyn till de egna strukturella faktorerna. Genom att 

jämföra referenskostnaden och den faktiska nettokostnaden erhålls nyckeltalet nettokostnadsavvikelse

• Ökning av både referenskostnad och nettokostnad 

mellan 2016 till 2018
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Nyckeltalet visar nettokostnaden per timma, SFB egen regi. 

(Kostnad för utförandet - intäkt från FK + kostnad till FK för 

20 första tim/v) / antalet beviljade timmar

Bruttokostnaden för personlig assistans SFB, egen regi, är 

i samma nivå som kostnaden för personlig assistans LSS

Utifrån mängd beviljade timmar skulle totala kostnaden för 

insatsen varit ca 1,5 – 2 Msek lägre med KPB-medel i 

utförandet
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• Ökade kostnader för hemtjänst och delegerad hemsjukvård 

med ca 10 Msek, både pga ökade volymer och ökad 

produktionskostnad

• Ökning av kostnad per brukare med nästan 100Tsek per 

brukare på en treårs-period

• Verkar finnas potential att jobba mer effektivt med 

personalresurser på särskilt boende
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Beskrivning: Avvikelse mellan nettokostnad och referenskostnad för äldreomsorg, kr/inv. Referenskostnaden bygger på 

nettokostnaden för äldreomsorg i riket, åldersstruktur (andel 65-79 år, 80-89 år och 90+ år i kommunen), civilstånd, ohälsa, 

andel födda utanför Norden, restider i hemtjänsten samt merkostnader för institutionsboende i glesbygd. Därutöver 

tillkommer del av standardkostnaderna från delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling

• Kostnadsökningen åren emellan beror en kombination av ökningar, bl.a. stadig ökning av kostnad per brukare inom 

särskilt boende samt kostnad för utskrivningsklara 2018.

• Till 2019 kommer även kostnadsökning för hemtjänst och delegerad hemsjukvård dra upp kostnaden

• 2018 hade verksamheten en kostnad på 38 Msek över referenskostnaden
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• Framförallt har man i Härryda kommun en högre andel kostnad för särskilt 

boende, än andra kommuner. I första hand för att man har en lägre 

konsumtion av hemtjänst

• De flesta områden har ökat kostnadsmässigt (exklusive MFB), men hemtjänst 

och delegerad hemsjukvård ökar mest. Mycket tack vare ökning av delegerad 

HSL
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• Tydlig ökning av kostnad per brukare för hemtjänst (ökning med ca 17 %)

• Ökningen beror både på ökad produktionskostnaden (kr/timme hemtjänst) och på fler timmar per brukare. 

• Kostnad för delegerad hemsjukvård har också ökat med ca 5 Msek, så total ökning mellan åren är ca 10 MsekPage 29 of 265



• Även med ökning av timmar per brukare inom hemtjänsten har verksamheten fortsatt låg konsumtion av hemtjänsttimmar

• Konsumtionen av boendedygn är nära medel av alla kommuner
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• På tre år (2016-2019) har kostnaden per brukare på särskilt boende ökat med nästan 100 Tsek, vilket motsvarar en  

ökning på ca 19%. Allt annat lika kan man förvänta sig en ökning på ca 6% på den tiden

• Resterande ökning (ca 13%), motsvarar utifrån de brukare ni har en ökning på strax över 20 Msek
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• Diagrammet visar kostnaden per 

dygn för de olika särskilda 

boendena, uppdelat på olika 

kostnadstyper.

• Nettokostnaden för lokaler 

(lokalkostnader – hyresintäkter) är 

väldigt lågt jämfört med andra 

kommuner. Normalt kostar det runt 

150 kr/dygn.

• Administrationskostnader ligger på 

totalt ca 17% (341 kr/dygn), normalt 

ligger det runt 12%. Den 

differensen motsvarar ca 100

kr/dygn.

• Den direkta personalkostnaden 

skiljer sig mycket åt mellan 

enheter, och på specifika enheter 

kan nattbemanning påverka. 

• De flesta kommuner ska 

genomsnittligen kunna ligga på 

1250 kr/dygn för direkta 

personalkostnader. Det motsvarar 

ca 16 Msek för er verksamhet. 
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• Kompletterar vi med granskning av nyckeltal från 

Kolada ser vi att ni per invånare över 65 år har:

• Låga lokalkostnader

• Höga lokalintäkter

• …följaktligen låg nettokostnad för lokaler

• Hög kostnad för särskilt boende

Page 34 of 265



Page 35 of 265



Page 36 of 265



Nettokostnaden är den faktiska kostnaden som kommunen har haft under året. Referenskostnaden är den kostnad som kommunen 

skulle ha om man bedrev verksamhet till en genomsnittlig kostnadsnivå och med hänsyn till de egna strukturella faktorerna. Genom att 

jämföra referenskostnaden och den faktiska nettokostnaden erhålls nyckeltalet nettokostnadsavvikelse
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• Diagrammet visar de större insatsgrupperna inom IFO, och hur stor den totala kostnaden var respektive år

• Över tid är det framförallt kostnader för vuxna (missbruk och övriga vuxna) som ökat
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• Förändring inom de olika placerings/boende-insatserna; 

ökning av institutionsplaceringar och minskning av 

konsulentstödda familjehem

• Färre ytterfall, men fler av de mest resurskrävande 

placeringarna

• Kan se att brukarna med mer omfattande insatser (över 

1Msek 2019) generellt har varit aktuella längre tid i 

verksamheten 
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• Andel ytterfallsbrukare inom BoU 

(helårskostnad över 600 000) har 

minskat

• Kostnaden per ytterfallsbrukare har 

dock ökat från ca 940TSek till ca 

1,13MSek

• Färre brukare med institutionsplacering 

eller konsulentstött familjehem under 

stor del av året, men fler brukare med 

väldigt omfattande placeringsinsatser
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• Stor förändring av fördelningen 

institutionsplaceringar och 

konsultentstött familjehem 

mellan 2018 och 2019

• Placeringsdygn minskade 2019, 

men kostnaden per dygn gick 

upp

Kostnader 2017 2018 2019

Extern placering, hvb/sis hem 25 939 847 19 890 183 26 511 671

Konsultentstött familjehem 8 930 202 13 110 175 5 028 309

Internt familjehem 10 122 716 8 104 875 8 719 726

Summa 34 870 049 33 000 358 31 539 979

Dygn 2017 2018 2019

Extern placering, hvb/sis hem 5 676 4 028 5 573

Konsultentstött familjehem 3 441 5 239 2 453

Internt familjehem 9 594 7 793 7 517

Summa 9 117 9 267 8 026

Kr per dygn 2017 2018 2019

Extern placering, hvb/sis hem 4 570 4 938 4 757

Konsultentstött familjehem 2 595 2 502 2 050

Internt familjehem 1 055 1 040 1 160

Summa 3 825 3 561 3 930
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• Diagrammet visar kostnad per insatstyp och år för brukare med kostnad över 1 Msek 2019 inom BoU

• De flesta brukarna var 2019 mellan 14-17 år (11 st)

• I princip alla brukare har varit aktuella sedan 4-5 år tillbaka

• Flera brukare har under senaste 2-3 åren haft familjehemsinsats, men institutionsplacering 2019

• Sammanställningen indikerar att man inte har problem att komma i kontakt med brukarna i tidigt skede, men att man inte 

lyckats med mindre resurskrävande insatser som familjehem och öppenvård för denna grupp
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• Totala försörjningsstödet ligger på i princip samma nivå 

som 2018, med något färre hushåll

• Ännu tydligare att det är en större andel hushåll som är 

aktuella längre tid

• Har höga utbetalningar per hushåll, även jämfört med 

kommuner med liknande utbetalningsperioder

• Ser framförallt att sjukskrivningar, som orsak till 

försörjningsstöd, ökat 
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• Diagrammet visar andel hushåll utifrån hur länge de varit aktuella 2019, samt genomsnittlig utbetalning per 

hushåll

• Härryda har en större andel hushåll aktuella 10-12 månader än de flesta, men även i den övre gruppen 

sticker man ut med högre utbetalning per hushåll i snitt

• Antal månader per hushåll spelar givetvis en stor roll, men det är även tydligt att utbetalning per månad är 

märkbart högre i Härryda
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• Djupare kartläggning av orsaker till 

kostnadsförändringar inom särskilt boende och ifall 

personalkostnader är i nivå med brukares behov

• Se över och omarbeta modell för hur 

personalresurser fördelas inom särskilt boende 

• Översyn av arbetssätt runt placerade ungdomar. 

Dygnspriser kan potentiellt också ses över, men 

framförallt kan man nå effekt av att undvika mer 

omfattande placeringar

• Kostnader för administration kan ses över –

Kostnader ligger över snitt i KPB-kommuner, och 

där finns ofta outnyttjade effektiviseringsmöjligheter 
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Sektorn för socialtjänst  
Ulrika Oschman-Pratz 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-03-23 2020VFN165  047 
  
 

Statsbidrag för tillfälligt höjd habiliteringsersättning inom daglig 
verksamhet enligt LSS 

Sammanfattning  
För tredje året i rad har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela bidrag i form 
av stimulansbidrag för habiliteringsersättning till kommunerna, nu gällande 2020.  
 
Habiliteringsersättning är den ersättning som betalas ut till personer som deltar i daglig 
verksamhet 9 § 10 enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
Syftet med ersättningen är att uppmuntra till deltagande i daglig verksamhet. 
Målsättningen med daglig verksamhet är enligt lagstiftningen att den enskilde ska få en 
meningsfull sysselsättning, struktur i vardagen, social gemenskap och ökad delaktighet i 
samhällslivet. Insatsen erbjuds till personer med funktionsnedsättning som är i 
yrkesverksam ålder och inte arbetar eller utbildar sig. I dagsläget deltar 114 brukare i 
daglig verksamhet i olika omfattning av tid.  
 
Syftet med statsbidraget är att uppmuntra fler kommuner att införa habiliteringsersättning 
för att öka motivationen till deltagande i daglig verksamhet. Enligt Socialstyrelsens 
anvisningar avseende användande av 2020 års statsbidrag får bidraget användas av 
kommunerna till att: 

- införa habiliteringsersättning,  
- höja befintlig habiliteringsersättning eller  
- bibehålla, en med stöd av statsbidraget 2019, höjd befintlig 

habiliteringsersättning. 
 
Från och med 1 januari 2021 återgår ersättningen till ursprunglig nivå. 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att habiliteringsersättningen under 2020 bibehålls på 2019 års 
ersättningsnivå med stöd av rekvirerat statsbidrag. 
 
Erhåller Härryda kommun ytterligare medel ska dessa fördelas per deltagare utifrån 
närvaro i daglig verksamhet under 2020. 
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Ärendet 
Habiliteringsersättningen är frivillig för kommuner att betala ut. Sedan införandet av 
statsbidraget 2018 har andelen kommuner som betalar ut habiliteringsersättning till 
deltagare i daglig verksamhet ökat från 85 till 94 procent (Öppna jämförelser).  

Statsbidraget som fördelas nationellt omfattar under 2020 totalt 350 miljoner kronor. 
Enligt Socialstyrelsens fördelningsnyckel, som baseras på totalt antal brukare med 
insatsen, tilldelas Härryda kommun 1 101 473 kronor. Vid rekvireringen finns det 
därutöver möjlighet för kommunerna att göra anspråk på eventuella resterande medel. 
Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2020 och de kan användas till och med 31 
december. Redovisning sker till Socialstyrelsen efter årets slut och medel som inte har 
använts under 2020 ska återbetalas.  

Ersättningsnivån på habiliteringsersättningen har före införandet av statsbidraget varierat 
mellan cirka 40-50 kronor per heldag i olika kommuner. I Härryda kommun är den 
ursprungliga ersättningsnivån 45 kronor per heldag beräknat på 8 timmar. Under både 
2018 och 2019 höjdes ersättningsnivån tillfälligt med stöd av statsbidraget till 90 kronor 
per heldag. 

2019 rekvirerade 250 av Sveriges 290 kommuner statsbidraget. Härryda kommun fick 
liksom drygt 100 andra kommuner, som vid rekvireringen meddelat att de önskade ta del 
av återstående medel, ytterligare medel fördelade till sig. Härryda kommun tilldelades 
557 082 kr vilka fördelades utifrån individuell närvaro per deltagare i daglig verksamhet 
under 2019.  

Det bidrag som rekvireras för Härryda kommun 2020 föreslås av förvaltningen att 
användas som en fortsatt tillfälligt höjd dagpenning med retroaktiv utbetalning från och 
med 1 januari 2020. Enligt beräkningar möjliggör bidraget en fortsatt dubblering av 
dagpenningen under 12 månader, mellan 1 januari och 31 december, 2020. Det innebär 
att ersättningen uppgår till 90 kronor per heldag och 45 kronor per halvdag under 
perioden. Får kommunen på nytt ta del av medel som återstår efter rekvireringen 
avslutats, sker en retroaktiv fördelning per deltagare utifrån individuell närvaro i daglig 
verksamhet under året.  

Från och med 1 januari 2021 återgår habiliteringsersättningen till ursprunglig summa, 45 
kronor per heldag och 22,50 kronor per halvdag.  

Den 12 mars 2020 informerade förvaltningen Rådet för funktionshinderfrågor om förslag 
till beslut till Välfärdsnämnden. Inga synpunkter lämnades på förslaget.  

 
 
 
Lena Lager 
Sektorschef  Karin Lindell 
  Verksamhetschef 

Bilaga: 

1. Anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 2019 till kommuner för 
habiliteringsersättning 
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SOCIALSTYRELSEN 
106 30 Stockholm 
 

Telefon 075-247 30 00 
Fax 075-247 32 52 

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
www.socialstyrelsen.se 
 

 

Anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 

2020 till kommuner för habiliteringsersättning 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela medel till 

kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget får an-

vändas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dagpenning till dem 

som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). Statsbidraget 

får även användas till att bibehålla en nivå på dagpenningen som tidigare höjts 

med hjälp av statsbidraget. 

 

Medlen är avsedda för habiliteringsersättning och ska betalas via dagpenning uti-

från deltagande i daglig verksamhet enligt LSS.  

 

OBS! Notera att möjligheten att bibehålla en nivå på dagpenningen som tidigare 

höjts med hjälp av statsbidraget är ett tillägg som kom i regleringsbrevet från 

2019. 

Bidragets storlek 

Statsbidraget som ska fördelas efter rekvisition omfattar totalt 350 000 000 kro-

nor under 2020. Hur mycket medel som varje kommun kan rekvirera för 2020 

framgår av Socialstyrelsens fördelningsnyckel för ändamålet. Denna är fram-

räknad utifrån antalet deltagare som finns i daglig verksamhet enligt lagen 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i kommunen, 

enligt den senaste statistik som Socialstyrelsen har. 

Vilka kan rekvirera medlen 

Samtliga kommuner som avser att betala eller betalar ut dagpenning till de per-

soner som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). 

Vad kan ni rekvirera medel för 

Statsbidraget får rekvireras för: 

 att införa dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enlig LSS 

(habiliteringsersättning). Detta förutsätter att någon dagpenning inte be-

talas ut i dagsläget. 

 

 att höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt 

LSS (habiliteringsersättning). Här avses själva höjningen och som stats-

bidraget är tänkt att finansiera. 

 

 att bibehålla en nivå på dagpenningen (habiliteringsersättning) som tidi-

gare höjts med hjälp av statsbidraget. Här avses den dagpenning, samt 

nivån på denna, som till och med året innan det aktuella bidragsåret har 

finansierats av statsbidraget. 
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När kan ni använda medlen 

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2020 och de kan användas till och med 

den 31 december 2020.  

Hur får ni del av medlen 

Medlen till kommuner betalas ut engångsvis efter rekvisition ställd till Social-

styrelsen. Ansökan görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan steg-

vis: 

1. Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en per-

son med fullmakt från denne) för kommunen ansöka om att bli om-

bud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. 

Beräknad handläggningstid är en månad. Läs mer om ombud på Soci-

alstyrelsens hemsida:  

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/ombud/ 

2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni rekvirera statsbidraget via 

statsbidragets e-tjänst. Ni rekvirerar via webbformuläret som ni hittar 

via det specifika statsbidragets webbplats. Av fördelningsnyckeln som 

ligger som bilaga till anvisningarna anges vad respektive kommun 

högst kan rekvirera för belopp. 

3. Rekvisitionen ska ha kommit in till myndigheten senast den 1 juni 

2020 och medlen betalas ut vanligtvis inom 30 arbetsdagar. 

Om inte alla medel rekvireras 

Medel som inte har rekvirerats senast den 1 juni 2020 kommer Socialstyrelsen 

att fördela till de kommuner som har angivit i rekvisitionsblanketten att de öns-

kar ta del av dessa medel. 

Vad gäller för återrapportering och återbetalning av 

medel? 

Under våren 2021 ska ni återrapportera till Socialstyrelsen hur ni har använt 

2020 års medel.  Information om återrapporteringen skickas ut till de berörda 

kommunerna i slutet av 2020. Frågorna gäller i huvudsak de kostnader som är 

kopplade till statsbidragets syfte. Det vill säga att införa dagpenning, höja en låg 

dagpenning och/eller att bibehålla tidigare statsbidragsfinansierad nivå på dag-

penningen. 

 

Om ni inte har använt hela statsbidraget under perioden den 1 januari 2020 – den 

31 december 2020 ska ni återbetala återstoden till Socialstyrelsen. Ni kan också 

bli återbetalningsskyldiga om medlen inte används i enlighet med syftet för 

statsbidraget. Återbetalningen ska ske senast vid den tidpunkt som Socialstyrel-

sen meddelar. Socialstyrelsen kommer att fakturera eventuellt återstående medel. 

Information 

Frågor om statsbidraget kan ställas till  
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utredare Robin Björk, telefon 075-247 31 12,  

e-post robin.bjork@socialstyrelsen.se 
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Verksamhetsuppföljning av utförare inom 
hemtjänst 2019 
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Sektorn för socialtjänst  
Tina Christensen 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-03-23 2020VFN89  709 
  
 

Verksamhetsuppföljning av utförare inom hemtjänst 2019 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige i Härryda kommun beslutade den 22 mars 2010 att införa 
valfrihetssystem inom hemtjänsten i enlighet med bestämmelserna i lagen (2008:962) om 
valfrihetssystem (LOV). Valfrihetssystemet omfattar hemtjänst i ordinärt boende. Årligen 
sker en uppföljning av verksamhet som på uppdrag av kommunen bedrivs inom området. 
 
Uppföljningen har genomförts av utveckling och uppföljning på sektorn för socialtjänst. 
Resultatet av uppföljningen har sammanställts i rapporten Verksamhetsuppföljning av 
utförare i hemtjänst 2019, daterad den 23 mars 2020.  
 
Under år 2019 har två utförare varit verksamma i kommunen och sammanfattningsvis 
visar uppföljningens resultat att de båda utförarna i stort sett uppfyller de krav som ställs. 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar rapporten Verksamhetsuppföljning av utförare i hemtjänst 
2019. 

Ärendet 
Årligen sker en uppföljning av verksamhet inom valfrihetssystemet. Uppföljningen har 
genomförts av utveckling och uppföljning på sektorn för socialtjänst. Till grund för 
uppföljningen ligger det förfrågningsunderlag som reglerar valfrihetssystemet i 
hemtjänsten. Utöver att bedöma hur utförarna lever upp till kraven i 
förfrågningsunderlagen syftar uppföljningen till att lyfta fram goda exempel som kan 
utgöra underlag för utvecklingsarbete i utförarnas verksamhet. 

Till föreliggande uppföljning har följande uppgifter och underlag inhämtats: 

 Registerutdrag och uppgifter från myndigheter och organisationer 
 Kommunens verksamhetsberättelse 
 Brukarundersökningar 
 Nationella data, ex Kommun- och landstingsdatabasen  
 Stickprovsgranskning av slumpmässigt utvalda personakter 
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Kravsorteraren är ett verktyg utvecklat av Sveriges Kommuner och Regioner som 
används för att sortera kraven i förfrågningsunderlaget. Kraven kan grovt indelas i fyra 
huvudområden och inom varje område finns ett antal specifika krav som kan bli föremål 
för uppföljning. Varje krav har av uppföljningsgruppen bedömts utifrån huruvida kravet 
uppfylls helt, delvis eller inte alls.  

De fyra huvudområdena är;  

 A. Administrativa krav/krav på utförande organisation 

 B. Utbildningskrav 

 C. Krav på fungerande processer och rutiner 

 D. Krav på insatser och resultat 

 
Sammanfattningsvis visar uppföljningens resultat att de båda utförarna i stort uppfyller de 
krav som ställs. Det är två områden som rapporten lyfter fram där krav på åtgärder kan bli 
aktuella.  

Det ena handlar om utbildningskrav på personalen, där Aida under mätperioden 2019 
hade 55 % utbildare undersköterskor i tjänst jämfört med mätperioden 2018, då 
motsvarande siffra var 57 %. Hos den egna utföraren var andelen undersköterskor i tjänst 
under mätperioden 2019 - 88 %, jämfört med mätperioden 2020, då motsvarande siffra 
var 60 %. Notera att kravet på utbildad omsorgspersonal inte är 100 %. 

Det andra området handlar om krav på fungerande processer och rutiner. Aida uppfyller 
delvis kravet för dokumentation. De använder ett eget dokumentationssystem och 
tillämpar indirekt dokumentation. Detta ställer ytterligare krav på dokumentationen för att 
minska risken för felaktiga uppgifter. För att bidra till att minska risken för felaktigheter 
behöver kommunen i egenskap av kravställare ta ställning till huruvida externa utförare 
ska dokumentera i Treserva.  

 

 

 

Lena Lager 
Sektorschef  Elin Hjalmarsson 
  Utvecklingschef 
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Verksamhetsuppföljning av utförare inom hemtjänst 2019 

Uppdrag och bakgrund 
 
Kommunfullmäktige i Härryda kommun beslutade den 22 mars 2010 att 
införa valfrihetssystem inom hemtjänsten i enlighet med bestämmelserna i 
lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Valfrihetssystemet omfattar 
hemtjänst i ordinärt boende. Årligen sker en uppföljning av verksamhet 
inom valfrihetssystemet. 
 
Till grund för uppföljningen ligger det förfrågningsunderlag som reglerar 
valfrihetssystemet i hemtjänsten. Utöver att bedöma hur utförarna lever upp 
till kraven i förfrågningsunderlagen syftar uppföljningen till att lyfta fram 
goda exempel som kan utgöra underlag för utvecklingsarbete i utförarnas 
verksamhet. Resultatet av uppföljningen sammanfattas i föreliggande 
rapport, som delges välfärdsnämnden.  
 
Rapporten omfattar hemtjänstutförare som utför omsorgs- och 
serviceinsatser samt hälso- och sjukvårdsinsatser. Under år 2019 fanns två 
utförare, dels den kommunala hemtjänsten och dels det privata alternativet 
Aidal Care Services AB (Aida). 
 
Den kommunala hemtjänsten verkar i hela kommunen medan företaget Aida 
har valt upptagningsområde delområde Väst. Valfrihetssystemet omfattar 
inte utförande av insatser nattetid (kl. 23.00–07.00) och inte heller 
uttryckning på larm, dessa insatser utförs enbart av den kommunala 
hemtjänsten. Antalet personer med behov av hemtjänstinsatser är cirka 700, 
varav 235 har behov enbart av insatsen trygghetstelefon (tidigare 
trygghetslarm). Det är i snitt åtta personer/månad som har valt att få sina 
insatser utförda av Aida. 
 
Under år 2019 har ett företag utretts för att bli utförare av hemtjänstinsatser. 
Företaget blev inte godkänt, främst för att IVO avslog ansökan om tillstånd 
att bedriva hemtjänst, men också för att det inte nådde upp till kraven i 
förfrågningsunderlaget. Från 1 januari 2019 krävs tillstånd från IVO för att 
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bedriva hemtjänstverksamhet. Ansökningsavgiften är satt till 30 000 kr, 
vilket befaras medföra att färre fåmansföretagare deltar i valfrihetssystemet. 
 

Kravsorteraren 
 
Kravsorteraren är ett verktyg utvecklat av Sveriges Kommuner och 
Regioner som används för att sortera kraven i förfrågningsunderlaget. 
Kraven delas in i fyra huvudområden och inom varje område finns ett antal 
specifika krav som kan bli föremål för uppföljning. Varje krav har av 
uppföljningsgruppen bedömts utifrån huruvida kravet uppfylls helt, delvis 
eller inte alls. I de fall där exceptionell god kravuppfyllelse identifierats har 
detta noterats. I dessa fall kan uppföljningsresultatet tjäna som ett gott 
exempel. 
 
De fyra huvudområdena är;  

 A. Administrativa krav / krav på utförande organisation 

 B. Utbildningskrav 

 C. Krav på fungerande processer och rutiner 

 D. Krav på insatser och resultat 
En mer fullödig beskrivning av områdena återfinns i bilaga 1. 
 

Källor till inhämtade uppgifter och underlag 
 
Till föreliggande uppföljning har följande uppgifter och underlag inhämtats: 
 

 Registerutdrag och uppgifter från myndigheter och organisationer 
 Kommunens verksamhetsberättelse 
 Brukarundersökningar 
 Nationella data, ex Kommun- och landstingsdatabasen  
 Stickprovsgranskning av slumpmässigt utvalda personakter 
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Kravområde och 

uppföljningspunkt 

Utförare 

 
A. Administrativa krav/ krav på 

utförande organisation Egen regi Aida    

1 Inbetalda skatter och avgifter: Uppfylls Uppfylls   

2 Stabil ekonomisk och finansiell 

ställning: Uppfylls Uppfylls   

B Utbildningskrav på personal     

1 Aktuell omsorgspersonal är  

undersköterskeutbildad/har 

erfarenhet: 

Uppfylls 

delvis 

Uppfylls 

delvis   

2 Högskoleutbildad personal inom 

vårdområdet finns i ledningen: Uppfylls Uppfylls   

C Krav på fungerande processer 

och rutiner     

1 Fungerande 

kvalitetsledningssystem: Uppfylls Uppfylls    

2 Fungerande rutiner för 

upprättande av 

genomförandeplan: Uppfylls  Uppfylls   

3 Fungerande rutiner för 

tilldelning av personlig 

kontaktman: Uppfylls Uppfylls   

4 Dokumentation: Uppfylls 

Uppfylls 

delvis   

D. Krav på resultat      

1 Delaktighet och trygghet: 

brukaren har genomförandeplan: Uppfylls  Uppfylls    

2 Delaktighet och trygghet: 

brukarna känner till sin 

kontaktman: 

Ej 

uppföljt Ej uppföljt   

3 Kontinuitet: insatserna 

samordnas och ges med så få 

personal som möjligt: Uppfylls Uppfylls   
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Resultat 
 

Kommentarer till resultatet  

A Administrativa krav / krav på utförande organisation 
Uppgifter om ekonomisk skötsamhet och ställning har inhämtats från 
kreditupplysningsföretag och kommunens verksamhetsberättelse. Båda de 
undersökta utförarna når upp till kraven. 

B Utbildningskrav på personal 

Aktuell omsorgspersonal är undersköterskeutbildad/har erfarenhet (B1) 
Förfrågningsunderlagets kompetenskrav är att personal som utför omsorg 
och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser ska ha kompetens motsvarande 
omvårdnadsprogrammet eller minst tre års yrkesutövning. 
Förfrågningsunderlaget har även ett krav att vid nyrekrytering av 
tillsvidareanställd personal ska kompetens motsvarande 
omvårdnadsprogrammet krävas vid omsorgsinsatser. 
 
För år 2019 har utbildningskrav på personal följts upp med två mått: 
 

 andel undersköterskor respektive vårdbiträden i tjänst per månad 
under perioden maj-oktober 2019. 

 andel undersköterskor respektive vårdbiträde av tillsvidareanställd 
personal per 1 april samt 1 oktober 2019.  

 
En undersköterska kategoriseras av att ha fullföljt omvårdnadsprogrammet 
medan ett vårdbiträde har annan utbildningsbakgrund. Nedan följer en 
sammanställning för respektive utförare. Underlaget för beräkningarna har 
hämtats ur kommunens statistiksystem Qlikview och från en lista framtagen 
av privata utföraren Aida. För måttet andel undersköterskor respektive 
vårdbiträden i tjänst har all personal som utför omsorg, delegerade hälso- 
och sjukvårdsinsatser samt serviceinsatser räknats med, oavsett 
anställningsform så som tillsvidareanställning, visstidsanställning och 
vikarie anställd på timmar. 
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Aida 
Av den tillsvidareanställda personalstyrkan som arbetade i delområde Väst 
per 1 april och 1 oktober 2019 var 40 % utbildade undersköterskor. 
 
Under perioden maj till oktober 2019 har i snitt 7 personer per månad varit i 
tjänst. Andelen undersköterskor i tjänst var i snitt 55 % och andelen 
vårdbiträden var 45 % av den totala personalstyrkan. Sett över perioden 
varierar andelen undersköterskor i tjänst mellan 40 och 67 %, se diagram 1. 
 
Jämfört med 2018 har Aidas totala personalstyrka i Mölnlycke minskat, 
vilket även andelen undersköterskor i tjänst har gjort, från 57 % till 55 %. 
Andel undersköterskor i tjänst är dock en marginell förändring jämfört med 
2018. 
 

Diagram 1 
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Kommunala hemtjänsten 
Av den tillsvidareanställda personalstyrkan i alla hemtjänstområden per 1 
april var 95 % utbildade undersköterskor och per 1 oktober 2019 var 94 % 
utbildade undersköterskor.  
 
Under perioden maj till oktober 2019 har i snitt 115 personer per månad 
varit i tjänst hos den kommunala hemtjänsten. Andelen undersköterskor i 
tjänst var i snitt 88 % och andelen vårdbiträden i tjänst var i snitt 12 % av 
den totala personalstyrkan. Sett över perioden varierar andelen 
undersköterskor i tjänst mellan 87 % och 89 %, se diagram 2.  
 
Jämfört med 2018 har andelen utbildade undersköterskor i tjänst har ökat 
från 60 % till 88 %.  
 

Diagram 2 
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Bedömningen är att hemtjänstutförarna delvis uppfyller utbildningskravet.  
 
Av den tillsvidareanställda personalen 1 april samt 1 oktober har inte alla 
undersköterskeutbildning. Om man jämför andel utbildade undersköterskor 
av den tillsvidareanställda personal med andel utbildade undersköterskor av 
den personal som varit i tjänst blir det tydligt att kommunala hemtjänsten 
har behov av att ta in personal som inte är tillsvidareanställd och bland 
dessa är utbildningsnivån ofta vårdbiträde. För Aida är scenariot det 
motsatta, där är personal som inte är tillsvidareanställd oftare 
undersköterska, vilket gör att Aida får ett högre snitt av andel utbildade 
undersköterskor i tjänst jämfört med andel utbildade undersköterskor av 
tillsvidareanställda. 
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För andel undersköterskor respektive vårdbiträden i tjänst per månad under 
perioden maj-oktober 2019 så har kommunala hemtjänsten ökat andelen 
undersköterskor i tjänst jämfört med föregående år. Aida har marginellt 
minskat andelen undersköterskor i tjänst. I undersökningen har vi inte haft 
möjlighet att utreda hur länge varje vårdbiträde arbetat. Om en utförare har 
vårdbiträden med mer än tre års erfarenhet uppfylls kravet på kompetens i 
högre grad.  
 
Noterbart är dock att andelen undersköterskor i tjänst, trots bristen på denna 
yrkeskategori, har ökat mycket jämfört med 2018 för den kommunala 
hemtjänsten och därmed får det antas att uppfyllandet av utbildningskravet 
går åt rätt håll. Hos Aida syns en liten minskning men denna är marginell 
med tanke på att personalstyrkan är relativt liten. Ingen handlingsplan 
behövs. Både hos Aida och kommunala hemtjänsten har de personer som är 
tillsvidareanställda utan omvårdnadsutbildning möjlighet att validera sig till 
undersköterska. 

Högskoleutbildad personal inom vårdområdet finns i ledningen (B2) 
Båda utförarna uppfyller kraven på ledningskompetens. 

C Krav på fungerande processer och rutiner  

Fungerande kvalitetsledningssystem C1 
Enligt SOSFS 2011:9 ska den som bedriver socialtjänst och hälso- och 
sjukvård ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Med hjälp 
av processer och rutiner samt ett systematiskt förbättringsarbete ska 
verksamheten uppnå kvalitet. Det systematiska förbättringsarbetet ska bestå 
av riskanalys, egenkontroll och hantering av avvikelser.  
 
Både kommunens hemtjänst och Aida bedöms ha fungerande processer, 
rutiner samt verktyg för ett systematiskt förbättringsarbete utifrån den 
verksamhet som bedrivs.  

Fungerande rutiner för upprättande av individuell genomförandeplan C2 
En individuell genomförandeplan är en viktig utgångspunkt för den 
enskildes insats och en förutsättning för delaktighet. Syftet med 
genomförandeplanen är att skapa en tydlig struktur för det praktiska 
genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats. 

Utföraren upprättar genomförandeplanen tillsammans med den enskilde. Av 
genomförandeplanen ska det framgå hur de beviljade insatserna ska utföras, 
det ska framgå när, var och hur samt av vem insatserna utförs samt mål med 
insatsen. En genomförandeplan ska enligt kommunens riktlinjer upprättas 
inom två veckor efter det att insatsen verkställts och den ska följas upp 
minst en gång per år.  

Både kommunens hemtjänst och Aida bedöms ha fungerande rutiner för 
upprättande och uppföljning av individuell genomförandeplan (IGP).  

Se även nedan: Delaktighet och trygghet: brukaren har IGP (D1) 
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Fungerande rutiner för tilldelning av kontaktman C3  
I kontaktmannens uppdrag ingår att ha ett helhetsperspektiv på brukarens 
behov utifrån aktuell insats. I uppdraget ingår bland annat att ansvara för 
välkomstsamtal samt upprätta och följa upp den individuella 
genomförandeplanen. Kontaktmannen är den som håller kontakt med vård- 
och omsorgskedjan såsom rehab, hemsjukvård, vårdcentral, men också med 
närstående om behov och önskemål finns. Kontaktmannen ansvarar också 
för att enhetens samordnare informeras om eventuella förändringar.  

Brukaren ska enligt rutinen tilldelas samt informeras om vem 
kontaktmannen är samband med att beslutet verkställs. Både kommunens 
hemtjänst och Aida bedöms ha fungerande rutiner för tilldelning av 
kontaktman. 

Dokumentation C4 
Det finns grundläggande bestämmelser för vad som ska dokumenteras enligt 
SoL och HSL i Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2014:5 och HS-FS 
2016:40. Dokumentationen ska tillgodose flera syften. För den enskilde är 
det viktigt att kunna följa sitt ärende. För de som arbetar är 
dokumentationen ett viktigt arbetsinstrument, bland annat för den 
individuella planeringen, handläggning och bedömning av ärenden, 
genomförandet och uppföljningen. Utifrån dokumentationen ska det gå att 
följa vad som faktiskt görs och hur situationen ser ut för den enskildes 
behov och genomförande av beslutade insatser.  

Kommunens hemtjänst utför dokumentation i verksamhetssystemet 
Treserva. Personal har tillgång till mobila handenheter (mobiltelefoner) för 
att säkerställa tillgänglig dokumentation och information samt för att kunna 
dokumentera händelser av vikt och avvikelser i anslutning till att insatsen 
utförs. Kommunens hemtjänst använder också mobiltelefonerna för digital 
signering vid utförandet av delegerade åtgärder som exempelvis 
läkemedelsöverlämning.  

Dokumentation i verksamhetssystemet Treserva underlättar för kommunens 
hemtjänst att skilja dokumentation enligt socialtjänstlagen (SoL) och hälso- 
och sjukvårdslagen (HSL) åt. Användandet av mobila handenheter har 
minskat daglig hantering av fysiska dokument eftersom information i stället 
förvaras i den enskildes digitala akt. Detta ökar säkerhet i hantering av 
sekretessuppgifter.  

Brister uppstår när handenheterna inte kan ansluta till internet vilket 
påverkar tillgängligheten till information, möjligheten att dokumentera eller 
signera utförda HSL-åtgärder. 

Enligt förfrågningsunderlaget ska externa utförare på sikt beredas samma 
förutsättningar för dokumentation som kommunens hemtjänst. Aida har inte 
tillgång att dokumentera i verksamhetssystemet Treserva eller till 
dokumentation och signering i mobila handenheter. Aida har via 
kommunens verksamhetssystem Treserva tillgång till vårdplaner enligt HSL 
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och till avvikelsemodulen för registrering av risker och avvikelser. Aida har 
ett eget verksamhetssystem för dokumentation enligt SoL.  

Aida 
Aida har under 2019 fortsatt att arbeta med kvaliteten på dokumentationen. 
2018 var målsättningen att alla medarbetare ska vara trygga och 
självständiga avseende dokumentation. Aida för så kallad indirekt 
dokumentation vilket innebär att hemtjänstpersonal för daganteckningar 
som förmedlas till samordnaren som därefter sammanfattar informationen i 
den enskildes journal. Risken med indirekt dokumentation är att uppgifter 
inte blir korrekt tolkade och att dokumentation av händelser av vikt helt 
eller delvis uteblir. Strukturen i Aidas verksamhetssystem innebär att SoL 
och HSL dokumentation inte helt skiljs åt så som föreskrifterna anger. Aida 
bedöms därmed delvis uppfylla kraven på dokumentation. 

Kommunens hemtjänst 
Dokumentationen som förs av kommunens hemtjänst bedöms att den 
uppfyller krav för dokumentation.  

D Krav på resultat  
 
Delaktighet och trygghet: brukaren har individuell genomförandeplan (D1) 
Som framgår av avsitt C2 Fungerande rutiner för upprättande av 
individuell genomförandeplan är brukarens genomförandeplan en 
förutsättning för delaktighet. Enligt kommunens riktlinje och Aidas rutiner 
ska brukarens individuella genomförandeplan upprättas inom 14 dagar efter 
påbörjad verkställighet. Genomförandeplanen ska därefter revideras vid 
behov och minst en gång per år.  

För att undersöka huruvida kommunens hemtjänst och Aida uppfyller 
kraven på att brukaren har en genomförandeplan och om den följs upp, 
åtminstone årligen, har en granskning av befintlig genomförandeplan och 
kontinuitet i uppföljning av den genomförts. 

När det gäller kommunens hemtjänst har granskningen utförts genom 
stickprov utifrån ett slumpmässigt urval personakter, totalt 52 ärenden, 13 
ärenden per geografisk hemtjänstområde. Eftersom Aida har ett begränsat 
antal brukare har uppgifter om genomförandeplaner begärts in från företaget 
i samtliga ärenden under pågående 2019.  

Det som är viktigt att väga in i bedömningen av resultatet är att kommunen 
har totalt cirka 700 brukare (varav 235 hemtjänsttagare har enbart 
trygghetstelefon) och att Aida under 2019 haft åtta brukare. 

I samtliga granskade ärenden, både hos kommunen och Aida har brukarna 
en upprättad genomförandeplan. När det gäller Aida, har 87 procent av 
genomförandeplanerna följts upp/reviderats under det senaste året. I 
kommunens fall har 81 procent av genomförandeplanerna följts 
upp/reviderats under det senaste året.  
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Både kommunens hemtjänst och Aida bedöms uppfylla kraven på trygghet 
och delaktighet utifrån att brukare har en genomförandeplan. 
Genomförandeplanerna har dessutom följts upp i stor utsträckning under det 
senaste året vilket påvisar goda förutsättningar för trygghet och delaktighet.  
 

Delaktighet och trygghet: brukarna känner till sin kontaktman (D2) 
Både kommunens hemtjänst och Aida har rutiner för kontaktmannaskapet. I 
rutinerna ingår uppdragsbeskrivning och i den ingår att kontaktmannen så 
snart brukarens insats verkställs ska informera brukaren om att man är 
kontaktman och vilka särskilda uppgifter som ingår i förhållande till 
brukaren. Båda utförarna lämnar en pärm till hemtjänsttagare i samband 
med att insatserna verkställs, i vilken en av flikarna innehåller 
kontaktuppgifter till enheten samt information om vem som är kontaktman. 
Även i den individuella genomförandeplanen framgår det vem som är 
kontaktman. I årets uppföljning har det inte gjorts någon specifik mätning 
som ger svar på om brukarna känner till sin kontaktman. 

Se även ovan: Fungerande rutiner för tilldelning av kontaktman C3 

Kontinuitet: insatserna samordnas och ges med så få personal som möjligt 
(D3) 
Kravet för kontinuitet formuleras enligt följande i förfrågningsunderlaget 
(3.1.2): Insatserna skall samordnas med så få personer som möjligt för att 
säkerställa god kontinuitet. Brukarna ska uppleva att insatserna utförs lika 
oberoende av vem som utför dom. 

Personalkontinuitet mäts genom antalet personal som en hemtjänsttagare, 
med mer än två insatser per dag, möter under 14 dagar. I tidigare 
uppföljningar har 14 personer varit ett riktmärke för personalkontinuitet. I 
välfärdsnämndens verksamhetsplan är prognosen för personalkontinuitet 
under 2019 satt till 15 personer.  

Aida 
I underlag från Aida har antal personer som arbetat per månad under maj-
oktober 2019 varierat mellan 5 till 8 personer. Hemtjänsttagarna hos Aida 
kan inte träffa fler än 13 personer under en 14 dagars period eftersom det 
totala antalet anställda som utför insatser i delområde Väst i Härryda 
kommun är 13 personer. Detta medför att Aida uppfyller kravet på 
personalkontinuitet.  

Kommunens hemtjänst 
Den kommunala hemtjänsten mäter kontinuitet de två första veckorna varje 
månad. Snittet för denna mätning för alla hemtjänstenheter var under 2019 i 
genomsnitt 13 personer för varje brukare under mätperioden. 

I nyckeltalssamlingen KKiK mäts varje år, under de två sista veckorna i 
oktober, kommunala hemtjänstens kontinuitet. Externa utförare, så som 
Aida, ingår inte i Härryda kommuns resultat. För 2019 var genomsnittet för 
personalkontinuitet 16 personer. 
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Krav på åtgärder av utföraren som kan komma ifråga med anledning 
av uppföljningsresultaten  

B Utbildningskrav på personal 
Båda utförarna uppfyller delvis kravet. Noterbart är att andelen 
undersköterskor har ökat hos kommunala hemtjänsten, sedan 2016 års 
åtgärdsplan noterades. För Aida syns en marginell minskning men det finns 
ingen anledning till åtgärdsplan. 

C Krav på fungerande processer och rutiner 
Aida uppfyller delvis kravet för dokumentation. De använder ett eget 
dokumentationssystem och tillämpar indirekt dokumentation. Detta ställer 
ytterligare krav på dokumentationen för att minska risken för felaktiga 
uppgifter. För att bidra till att minska risken för felaktigheter behöver 
kommunen i egenskap av kravställare ta ställning till huruvida externa 
utförare ska dokumentera i Treserva.  
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Bilaga 1.  

Kravsorteraren 
 

A. Administrativa krav/ krav på utförande organisation 
Kraven inom detta område utgörs huvudsakligen av krav på skötsel av 
organisationen. Externa utförare ska vara registrerade och fullgöra sina 
åligganden gentemot det allmänna, exempelvis i form av inbetalningar av 
arbetsgivaravgifter, ha ansvarsförsäkringar och liknande. 
 
Samtliga utförare ska ha en stabil ekonomisk bas i verksamheten, för att 
kunna klara långsiktiga åtaganden. 

B. Utbildningskrav 
Ett område när det gäller krav på utföraren är att ledning samt aktuell 
personal ska ha rätt utbildning. All omsorgspersonal ska därför vara 
utbildade undersköterskor. De utförare som ska utföra omsorgsinsatser ska 
också i företaget ha en ledningskompetens motsvarande högskoleutbildning 
inom vård- och omsorgsområdet. 
 
Utförare som utför omsorgsinsatser måste också kunna utföra hälso- och 
sjukvård på delegation och instruktion från legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal. Aktuell personal måste då ha den kompetens som krävs 
genom att delta i och bli godkänd i de utbildningar som kommunen 
anordnar. 

C. Krav på fungerande processer och rutiner 
Verksamheten ska bedrivas enligt gällande författningar, mål, riktlinjer och 
rutiner inom området. All service och omsorg ska bedrivas enligt vetenskap 
och beprövad erfarenhet. 
 
Dokumentationen av insatser enligt socialtjänstlagen ska göras enligt 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd vid handläggning av ärenden 
och genomförande av insatser samt Kommunens riktlinjer för social 
dokumentation. Hälso- och sjukvårdsinsatser som genomförs på delegation 
och direktiv skall dokumenteras enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 
och Patientdatalagen.  
 
Verksamheten ska ha ett ledningssystem för kvalitet för att med stöd av 
ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och 
förbättra verksamheten. I detta ryms också krav på fungerande rutiner för 
att hantera uppkomna avvikelser, såsom exempelvis Lex Sara, samt 
synpunkter på verksamheten. 
 
Verksamheten ska ha kända rutiner för hur individuella 
genomförandeplaner upprättas (IGP) och används och därtill rutiner för 
hur tilldelning av personlig kontaktman går till. 
 
Basala rutiner gällande hygien ska tillämpas. 
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I hemtjänstverksamhet förekommer en betydande nyckelhantering, varför 
rutiner för detta också ska finnas. 
 
Utförande av omsorgsinsatser kräver fungerande samverkan med 
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. 

D. Krav på insatser och resultat  
Kraven som sorterar i denna grupp har sin grund i socialtjänstlagens 
kvalitetskrav och värdegrund samt i de av kommunstyrelsen fastställda 
verksamhetsmålen för Vård och omsorg. Insatser inom socialtjänsten ska 
vara av god kvalitet och brukarna ska uppleva delaktighet och trygghet i de 
insatser som ges. IGP som beskriver vilka insatser som ska ges ska finnas, 
hur insatserna ska ges, och brukaren ska ha varit delaktig i upprättandet. 
 
För att skapa trygghet ska alla brukare därtill ha en särskilt utsedd 
kontaktman. 
 
Att brukarna garanteras kontinuitet, såväl i tjänstens utförande som när det 
gäller antal personal är ett grundläggande resultatkrav.  
 

Eventuella åtgärder som kan komma ifråga med anledning av 
uppföljningsresultaten  

Påpekande 
Resultaten delges samtliga utförare där goda exempel eller 
förbättringsområden lyfts fram och påpekas. 
 
Då en utförare uppenbarligen inte kan fullgöra sina åtaganden och dessa 
bedöms vara av allvarlig grad genomför socialtjänsten en fördjupad 
granskning. De åtgärder som kan komma i ifråga med anledning av den 
fördjupade granskningen är: 

Åtgärdsplan  
Avvikelser från avtal, ett påkallat besök eller en fördjupad granskning kan 
resultera i krav på åtgärder. Utföraren ska då presentera en åtgärdsplan, 
som godkänns av sektorschefen för socialtjänsten. När planen har 
genomförts och avrapporterats ska en förnyad uppföljning göras.  

Anmälan till andra myndigheter  
Vid allvarliga avvikelser ska alltid ställning tas till eventuell anmälan till 
polisen och/eller Inspektionen för vård och omsorg. Om det finns en 
grundad misstanke om ekonomiska oegentligheter ska uppgifterna 
överlämnas till ansvarig tillsynsmyndighet. 

Varning  
Vid konstaterade brister i förhållande till avtal eller kontrakt kan dessa 
föranleda att en varning utdelas. Om utföraren inte har åtgärdat bristerna 
inom den tid som anges i varningen kan avtalet hävas.  

Page 68 of 265



   
  

14 (14)  
 

Hävning av avtal eller kontrakt (extern verksamhet) 
Om ansvariga myndigheter har konstaterat att en utförare inte fullgör sina 
skyldigheter när det gäller skatter och avgifter, eller vid andra allvarliga 
avvikelser från avtal eller kontrakt, kan avtalet med utföraren hävas.  
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Sektorn för utbildning och kultur  
Elin Rosén 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-03-23 2020VFN148  612 
  
 

Hulebäcksgymnasiets organisation läsåret 2020/2021 

Sammanfattning  
Hulebäcksgymnasiets organisation, program och platsantal ska fastställas 
av välfärdsnämnden inför varje nytt läsår. Den föreslagna organisationen utgår från 
elevantal enligt budget/plan för 2020-2022. Organisationen anpassas också efter 
söktrycket per program inför läsåret 2020/21.   
 
Inom göteborgsregionen (GR) råder fri sökning för gymnasieelever. Antalet sökbara 
platser inom GR uppgår till 12 663 inför läsåret 2020/21, detta är en ökning med 
509 platser jämfört med föregående läsår. Antalet sökande gymnasieelever inom regionen 
har inte ökat i motsvarande utsträckning. Sökande gymnasielever har ökat med 481 i 
relation till föregående läsår och uppgår till 11 518 elever.    
 
Hulebäcksgymnasiet är fortfarande en av regionens mest populära gymnasieskolor och 
har generellt ett högt söktryck. Hulebäcksgymnasiet erbjuder fyra yrkesprogram, fem 
högskoleförberedande program, samt fyra introduktionsprogram.  
 
Sektorn föreslår att det totala antalet platser i årskurs 1 uppgår till 595 inför läsåret 
2020/2021. Detta är en minskning av organisationen i relation till förra året med 39 
platser i år 1. Minskningen är en anpassning för att platsantalet ska stämma överens med 
tillgång till lokaler. 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden fastställer organisation för Hulebäcksgymnasiet läsåret 2020/2021 
enligt föreliggande förslag. 

Ärendet 
Hulebäcksgymnasiets organisation, program och platsantal ska fastställas 
av välfärdsnämnden inför varje nytt läsår. Den föreslagna organisationen utgår från 
elevantal enligt budget/plan för 2020-2022. Organisationen anpassas också efter 
söktrycket per program inför läsåret 2020/2021.   
 
Inom GR råder fri sökning för gymnasieelever. Enligt statistik från Göteborgsregionen 
uppgår antalet sökbara platser inom GR inför läsåret 2020/2021 till 12 663, detta är en 
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ökning med 509 platser jämfört med föregående läsår. Antalet sökande gymnasieelever 
inom regionen har inte ökat i motsvarande utsträckning. Sökande gymnasielever har ökat 
med 481 i relation till föregående läsår och uppgår till 11 518 elever.    
 
Hulebäcksgymnasiet är fortfarande en av regionens mest populära gymnasieskolor och 
har generellt ett högt söktryck. Hulebäcksgymnasiet erbjuder fyra yrkesprogram, fem 
högskoleförberedande program, samt fyra introduktionsprogram.  
 
Sektorn föreslår att det totala antalet platser i årskurs 1 uppgår till 595 inför läsåret 
2020/2021. Detta är en minskning av organisationen i relation till förra året med 39 
platser i år 1. Minskningen är en anpassning för att platsantalet ska stämma överens med 
tillgång till undervisningslokaler.    
 
Yrkesprogram  
Sektorn bedömer att barn- och fritidsprogrammet kan starta med 25 platser och därmed 
bibehålla samma organisation som föregående läsår. Även organisationen för el- och 
energiprogrammet tycks fungera väl med avseende på föregående års minskning från 32 
till 30 platser med avseende på tillgång till arbetsplatser. Fordons- och 
transportprogrammet föreslås starta med 14 platser jämfört med 16 platser under 
föregående läsår. Justeringen genomförs för att möjliggöra 2 platser riktade till 
yrkesintroduktionselever eftersom söktrycket till programmet är fortsatt lågt. Söktrycket 
till handels- och administrationsprogrammet är fortfarande högt i relation till riket varför 
organisationen föreslås vara samma som tidigare läsår.  
 
Högskoleförberedande program  
Söktrycket till det estetiska programmet ligger stabilt i förhållande till föregående år. 
Söktrycket varierar dock något mellan inriktningarna. De fem nationella 
inriktningarna bild och form, musik, dans, teater samt estetik och media föreslås finnas 
kvar. Ekonomiprogrammet har ett fortsatt högt söktryck men förvaltningen föreslår ändå 
en tillbakagång till 2018/2019 års organisation utifrån tillgängliga undervisningslokaler. 
Söktrycket med avseende på behöriga förstahandssökande till det naturvetenskapliga 
programmet är något lägre än tidigare varför organisationen föreslås minskas från 133 till 
123 platser inför läsåret 2020/2021. Det samhällsvetenskapliga programmet har högre 
söktryck i år jämfört med föregående år varför organisationen föreslås ligga 
fast. Söktrycket till teknikprogrammet ligger stabilt i förhållande till föregående år varför 
tidigare organisation föreslås ligga fast.  
 
 
 
  
NATIONELLA PROGRAM     
  2020/21 2019/20  2018/19  2017/18  

Barn- och fritidsprogrammet  25 25  22  22  

Ekonomiprogrammet  96 124  96  90  
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El- och energiprogrammet   30 30  32  30  

Estetiska programmet, Dans  15 16  16  10  

Estetiska programmet, Bild och 
form  

15 15  15  10  

Estetiska programmet, Estetik och 
Media  

15 15  15  10  

Estetiska programmet, Musik  30 30  30  20  

Estetiska programmet, Teater  15 14  14  10  

Fordons- och transportprogrammet  14 16  16  0  

Handels- och 
administrationsprogrammet  

30 30  30  30  

Naturvetenskapsprogrammet  123 133  125  130  

Samhällsvetenskapsprogrammet  124 124  124  150  

Teknikprogrammet  62 62  62  60  

Total organisation årskurs 1   
(nationella program)  

595 634  597  512  

  
 
INTRODUKTIONSPROGRAM  
Vissa av platserna på introduktionsprogrammen (IM) är sökbara inom GR enligt 
samverkansavtalet. Därutöver finns varje läsår ett antal platser avsedda för 
kommuninvånare. Inför läsåret 2020/2021 föreslås 6 sökbara platser på yrkesintroduktion 
på Hulebäcksgymnasiet. IM-platser avsedda för kommuninvånare anpassas efter 
elevgruppens behov.  

  

Päivi Malmsten 
Sektorschef  Camilla Ahlin 
  Verksamhetschef 
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Sektorn för utbildning och kultur  
Agnesa Kasapolli 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-03-23 2020VFN118  600 
  
 

Yttrande över ansökan från Plusgymnasiet AB 

Sammanfattning  
Skolinspektionen har i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) gett Härryda 
kommun möjlighet att yttra sig över ansökningar om såväl nyetablering, utökning samt 
ansökan om särskild variant av gymnasieutbildning för fristående gymnasieskola inför 
läsåret 2020/2021 inom Göteborgsregionen. Remissyttrandet ligger till grund för 
Skolinspektionens bedömning om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra 
påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna, det 
vill säga kommunal verksamhet.  
 
Sektorn yttrar sig över samtliga inkomna ansökningar, även de etableringar som inte 
bedöms inverka på organisationen av kommunal gymnasieskola i Härryda kommun. 
Sektorn har lämnat synpunkter på de ansökningar som anses påverka den egna 
verksamheten, det rör sig om totalt åtta av tolv ansökningar. Ansökan från Plusgymnasiet 
AB avser godkännande som huvudman för utökning av fristående gymnasieskola i 
Göteborgs stad med totalt 36 elever inom vård- och omsorgsprogrammet.  

Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda 
valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram inom GR-området. Bedömningen är dock 
att en etablering av vård- och omsorgsprogrammet i Göteborgs stad inte påtagligt 
kommer påverka Hulebäcksgymnasiets organisation. I enlighet med Skolinspektionens 
instruktion innehåller kommunens yttrande en konsekvensbeskrivning kring de 
ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt 
(fem till sex år) vid start av sökandes planerade utbildning. Sektorns förslag till yttrande 
bifogas skrivelsen.  

Kommunens yttrande ska vara Skolinspektionen till handa senast den 8 maj 2020. 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden antar yttrande avseende ansökan från Plusgymnasiet AB från sektorn 
för utbildning och kultur som sitt eget yttrande till Skolinspektionen. 
  

 
Päivi Malmsten 
Sektorschef                                                                    Camilla Ahlin 
                                                                                       Verksamhetschef 
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Sektorn för utbildning och kultur 
Agnesa Kasapolli 
 

 

Datum   Dnr  
2020-03-19   2020VFN118 600 

 

 

 
 

 

H
K1

00
1,

 v
1.

0,
 2

01
6-

03
-0

9 
   

 
YTTRANDE - REMISS PLUSGYMNASIET 2020-1092 
 
Bakgrund 
 
Plusgymnasiet AB har ansökt om godkännande som huvudman för utökning 
av fristående gymnasieskola i Göteborgs kommun från och med läsåret 
2021/2022. Enligt ansökan avser den nya inriktningen att omfatta 36 elever 
vid fullt utbyggd verksamhet. Gymnasieskolan avser att erbjuda följande 
program med inriktningar/fördjupningar:  

o Vård- och omsorgsprogrammet  

Härryda kommun bereds tillfälle att yttra sig till Skolinspektionen över 
ansökan.  
 
Program och inriktningar i Härryda kommun 
 
I Härryda kommun finns en gymnasieskola, Hulebäcksgymnasiet som 
erbjuder följande program och inriktningar: 

 Barn- och fritidsprogrammet 
o Pedagogiskt arbete samt Fritid och hälsa 

 Ekonomiprogrammet  
o Juridik och Ekonomi 

 Estetiska programmet 
o Bild och form 
o Dans 
o Estetik och media 
o Musik 
o Slagverk 
o Teater 

 El- och energiprogrammet 
o Automation 
o Dator och kommunikationsteknik 
o Elteknik 

 Fordons- och transportprogrammet 
o Personbil 

 Handel- och administrationsprogrammet 
o Handel och service 
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o Administrativ service 
 Naturvetenskapsprogrammet 

o Natur och samhälle 
o Natur 

 Samhällsvetenskapsprogram 
o Beteendevetenskap 
o Media och Samhällsvetenskap 

 Teknikprogrammet 
o Information och medieteknik 
o Teknikvetenskap 
o Design och produktutveckling 

 
Preliminär antagningsstatistik  
 
Inom Göteborgsregionen (GR) råder fri sökning för gymnasieelever. Enligt 
statistik från preliminärantagningen i april 2019 uppgår antalet sökbara 
platser inom GR inför läsåret 2010/21 till 12 663, detta är en ökning med 
509 platser jämfört med föregående läsår. Antalet sökande gymnasieelever 
inom regionen har inte ökat i motsvarande utsträckning. Sökande 
gymnasielever har ökat med 481 i relation till föregående läsår och uppgår 
till 11 518 elever.   
 

Nedan presenteras preliminär antagningsstatistik från februari 2020. 
Statistiken beskriver söktrycket (antal sökande per plats), antalet sökande 
(behöriga till 1:a handsval) samt antalet platser på de aktuella programmen 
på Hulebäcksgymnasiet. Med anledning av Härryda kommuns 
samverkansavtal med GR redovisas även preliminär antagningsstatistik för 
de aktuella programmen i hela regionen.   

  
Preliminär antagningsstatistik Hulebäcksgymnasiet 2020-2021 

Antal  
Program  Söktryck i 

procent  

Antal sökande 
(behöriga till 1:a 
handsval)  platser  

Barn- och 
fritidsprogrammet 84% 21 25 

Ekonomiprogrammet 183% 170 93 
E- och Energiprogrammet 120% 36 30 
Estetiska programmet ES - 
Bild och formgivning 73% 11 15 

Estetiska programmet ES - 
Dans 63% 10 16 

Estetiska programmet ES - 
Estetik & media 60% 9 15 

Estetiska programmet - 
Musik 97% 29 30 
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Estetiska programmet ES - 
Teater 43% 6 14 

Fordon- och 
transportprogrammet 75% 12 16 

Handels- och 
administrationsprogrammet 123% 37 30 

Introduktionsprogrammet - 
Individuellt val 400% 8 2 

Introduktionsprogrammet - 
Yrkesintroduktion Lager 
och Logistik 

33% 2 6 

Introduktionsprogrammet - 
Yrkesintroduktion för 
enskild 

50% 1 2 

Naturvetenskap  78% 104 133 
Samhällsprogrammet 119% 148 124 
Teknikprogrammet 131% 81 62 
Totalt antal sökande till Hulebäcksgymnasiet. Källa Indra per 2020-02-06 
  
Preliminär antagningsstatistik GR 2020-2021  

Antal  
Program  Söktryck i procent  

Antal sökande 
(behöriga till 1:a 
handsval)  platser  

Barn- och 
fritidsprogrammet 34% 177 520 

Ekonomiprogrammet 97% 2298 2374 
El- och Energiprogrammet 65% 417 639 
Estetiska programmet ES 63% 771 1223 
Fordon- och 
transportprogrammet 46% 250 541 

Handels- och 
administrationsprogrammet 39% 274 700 

Naturvetenskap  76% 1816 2378 
Samhällsprogrammet 78% 2243 2869 
Teknikprogrammet 87% 1589 1836 
Totalt antal sökande inom GR 2020/2019, Källa: Indra per 2020-03-06 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 79 of 265



   
  

4 (4)  
 

Befolkningsprognos 
 
Nedanstående tabell redovisar befolkningsprognosen för 16-åringar både i 
Härryda kommun och i Göteborgsregionen. Det sker en liten ökning av 16-
åringar under de närmaste åren.  
 

Befolkningsprognos 16 åringar  
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Härryda 550 564 581 653 693 * 
Göteborgsregionen 12 035 12 266 12 849 13 035 13 397 13767 

Statistik ej publicerad än. 
 
 
Ekonomiska, pedagogiska och organisatoriska konsekvenser 
 
Ytterligare utökning av platser i Göteborgsregionen skulle kunna innebära 
att elevunderlaget på Hulebäcksgymnasiet minskar. En lägre andel fyllda 
utbildningsplatser skulle innebära högre kostnader per elevplats. Detta 
skulle även innebära högre interkommunala kostnader för Härrydaelever 
som studerar i andra kommuner. Om elevunderlaget på 
Hulebäcksgymnasiets program minskar blir det svårt att erbjuda nuvarande 
antal programinriktningar och profiler. En minskning av antalet klasser 
skulle även innebära övertalighet av personal på Hulebäcksgymnasiet.  
 
En överetablering av gymnasieskolor och program kan leda till 
nedläggningar av program och skolor inom hela Göteborgsregionen vilket 
kan få konsekvenser för gymnasieverksamheten och eleverna i Härryda 
kommun.  
 
Härryda kommuns bedömning 
 
Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och 
goda valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram inom GR-området.  
Bedömningen är dock att en etablering av vård- och omsorgsprogrammet i 
Göteborgs stad inte påtagligt kommer påverka Hulebäcksgymnasiets 
organisation. 
 
SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 
 
 
 
Päivi Malmsten  Camilla Ahlin 
Sektorschef Verksamhetschef 
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Sektorn för utbildning och kultur  
Agnesa Kasapolli 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-03-23 2020VFN117  600 
  
 

Yttrande över ansökan från LBS Mediegymnasiet AB 

Sammanfattning  
Skolinspektionen har i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) gett Härryda 
kommun möjlighet att yttra sig över ansökningar om såväl nyetablering, utökning samt 
ansökan om särskild variant av gymnasieutbildning för fristående gymnasieskola inför 
läsåret 2021/2022 inom Göteborgsregionen. Remissyttrandet ligger till grund för 
Skolinspektionen bedömning om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra 
påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som skulle anordnas av det 
allmänna, det vill säga kommunal verksamhet. 
 
Sektorn yttrar sig över samtliga inkomna ansökningar, även de etableringar som inte 
bedöms inverka på organisationen av kommunal gymnasieskolan i Härryda kommun. 
Sektorn har lämnat synpunkter på de ansökningar som anses påverka den egna 
verksamheten, det rör sig om totalt 10 av tretton ansökningar. Ansökan från LBS 
mediegymnasiet AB avser godkännande som huvudman för nyetablering av fristående 
gymnasieskola i Göteborgs stad med totalt 360 elever inom estetiska programmet och 
samhällsvetenskapsprogrammet.   
 
Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda 
valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram inom GR-området.  

Inom GR är utbudet av ovan nämnda utbildningsplatser är redan större än efterfrågan. 
Bedömningen är att en ytterligare etablering av utbildningsplatser inom estetiska 
programmet samt inom samhällsvetenskapsprogrammet i GR kan medföra påtagligt 
negativa konsekvenser i form av kostnadsökningar och ett minskat utbud av program 
inom den kommunala gymnasieverksamheten Härryda kommun. 

I enlighet med Skolinspektionens instruktioner innehåller kommunens yttrande en 
konsekvensbeskrivning kring de ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska 
konsekvenser som kan uppstå på lång sikt (fem till sex år) vid start av sökandes 
planerade utbildning. Sektorns förslag till yttrande bifogas skrivelsen. 

Kommunens yttrande ska vara Skolinspektionen till handa senast den 8 maj 2020. 
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Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden antar yttrandet avseende ansökan från LBS mediegymnasiet AB från 
sektorn för utbildning och kultur som sitt eget yttrande till Skolinspektionen. 
  

Päivi Malmsten 
Sektorschef  Camilla Ahlin 
  Verksamhetschef 

Bilaga 
Yttrande – ansökan från LBS Mediegymnasiet (2020:1074) 
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Sektorn för utbildning och kultur 
Agnesa Kasapolli 
 

 

Datum   Dnr  
2020-03-19   2020VFN117 600 
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YTTRANDE - REMISS LBS 2020-1074 
 
Bakgrund 
 
Ljud och bildskolan LBS AB har ansökt om godkännande som huvudman 
för nyetablering av fristående gymnasieskola i Göteborgs kommun från och 
med läsåret 2021/2022. Enligt ansökan avser nyetableringen att omfatta 360 
elever vid fullt utbyggd verksamhet. Gymnasieskolan avser att erbjuda 
följande program med inriktningar/fördjupningar:  
 Estetiska programmet 

o Estetik och media 
 Samhällsvetenskapsprogrammet 

o Beteendevetenskap 
 Samhällsvetenskapsprogrammet 

o Medier, information och kommunikation 

Härryda kommun bereds tillfälle att yttra sig till Skolinspektionen över 
ansökan.  
 
Program och inriktningar i Härryda kommun 
 
I Härryda kommun finns en gymnasieskola, Hulebäcksgymnasiet som 
erbjuder följande program och inriktningar: 

 Barn- och fritidsprogrammet 
o Pedagogiskt arbete samt Fritid och hälsa 

 Ekonomiprogrammet  
o Juridik och Ekonomi 

 Estetiska programmet 
o Bild och form 
o Dans 
o Estetik och media 
o Musik 
o Slagverk 
o Teater 

 El- och energiprogrammet 
o Automation 
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o Dator och kommunikationsteknik 
o Elteknik 

 Fordons- och transportprogrammet 
o Personbil 

 Handel- och administrationsprogrammet 
o Handel och service 
o Administrativ service 

 Naturvetenskapsprogrammet 
o Natur och samhälle 
o Natur 

 Samhällsvetenskapsprogram 
o Beteendevetenskap 
o Media och Samhällsvetenskap 

 Teknikprogrammet 
o Information och medieteknik 
o Teknikvetenskap 
o Design och produktutveckling 

 
Preliminär antagningsstatistik  
 
Inom Göteborgsregionen (GR) råder fri sökning för gymnasieelever. Enligt 
statistik från preliminärantagningen i april 2019 uppgår antalet sökbara 
platser inom GR inför läsåret 2010/21 till 12 663, detta är en ökning med 
509 platser jämfört med föregående läsår. Antalet sökande gymnasieelever 
inom regionen har inte ökat i motsvarande utsträckning. Sökande 
gymnasielever har ökat med 481 i relation till föregående läsår och uppgår 
till 11 518 elever.   
 

Nedan presenteras preliminär antagningsstatistik från april 2019. Statistiken 
beskriver söktrycket (antal sökande per plats), antalet sökande (behöriga till 
1:a handsval) samt antalet platser på de aktuella programmen på 
Hulebäcksgymnasiet. Med anledning av Härryda kommuns samverkansavtal 
med GR redovisas även preliminär antagningsstatistik för de aktuella 
programmen i hela regionen.   

 Preliminär antagningsstatistik Hulebäcksgymnasiet 2020-2021 
Antal  

Program  Söktryck i 
procent  

Antal sökande 
(behöriga till 1:a 
handsval)  platser  

Estetiska programmet ES - 
Bild och formgivning 73% 11 15 

Samhällsvetenskaps-
programmet 119% 148 124 

Totalt antal sökande till Hulebäcksgymnasiet. Källa Indra per 2020-02-06 
 

Preliminär antagningsstatistik GR 2020-2021  
Program  Söktryck i Antal sökande (behöriga Antal  
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procent  till 1:a handsval)  platser  
Estetiska programmet ES 63% 771 1223 
Samhällsprogrammet 78% 2243 2869 
Totalt antal sökande inom GR 2020/2019, Källa: Indra per 2020-03-06 
 
Befolkningsprognos 
 
Nedanstående tabell redovisar befolkningsprognosen för 16-åringar både i 
Härryda kommun och i Göteborgsregionen. Det sker en liten ökning av 16-
åringar under de närmaste åren.  
 

Befolkningsprognos 16 åringar  
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Härryda 550 564 581 653 693 * 
Göteborgsregionen 12 035 12 266 12 849 13 035 13 397 13767 

Statistik ej publicerad än. 
 
Ekonomiska, pedagogiska och organisatoriska konsekvenser 
 
För att kunna bedriva kostnadseffektiv utbildning av hög kvalitet på 
samtliga inriktningar på Hulebäcksgymnasiet krävs 15 elever i årskurs 1 på 
estetiska programmet med inriktning bild och formgivning samt 124 elever 
på samhällsvetenskapsprogrammet.  
 
Ytterligare utökning av platser i Göteborgsregionen skulle kunna innebära 
att elevunderlaget på Hulebäcksgymnasiet minskar. En lägre andel fyllda 
utbildningsplatser skulle innebära högre kostnader per elevplats. Detta 
skulle även innebära högre interkommunala kostnader för Härrydaelever 
som studerar i andra kommuner. Om elevunderlaget på 
Hulebäcksgymnasiets program minskar blir det svårt att erbjuda nuvarande 
antal programinriktningar och profiler. En minskning av antalet klasser 
skulle även innebära övertalighet av personal på Hulebäcksgymnasiet.  
 
Som framgår av preliminär antagningsstatistik får de flesta elever på 
estetiska programmet i dagsläget sina förstahandsval uppfylla.  
 
En överetablering av gymnasieskolor och program kan leda till 
nedläggningar av program och skolor inom hela Göteborgsregionen vilket 
kan få konsekvenser för gymnasieverksamheten och eleverna i Härryda 
kommun. 
 
Härryda kommuns bedömning 
 
Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och 
goda valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram inom GR-området.  
Inom GR är utbudet av ovan nämnda utbildningsplatser är redan större än 
efterfrågan. Bedömningen är att en ytterligare etablering av 
utbildningsplatser inom estetiska programmet samt inom 
samhällsvetenskapsprogrammet i GR kan medföra påtagligt negativa 
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konsekvenser i form av kostnadsökningar och ett minskat utbud av program 
inom den kommunala gymnasieverksamheten Härryda kommun. 
 
SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 
 
Päivi Malmsten  Camilla Ahlin 
Sektorschef Verksamhetschef 
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Sektorn för utbildning och kultur  
Agnesa Kasapolli 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-03-24 2020VFN111  600 
  
 

Yttrande över ansökan från Lärandet i Sverige AB 

Sammanfattning  
Skolinspektionen har i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) gett Härryda 
kommun möjlighet att yttra sig över ansökningar om såväl nyetablering, utökning samt 
ansökan om särskild variant av gymnasieutbildning för fristående gymnasieskola inför 
läsåret 2021/2022 inom Göteborgsregionen. Remissyttrandet ligger till grund för 
Skolinspektionens bedömning om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra 
påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna, det 
vill säga kommunal verksamhet. 
 
Sektorn yttrar sig över samtliga inkomna ansökningar, även de etableringar som inte 
bedöms inverka på organisationen av kommunal gymnasieskola Härryda kommun. 
Sektorn har lämnat synpunkter på de ansökningar som anses påverka den egna 
verksamheten, det rör sig om totalt tio av tretton ansökningar. Ansökan från Lärandet i 
Sverige AB avser godkännande som huvudman för utökning av Realgymnasiet i 
Göteborgs stad med totalt 237 elever inom naturbruk samt hotell- och turismprogrammet.  
 
Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda 
valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram inom GR-området. Bedömningen är dock 
att en etablering av naturbruk med inriktning djur samt inriktning skog och hotell- och 
turismprogrammet i Göteborgs stad inte påtagligt kommer påverka Hulebäcksgymnasiets 
organisation. I enlighet med Skolinspektionens instruktioner innehåller kommunens 
yttrande en konsekvensbeskrivning kring de ekonomiska, organisatoriska och 
pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt (fem till sex år) vid start av 
sökandes planerade utbildning. Sektors förslag till yttrande bifogas skrivelsen. 

Kommunens yttrande ska vara Skolinspektionen till handa senast den 8 maj 2020. 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden antar yttrande avseende ansökan från Lärandet i Sverige AB från 
sektorn för utbildning och kultur som sitt eget yttrande till Skolinspektionen. 
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Päivi Malmsten 
Sektorschef  Camilla Ahlin 
  Verksamhetschef 

 

Bilaga 
Yttrande – ansökan från Lärandet i Sverige AB 
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Sektorn för utbildning och kultur 
Agnesa Kasapolli 
 

 

Datum   Dnr  
2020-03-19   2020VFN111 600 
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YTTRANDE - REMISS REALGYMNASIET 2020-933 
 
Bakgrund 
 
Lärande i Sverige AB har ansökt om godkännande som huvudman för 
utökning av fristående gymnasieskola (Realgymnasiet) i Göteborgs 
kommun från och med läsåret 2021/2022. Enligt ansökan avser den nya 
inriktningen att omfatta 237 elever vid fullt utbyggd verksamhet. 
Gymnasieskolan avser att erbjuda följande program med 
inriktningar/fördjupningar:  

o Naturbruk - skog 
o Naturbruk - djur 
o Hotell och turismprogrammet 

Härryda kommun bereds tillfälle att yttra sig till Skolinspektionen över 
ansökan.  
 
Program och inriktningar i Härryda kommun 
 
I Härryda kommun finns en gymnasieskola, Hulebäcksgymnasiet som 
erbjuder följande program och inriktningar: 

 Barn- och fritidsprogrammet 
o Pedagogiskt arbete samt Fritid och hälsa 

 Ekonomiprogrammet  
o Juridik och Ekonomi 

 Estetiska programmet 
o Bild och form 
o Dans 
o Estetik och media 
o Musik 
o Slagverk 
o Teater 

 El- och energiprogrammet 
o Automation 
o Dator och kommunikationsteknik 
o Elteknik 

 Fordons- och transportprogrammet 
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o Personbil 
 Handel- och administrationsprogrammet 

o Handel och service 
o Administrativ service 

 Naturvetenskapsprogrammet 
o Natur och samhälle 
o Natur 

 Samhällsvetenskapsprogram 
o Beteendevetenskap 
o Media och Samhällsvetenskap 

 Teknikprogrammet 
o Information och medieteknik 
o Teknikvetenskap 
o Design och produktutveckling 

 
Preliminär antagningsstatistik  
 
Inom Göteborgsregionen (GR) råder fri sökning för gymnasieelever. Enligt 
statistik från preliminärantagningen i april 2019 uppgår antalet sökbara 
platser inom GR inför läsåret 2010/21 till 12 663, detta är en ökning med 
509 platser jämfört med föregående läsår. Antalet sökande gymnasieelever 
inom regionen har inte ökat i motsvarande utsträckning. Sökande 
gymnasielever har ökat med 481 i relation till föregående läsår och uppgår 
till 11 518 elever.   
 

Nedan presenteras preliminär antagningsstatistik från februari 2020. 
Statistiken beskriver söktrycket (antal sökande per plats), antalet sökande 
(behöriga till 1:a handsval) samt antalet platser på de aktuella programmen 
på Hulebäcksgymnasiet. Med anledning av Härryda kommuns 
samverkansavtal med GR redovisas även preliminär antagningsstatistik för 
de aktuella programmen i hela regionen.   

  
Preliminär antagningsstatistik Hulebäcksgymnasiet 2020-2021 

Antal  
Program  Söktryck i 

procent  

Antal sökande 
(behöriga till 1:a 
handsval)  platser  

Barn- och 
fritidsprogrammet 84% 21 25 

Ekonomiprogrammet 183% 170 93 
E- och Energiprogrammet 120% 36 30 
Estetiska programmet ES - 
Bild och formgivning 73% 11 15 

Estetiska programmet ES - 
Dans 63% 10 16 
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Estetiska programmet ES - 
Estetik & media 60% 9 15 

Estetiska programmet - 
Musik 97% 29 30 

Estetiska programmet ES - 
Teater 43% 6 14 

Fordon- och 
transportprogrammet 75% 12 16 

Handels- och 
administrationsprogrammet 123% 37 30 

Introduktionsprogrammet - 
Individuellt val 400% 8 2 

Introduktionsprogrammet - 
Yrkesintroduktion Lager 
och Logistik 

33% 2 6 

Introduktionsprogrammet - 
Yrkesintroduktion för 
enskild 

50% 1 2 

Naturvetenskap  78% 104 133 
Samhällsprogrammet 119% 148 124 
Teknikprogrammet 131% 81 62 
Totalt antal sökande till Hulebäcksgymnasiet. Källa Indra per 2020-02-06 
  
Preliminär antagningsstatistik GR 2020-2021  

Antal  
Program  Söktryck i 

procent  
Antal sökande (behöriga 
till 1:a handsval)  platser  

Barn- och 
fritidsprogrammet 34% 177 520 

Ekonomiprogrammet 97% 2298 2374 
El- och Energiprogrammet 65% 417 639 
Estetiska programmet ES 63% 771 1223 
Fordon- och 
transportprogrammet 46% 250 541 

Handels- och 
administrationsprogrammet 39% 274 700 

Naturvetenskap  76% 1816 2378 
Samhällsprogrammet 78% 2243 2869 
Teknikprogrammet 87% 1589 1836 
Totalt antal sökande inom GR 2020/2019, Källa: Indra per 2020-03-06 
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Befolkningsprognos 
 
Nedanstående tabell redovisar befolkningsprognosen för 16-åringar både i 
Härryda kommun och i Göteborgsregionen. Det sker en liten ökning av 16-
åringar under de närmaste åren.  
 

Befolkningsprognos 16 åringar  
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Härryda 550 564 581 653 693 * 
Göteborgsregionen 12 035 12 266 12 849 13 035 13 397 13767 

Statistik ej publicerad än. 
 
 
 
 
 
Ekonomiska, pedagogiska och organisatoriska konsekvenser 
 
Ytterligare utökning av platser i Göteborgsregionen skulle kunna innebära 
att elevunderlaget på Hulebäcksgymnasiet minskar. En lägre andel fyllda 
utbildningsplatser skulle innebära högre kostnader per elevplats. Detta 
skulle även innebära högre interkommunala kostnader för Härrydaelever 
som studerar i andra kommuner. Om elevunderlaget på 
Hulebäcksgymnasiets program minskar blir det svårt att erbjuda nuvarande 
antal programinriktningar och profiler. En minskning av antalet klasser 
skulle även innebära övertalighet av personal på Hulebäcksgymnasiet.  
 
En överetablering av gymnasieskolor och program kan leda till 
nedläggningar av program och skolor inom hela Göteborgsregionen vilket 
kan få konsekvenser för gymnasieverksamheten och eleverna i Härryda 
kommun.  
 
Härryda kommuns bedömning 
 
Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och 
goda valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram inom GR-området.  
Bedömningen är dock att en etablering av naturbruk med inriktning djur 
samt inriktning skog och hotell- och turismprogrammet i Göteborgs stad 
inte påtagligt kommer påverka Hulebäcksgymnasiets organisation. 
 
SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 
 
 
 
Päivi Malmsten  Camilla Ahlin 
Sektorschef Verksamhetschef 
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Sektorn för utbildning och kultur  
Agnesa Kasapolli 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-03-20 2020VFN138  600 
  
 

Yttrande över ansökan från AF Affärseffekt Framtidsskola AB 

Sammanfattning  
Skolinspektionen har i enlighet med 2 kap. skollagen (2010:800) gett Härryda kommun 
möjlighet att yttra sig över ansökningar om såväl nyetablering, utökning samt ansökan 
om särskild variant av gymnasieutbildning för fristående gymnasieskola inför läsåret 
2021/2022 inom Göteborgsregionen. Remissyttrande ligger till grund för 
Skolinspektionens bedömning om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra 
påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna, det 
vill säga kommunal verksamhet. 
 
Sektorn yttrar sig över samtliga inkomna ansökningar, även de etableringar som inte 
bedöms inverka på organisationen av kommunal gymnasieskola i Härryda kommun. 
Sektorn har lämnat synpunkter på de ansökningar som anses påverka den egna 
verksamheten, det rör sig om totalt tio av tretton ansökningar. Ansökan från AF 
Affärseffekt Framtidsskola AB avser godkännande som huvudman för utökning av 
Aniaragymnasiet i Göteborgs kommun med 287 elever inom ekonomiprogrammet, 
handels- och administrationsprogrammet, hotell- och turistprogrammet, 
samhällsvetenskapsprogrammet. Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns 
ett stort utbud och goda valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram inom GR-
området.  

Bedömningen är att en ytterligare etablering av utbildningsplatser främst inom handels- 
och administrationsprogrammet i GR kan medföra påtagligt negativa konsekvenser i 
form av kostnadsökningar och ett minskat utbud av program inom den kommunala 
gymnasieverksamheten Härryda kommun. I enlighet med Skolinspektionens instruktion 
innehåller kommunens yttrande en konsekvensbeskrivning kring de ekonomiska, 
organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt (fem till sex 
år) vid start av sökandes planerade utbildning. Sektorns förslag till yttrande bifogas 
skrivelsen. 

Kommunens yttrande ska vara Skolinspektionen till handa senast den 8 maj 2020. 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden antar yttrandet avseende AF Affärseffekt Framtidsskola ABs ansökan 
från sektorn för utbildning och kultur som sitt eget yttrande till Skolinspektionen. 

Page 96 of 265



  

Päivi Malmsten 
Sektorschef                                                 Camilla Ahlin 
                                                                                     Verksamhetschef 
 

Bilaga 
Yttrande – ansökan från AF Affärseffekt framtidsskola AB 
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Sektorn för utbildning och kultur 
Agnesa Kasapolli 
 

 

Datum   Dnr  
2020-03-19   2020VFN138 600 
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YTTRANDE - REMISS AF AFFÄRSEFFEKT FRAMTIDSSKOLA 
AB 2020-995 
 
Bakgrund 
 
AF Affärseffekt Framtidsskola AB har ansökt om godkännande som 
huvudman för utökning av fristående gymnasieskola i Göteborgs kommun 
från och med läsåret 2020. Enligt ansökan avser utökningen att omfatta 287 
elever vid fullt utbyggd verksamhet. Gymnasieskolan avser att erbjuda 
följande program med inriktningar/fördjupningar:  
 Ekonomiprogrammet  
 Handels- och administrationsprogrammet  

o Handel och service 
 Hotell- och turismprogrammet 

o 2 
 Samhällsvetenskapsprogrammet 

o Beteendevetenskap 

Härryda kommun bereds tillfälle att yttra sig till Skolinspektionen över 
ansökan.  
 
Program och inriktningar i Härryda kommun 
 
I Härryda kommun finns en gymnasieskola, Hulebäcksgymnasiet som 
erbjuder följande program och inriktningar: 

 Barn- och fritidsprogrammet 
o Pedagogiskt arbete samt Fritid och hälsa 

 Ekonomiprogrammet  
o Juridik och Ekonomi 

 Estetiska programmet 
o Bild och form 
o Dans 
o Estetik och media 
o Musik 
o Slagverk 
o Teater 
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 El- och energiprogrammet 
o Automation 
o Dator och kommunikationsteknik 
o Elteknik 

 Fordons- och transportprogrammet 
o Personbil 

 Handel- och administrationsprogrammet 
o Handel och service 
o Administrativ service 

 Naturvetenskapsprogrammet 
o Natur och samhälle 
o Natur 

 Samhällsvetenskapsprogram 
o Beteendevetenskap 
o Media och Samhällsvetenskap 

 Teknikprogrammet 
o Information och medieteknik 
o Teknikvetenskap 
o Design och produktutveckling 

 
Preliminär antagningsstatistik  
 
Inom Göteborgsregionen (GR) råder fri sökning för gymnasieelever. Enligt 
statistik från preliminärantagningen i april 2019 uppgår antalet sökbara 
platser inom GR inför läsåret 2010/21 till 12 663, detta är en ökning med 
509 platser jämfört med föregående läsår. Antalet sökande gymnasieelever 
inom regionen har inte ökat i motsvarande utsträckning. Sökande 
gymnasielever har ökat med 481 i relation till föregående läsår och uppgår 
till 11 518 elever.   
 

Nedan presenteras preliminär antagningsstatistik från april 2019. Statistiken 
beskriver söktrycket (antal sökande per plats), antalet sökande (behöriga till 
1:a handsval) samt antalet platser på de aktuella programmen på 
Hulebäcksgymnasiet. Med anledning av Härryda kommuns samverkansavtal 
med GR redovisas även preliminär antagningsstatistik för de aktuella 
programmen i hela regionen.   

  
Preliminär antagningsstatistik Hulebäcksgymnasiet 2020-2021 

Antal  
Program  Söktryck i 

procent  

Antal sökande 
(behöriga till 1:a 
handsval)  platser  

Ekonomiprogrammet 183% 170 93 
Handels- och 
administrationsprogrammet 

123% 37 30 

Samhällsprogrammet 119% 148 124 
Totalt antal sökande till Hulebäcksgymnasiet. Källa Indra per 2020-02-06 
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Preliminär antagningsstatistik GR 2020-2021  

Antal  
Program  Söktryck i 

procent  

Antal sökande 
(behöriga till 1:a 
handsval)  platser  

Ekonomiprogrammet 97% 2298 2374 
Handels- och 
administrationsprogrammet 39% 274 700 

Samhällsprogrammet 78% 2243 2869 
Totalt antal sökande inom GR 2020, Källa: Indra 2020-03-06 
 
Befolkningsprognos 
 
Nedanstående tabell redovisar befolkningsprognosen för 16-åringar både i 
Härryda kommun och i Göteborgsregionen. Det sker en liten ökning av 16-
åringar under de närmaste åren.  
 

Befolkningsprognos 16 åringar  
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Härryda 550 564 581 653 693 * 
Göteborgsregionen 12 035 12 266 12 849 13 035 13 397 13767 

Statistik ej publicerad än. 
 
 
Ekonomiska, pedagogiska och organisatoriska konsekvenser 
 
För att kunna bedriva kostnadseffektiv utbildning av hög kvalitet på 
samtliga inriktningar på Hulebäcksgymnasiet krävs 93 elever i årskurs 1 på 
ekonomiprogrammet, 30 elever på handels- och administrationsprogrammet 
och 124 elever på samhällsvetenskapsprogrammet.  
 
Ytterligare utökning av platser i Göteborgsregionen skulle kunna innebära 
att elevunderlaget på Hulebäcksgymnasiet minskar. En lägre andel fyllda 
utbildningsplatser skulle innebära högre kostnader per elevplats. Detta 
skulle även innebära högre interkommunala kostnader för Härrydaelever 
som studerar i andra kommuner. Om elevunderlaget på 
Hulebäcksgymnasiets program minskar blir det svårt att erbjuda nuvarande 
antal programinriktningar och profiler. En minskning av antalet klasser 
skulle även innebära övertalighet av personal på Hulebäcksgymnasiet.  
 
Som framgår av preliminär antagningsstatistik får de flesta elever på 
ovanstående program i dagsläget sina förstahandsval uppfylla.  
 
En överetablering av gymnasieskolor och program kan leda till 
nedläggningar av program och skolor inom hela Göteborgsregionen vilket 
kan få konsekvenser för gymnasieverksamheten och eleverna i Härryda 
kommun. 
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Härryda kommuns bedömning 
 
Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och 
goda valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram inom GR-området.  
Bedömningen är att en ytterligare etablering av utbildningsplatser främst 
inom handels- och administrationsprogrammet i GR kan medföra påtagligt 
negativa konsekvenser i form av kostnadsökningar och ett minskat utbud av 
program inom den kommunala gymnasieverksamheten Härryda kommun. 
 
SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 
 
 
Päivi Malmsten  Camilla Ahlin 
Sektorschef Verksamhetschef 
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Sektorn för utbildning och kultur  
Agnesa Kasapolli 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-03-23 2020VFN115  600 
  
 

Yttrande över ansökan från Nya designgymnasiet i Nacka AB 

Sammanfattning  
Skolinspektionen har i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) gett Härryda 
kommun möjlighet att yttra sig över ansökningar om såväl nyetablering, utökning samt 
ansökan om särskild variant av gymnasieutbildning för fristående gymnasieskola inför 
läsåret 2021/2022 inom Göteborgsregionen. Remissyttrandet ligger till grund för 
Skolinspektionens bedömning om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra 
påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna, det 
vill säga kommunal verksamhet. 
 
Sektorn yttrar sig över samtliga inkomna ansökningar, även de etableringar som inte 
bedöms inverka på organisationen av kommunal gymnasieskola i Härryda kommun. 
Sektorn har lämnat synpunkter på de ansökningar som anses påverka den egna 
verksamheten, det rör sig om totalt tio av tolv ansökningar. Ansökan från Nya 
designgymnasiet i Nacka AB avser godkännande som huvudman för nyetablering av 
fristående gymnasieskola i Göteborgs stad med totalt 144 elever inom estetiska-, 
hantverks-, och teknikprogrammet. 
 
Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda 
valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram inom GR-området.  

Inom GR är utbudet inom ovan utbildningsplatser redan större än efterfrågan. 
Bedömningen är att en ytterligare etablering av utbildningsplatser inom estetiska 
programmet samt inom el- och energiprogrammet i GR kan medföra påtagligt negativa 
konsekvenser i form av kostnadsökningar och ett minskat utbud av program inom den 
kommunala gymnasieverksamheten Härryda kommun. 

I enlighet med Skolinspektionens instruktioner innehåller kommunens yttrande en 
konsekvensbeskrivning kring de ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska 
konsekvenser som kan uppstå på lång sikt (fem till sex år) vid start av sökandes 
planerade utbildning. Sektorns förslag till yttrande bifogas skrivelsen. 

Kommunens yttrande ska vara Skolinspektionen till handa senast den 8 maj 2020. 
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Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden antar yttrande avseende ansökan från Nya designgymnasiet i Nacka 
AB från sektorn för utbildning och kultur som sitt eget yttrande till Skolinspektionen. 
 

  

Päivi Malmsten 
Sektorschef  Camilla Ahlin 
  Verksamhetschef 

 

Bilaga 
Yttrande – ansökan från Nya Designgymnasiet i Nacka AB 
 

 

 

 

 

Page 104 of 265



  

 

 

Sektorn för utbildning och kultur 
Agnesa Kasapolli 
 

 

Datum   Dnr  
2020-03-19   2020VFN115 600 
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Yttrande - Remiss Nya designgymnasiet i Nacka 2020-1105 
 
Bakgrund 
 
Nya Designgymnasiet i Nacka AB har ansökt om godkännande som 
huvudman för nyetablering av fristående gymnasieskola i Göteborgs 
kommun från och med läsåret 2021/2022. Enligt ansökan avser 
nyetableringen att omfatta 144 elever vid fullt utbyggd verksamhet. 
Gymnasieskolan avser att erbjuda följande program med 
inriktningar/fördjupningar:  
 Estetiska programmet 

o Bild och form 
 Hantverksprogrammet 

o Textil design 
 Teknikprogrammet 

o Design och produktutveckling 
 Teknikprogrammet 

o Samhällsbyggnad och miljö 

Härryda kommun bereds tillfälle att yttra sig till Skolinspektionen över 
ansökan.  
 
Program och inriktningar i Härryda kommun 
 
I Härryda kommun finns en gymnasieskola, Hulebäcksgymnasiet som 
erbjuder följande program och inriktningar: 

 Barn- och fritidsprogrammet 
o Pedagogiskt arbete samt Fritid och hälsa 

 Ekonomiprogrammet  
o Juridik och Ekonomi 

 Estetiska programmet 
o Bild och form 
o Dans 
o Estetik och media 
o Musik 
o Slagverk 
o Teater 

Page 105 of 265



   
  

2 (4)  
 

 El- och energiprogrammet 
o Automation 
o Dator och kommunikationsteknik 
o Elteknik 

 Fordons- och transportprogrammet 
o Personbil 

 Handel- och administrationsprogrammet 
o Handel och service 
o Administrativ service 

 Naturvetenskapsprogrammet 
o Natur och samhälle 
o Natur 

 Samhällsvetenskapsprogram 
o Beteendevetenskap 
o Media och Samhällsvetenskap 

 Teknikprogrammet 
o Information och medieteknik 
o Teknikvetenskap 
o Design och produktutveckling 

 
Preliminär antagningsstatistik  
 
Inom Göteborgsregionen (GR) råder fri sökning för gymnasieelever. Enligt 
statistik från preliminärantagningen i april 2019 uppgår antalet sökbara 
platser inom GR inför läsåret 2010/21 till 12 663, detta är en ökning med 
509 platser jämfört med föregående läsår. Antalet sökande gymnasieelever 
inom regionen har inte ökat i motsvarande utsträckning. Sökande 
gymnasielever har ökat med 481 i relation till föregående läsår och uppgår 
till 11 518 elever.   
 

Nedan presenteras preliminär antagningsstatistik från april 2019. Statistiken 
beskriver söktrycket (antal sökande per plats), antalet sökande (behöriga till 
1:a handsval) samt antalet platser på de aktuella programmen på 
Hulebäcksgymnasiet. Med anledning av Härryda kommuns samverkansavtal 
med GR redovisas även preliminär antagningsstatistik för de aktuella 
programmen i hela regionen.   

  
Preliminär antagningsstatistik Hulebäcksgymnasiet 2020-2021 

Antal  
Program  Söktryck i 

procent  

Antal sökande 
(behöriga till 1:a 
handsval)  platser  

Estetiska programmet ES - 
Bild och formgivning 73% 11 15 

Teknikprogrammet 131% 81 62 
Totalt antal sökande till Hulebäcksgymnasiet. Källa Indra per 2020-02-06 
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Preliminär antagningsstatistik GR 2020-2021  

Antal  
Program  Söktryck i 

procent  
Antal sökande (behöriga 
till 1:a handsval)  platser  

Estetiska programmet ES 63% 771 1223 
Teknikprogrammet 87% 1589 1836 
Totalt antal sökande inom GR 2020/2019, Källa: Indra per 2020-03-06 
 
 
Befolkningsprognos 
 
Nedanstående tabell redovisar befolkningsprognosen för 16-åringar både i 
Härryda kommun och i Göteborgsregionen. Det sker en liten ökning av 16-
åringar under de närmaste åren.  
 

Befolkningsprognos 16 åringar  
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Härryda 550 564 581 653 693 * 
Göteborgsregionen 12 035 12 266 12 849 13 035 13 397 13767 

Statistik ej publicerad än. 
 
Ekonomiska, pedagogiska och organisatoriska konsekvenser 
 
För att kunna bedriva kostnadseffektiv utbildning av hög kvalitet på 
samtliga inriktningar på Hulebäcksgymnasiet krävs 15 elever i årskurs 1 på 
estetiska programmet med inriktning bild och formgivning samt 62 elever 
på teknikprogrammet.  
 
Ytterligare utökning av platser i Göteborgsregionen skulle kunna innebära 
att elevunderlaget på Hulebäcksgymnasiet minskar. En lägre andel fyllda 
utbildningsplatser skulle innebära högre kostnader per elevplats. Detta 
skulle även innebära högre interkommunala kostnader för Härrydaelever 
som studerar i andra kommuner. Om elevunderlaget på 
Hulebäcksgymnasiets program minskar blir det svårt att erbjuda nuvarande 
antal programinriktningar och profiler. En minskning av antalet klasser 
skulle även innebära övertalighet av personal på Hulebäcksgymnasiet.  
 
Som framgår av preliminär antagningsstatistik får de flesta elever på 
estetiska programmet i dagsläget sina förstahandsval uppfylla.  
 
En överetablering av gymnasieskolor och program kan leda till 
nedläggningar av program och skolor inom hela Göteborgsregionen vilket 
kan få konsekvenser för gymnasieverksamheten och eleverna i Härryda 
kommun. 
 
Härryda kommuns bedömning 
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Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och 
goda valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram inom GR-området.  
Inom GR är utbudet inom ovan utbildningsplatser redan större än 
efterfrågan. Bedömningen är att en ytterligare etablering av 
utbildningsplatser inom estetiska programmet samt inom el- och 
energiprogrammet i GR kan medföra påtagligt negativa konsekvenser i 
form av kostnadsökningar och ett minskat utbud av program inom den 
kommunala gymnasieverksamheten Härryda kommun. 
 
SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 
 
 
Päivi Malmsten  Camilla Ahlin 
Sektorschef Verksamhetschef 
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Sektorn för utbildning och kultur  
Agnesa Kasapolli 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-03-24 2020VFN116  600 
  
 

Yttrande över ansökan från Sveriges ridgymnasium AB 

Sammanfattning  
Skolinspektionen har i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) gett Härryda 
kommun möjlighet att yttra sig över ansökningar om såväl nyetablering, utökning samt 
ansökan om särskild variant av gymnasieutbildning för fristående gymnasieskola inför 
läsåret 2021/2022 inom Göteborgsregionen. Remissyttrande ligger till grund för 
Skolinspektionens bedömning om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra 
påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna, det 
vill säga kommunal verksamhet.  
 
Sektorn yttrar sig över samtliga ansökningar, även de etableringar som inte bedöms 
inverka på organisationen av kommunal gymnasieskola i Härryda kommun. Sektorn har 
lämnat synpunkter på de ansökningar som anses påverka den egna verksamheten, det rör 
sig om totalt tio av tretton ansökningar. Ansökan från Sveriges ridgymnasium AB avser 
godkännande som huvudman för förnyelse av NIU-utbildning (nationell godkänd 
idrottsutbildning) på fristående gymnasieskola i Kungsbacka kommun med totalt 18 
elever inom naturbruksprogrammet- ridsport.  
Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda 
valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram inom GR-området.  

Bedömningen är dock att en förnyelse av naturbruksprogrammet och ridsport i 
Kungsbacka kommun inte kommer påverka Hulebäcksgymnasiets organisation. I 
enlighet med Skolinspektionens instruktioner innehåller kommunens yttrande en 
konsekvensbeskrivning kring de ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska 
konsekvenser som kan uppstå på lång sikt (fem till sex år) vid start av sökandes 
planerade utbildning. Sektorns förslag till yttrande bifogas skrivelsen. 

Kommunens yttrande ska vara Skolinspektionen till handa senast den 8 maj 2020. 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden antar yttrande avseende ansökan från Sveriges ridgymnasium AB från 
sektorn för utbildning och kultur som sitt eget yttrande till Skolinspektionen. 
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Päivi Malmsten 
Sektorschef  Camilla Ahlin 
  Verksamhetschef 

 

Bilaga 
Yttrande – ansökan från Sveriges ridgymnasium AB (2020:1042) 
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Sektorn för utbildning och kultur 
Agnesa Kasapolli 
 

 

Datum   Dnr  
2020-03-19   2020VFN116 600 

 

 

 
 

 

H
K1

00
1,

 v
1.

0,
 2

01
6-

03
-0

9 
   

 
 
YTTRANDE - REMISS SVERIGES RIDGYMNASIUM 2020-1042 
 
Bakgrund 
 
Sveriges ridgymnasium AB har ansökt om godkännande som huvudman för 
förnyelse av NIU-utbildning på fristående gymnasieskola i Kungsbacka 
kommun från och med läsåret 2021. Enligt ansökan avser förnyelsen av 
utbildning att omfatta 18 elever vid fullt utbyggd verksamhet. 
Gymnasieskolan avser att erbjuda följande program med 
inriktningar/fördjupningar:  
 Naturbruksprogrammet 

o NIU - Ridsport 

Härryda kommun bereds tillfälle att yttra sig till Skolinspektionen över 
ansökan.  
 
Program och inriktningar i Härryda kommun 
 
I Härryda kommun finns en gymnasieskola, Hulebäcksgymnasiet som 
erbjuder följande program och inriktningar: 

 Barn- och fritidsprogrammet 
o Pedagogiskt arbete samt Fritid och hälsa 

 Ekonomiprogrammet  
o Juridik och Ekonomi 

 Estetiska programmet 
o Bild och form 
o Dans 
o Estetik och media 
o Musik 
o Slagverk 
o Teater 

 El- och energiprogrammet 
o Automation 
o Dator och kommunikationsteknik 
o Elteknik 

 Fordons- och transportprogrammet 
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o Personbil 
 Handel- och administrationsprogrammet 

o Handel och service 
o Administrativ service 

 Naturvetenskapsprogrammet 
o Natur och samhälle 
o Natur 

 Samhällsvetenskapsprogram 
o Beteendevetenskap 
o Media och Samhällsvetenskap 

 Teknikprogrammet 
o Information och medieteknik 
o Teknikvetenskap 
o Design och produktutveckling 

 
Preliminär antagningsstatistik  
 
Inom Göteborgsregionen (GR) råder fri sökning för gymnasieelever. Enligt 
statistik från preliminärantagningen i april 2019 uppgår antalet sökbara 
platser inom GR inför läsåret 2010/21 till 12 663, detta är en ökning med 
509 platser jämfört med föregående läsår. Antalet sökande gymnasieelever 
inom regionen har inte ökat i motsvarande utsträckning. Sökande 
gymnasielever har ökat med 481 i relation till föregående läsår och uppgår 
till 11 518 elever.   

Nedan presenteras preliminär antagningsstatistik från februari 2020. 
Statistiken beskriver söktrycket (antal sökande per plats), antalet sökande 
(behöriga till 1:a handsval) samt antalet platser på de aktuella programmen 
på Hulebäcksgymnasiet. Med anledning av Härryda kommuns 
samverkansavtal med GR redovisas även preliminär antagningsstatistik för 
de aktuella programmen i hela regionen.   

  
Preliminär antagningsstatistik Hulebäcksgymnasiet 2020-2021 

Antal  
Program  Söktryck i 

procent  

Antal sökande 
(behöriga till 1:a 
handsval)  platser  

Barn- och 
fritidsprogrammet 84% 21 25 

Ekonomiprogrammet 183% 170 93 
E- och Energiprogrammet 120% 36 30 
Estetiska programmet ES - 
Bild och formgivning 73% 11 15 

Estetiska programmet ES - 
Dans 63% 10 16 

Estetiska programmet ES - 
Estetik & media 60% 9 15 
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Estetiska programmet - 
Musik 97% 29 30 

Estetiska programmet ES - 
Teater 43% 6 14 

Fordon- och 
transportprogrammet 75% 12 16 

Handels- och 
administrationsprogrammet 123% 37 30 

Introduktionsprogrammet - 
Individuellt val 400% 8 2 

Introduktionsprogrammet - 
Yrkesintroduktion Lager 
och Logistik 

33% 2 6 

Introduktionsprogrammet - 
Yrkesintroduktion för 
enskild 

50% 1 2 

Naturvetenskap  78% 104 133 
Samhällsprogrammet 119% 148 124 
Teknikprogrammet 131% 81 62 
Totalt antal sökande till Hulebäcksgymnasiet. Källa Indra per 2020-02-06 
  
  
Preliminär antagningsstatistik GR 2020-2021  

Antal  
Program  Söktryck i 

procent  
Antal sökande (behöriga 
till 1:a handsval)  platser  

Barn- och 
fritidsprogrammet 34% 177 520 

Ekonomiprogrammet 97% 2298 2374 
El- och Energiprogrammet 65% 417 639 
Estetiska programmet ES 63% 771 1223 
Fordon- och 
transportprogrammet 46% 250 541 

Handels- och 
administrationsprogrammet 39% 274 700 

Naturvetenskap  76% 1816 2378 
Samhällsprogrammet 78% 2243 2869 
Teknikprogrammet 87% 1589 1836 
Totalt antal sökande inom GR 2020/2019, Källa: Indra per 2020-03-06 
 
Befolkningsprognos 
 
Nedanstående tabell redovisar befolkningsprognosen för 16-åringar både i 
Härryda kommun och i Göteborgsregionen. Det sker en liten ökning av 16-
åringar under de närmaste åren.  
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Befolkningsprognos 16 åringar  
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Härryda 550 564 581 653 693 * 
Göteborgsregionen 12 035 12 266 12 849 13 035 13 397 13767 

Statistik ej publicerad än. 
 
Härryda kommuns bedömning 
 
Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och 
goda valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram inom GR-området.  
Bedömningen är dock att en förnyelse av NIU utbildning inom 
naturbruksprogrammet och ridsport i Kungsbacka kommun inte påtagligt 
kommer påverka Hulebäcksgymnasiets organisation. 
 
SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 
 
 
 
Päivi Malmsten  Camilla Ahlin 
Sektorschef Verksamhetschef 
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Sektorn för utbildning och kultur  
Agnesa Kasapolli 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-03-23 2020VFN102  600 
  
 

Yttrande över ansökan från Edinit AB 

Sammanfattning  
Skolinspektionen har i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) gett Härryda 
kommun möjlighet att yttra sig över ansökningar om såväl nyetablering, utökning samt 
ansökan om särskild variant av gymnasieutbildning för fristående gymnasieskola inför 
läsåret 2021/2022 inom Göteborgsregionen. Remissyttrande ligger till grund för 
Skolinspektionens bedömning om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra 
påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna, det 
vill säga kommunal verksamhet. 
 
Sektorn yttrar sig över samtliga inkomna ansökningar, även de etableringar som inte 
bedöms inverka på organisationen av kommunal gymnasieskola i Härryda kommun. 
Sektorn har lämnat synpunkter på de ansökningar som anses påverka den egna 
verksamheten, det rör sig om totalt tio av tretton ansökningar. Ansökan från Edinit AB 
avser godkännande som huvudman för utökning av fristående gymnasieskola i Göteborgs 
stad med totalt 86 elever inom ekonomi-, estetiska-, naturvetenskaps-, 
samhällsvetenskaps och teknikprogrammet. 
 
Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda 
valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram inom GR-området.  

Inom GR är utbudet inom ovan utbildningsplatser redan större än efterfrågan. 
Bedömningen är att en ytterligare etablering av utbildningsplatser främst inom estetiska 
programmet med inriktning estetik och media, naturvetenskap och teknikprogrammet i 
GR kan medföra påtagligt negativa konsekvenser i form av kostnadsökningar och ett 
minskat utbud av program inom den kommunala gymnasieverksamheten Härryda 
kommun. I enlighet med Skolinspektionens instruktioner innehåller kommunens yttrande 
en konsekvensbeskrivning kring de ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska 
konsekvenser som kan uppstå på lång sikt (fem till sex år) vis start av sökandes planerade 
utbildning. Sektorns förslag till yttrande bifogas skrivelsen. 

Kommunens yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 8 maj 2020. 
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Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden antar yttrande avseende ansökan från Edinit AB från sektorn för 
utbildning och kultur som sitt eget yttrande till Skolinspektionen. 
 

  

Päivi Malmsten 
Sektorschef  Camilla Ahlin 
  Verksamhetschef 

Bilaga 
Yttrande – ansökan från EDINIT AB 
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Sektorn för utbildning och kultur 
Agnesa Kasapolli 
 

 

Datum   Dnr  
2020-03-19   2020VFN102 600 
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YTTRANDE - REMISS EDINIT AB 2020-1001 
 
Bakgrund 
 
Edinit AB har ansökt om godkännande som huvudman för utökning av 
fristående gymnasieskola i Göteborgs kommun från och med läsåret 2021. 
Enligt ansökan avser utökningen att omfatta 86 elever vid fullt utbyggd 
verksamhet. Gymnasieskolan avser att erbjuda följande program med 
inriktningar/fördjupningar:  
 Ekonomiprogrammet 

o Ekonomi  
 Estetiska programmet 

o Estetik och media 
 Naturvetenskapsprogrammet 

o Naturvetenskap 
 Samhällsvetenskapsprogrammet 

o Medier, information och kommunikation 
 Teknikprogrammet 

o Informations- och medieteknik 

Härryda kommun bereds tillfälle att yttra sig till Skolinspektionen över 
ansökan.  
 
Program och inriktningar i Härryda kommun 
 
I Härryda kommun finns en gymnasieskola, Hulebäcksgymnasiet som 
erbjuder följande program och inriktningar: 

 Barn- och fritidsprogrammet 
o Pedagogiskt arbete samt fritid och hälsa 

 Ekonomiprogrammet  
o Juridik och Ekonomi 

 Estetiska programmet 
o Bild och form 
o Dans 
o Estetik och media 
o Musik 
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o Slagverk 
o Teater 

 El- och energiprogrammet 
o Automation 
o Dator och kommunikationsteknik 
o Elteknik 

 Fordons- och transportprogrammet 
o Personbil 

 Handel- och administrationsprogrammet 
o Handel och service 
o Administrativ service 

 Naturvetenskapsprogrammet 
o Natur och samhälle 
o Natur 

 Samhällsvetenskapsprogram 
o Beteendevetenskap 
o Media och Samhällsvetenskap 

 Teknikprogrammet 
o Information och medieteknik 
o Teknikvetenskap 
o Design och produktutveckling 

 
Preliminär antagningsstatistik  
 
Inom Göteborgsregionen (GR) råder fri sökning för gymnasieelever. Enligt 
statistik från preliminärantagningen i april 2019 uppgår antalet sökbara 
platser inom GR inför läsåret 2010/21 till 12 663, detta är en ökning med 
509 platser jämfört med föregående läsår. Antalet sökande gymnasieelever 
inom regionen har inte ökat i motsvarande utsträckning. Sökande 
gymnasielever har ökat med 481 i relation till föregående läsår och uppgår 
till 11 518 elever.   
 

Nedan presenteras preliminär antagningsstatistik från april 2019. Statistiken 
beskriver söktrycket (antal sökande per plats), antalet sökande (behöriga till 
1:a handsval) samt antalet platser på de aktuella programmen på 
Hulebäcksgymnasiet. Med anledning av Härryda kommuns samverkansavtal 
med GR redovisas även preliminär antagningsstatistik för de aktuella 
programmen i hela regionen.   

  
Preliminär antagningsstatistik Hulebäcksgymnasiet 2020-2021 

Antal  
Program  Söktryck i 

procent  

Antal sökande 
(behöriga till 1:a 
handsval)  platser  

Ekonomiprogrammet 183% 170 93 
Estetiska programmet ES - 
Estetik & media 60% 9 15 
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Naturvetenskap  78% 104 133 
Samhällsprogrammet 119% 148 124 
Teknikprogrammet 131% 81 62 
Totalt antal sökande till Hulebäcksgymnasiet. Källa Indra per 2020-02-06 
 
 
 
 
 
 
Preliminär antagningsstatistik GR 2020-2021  

Antal  
Program  Söktryck i 

procent  

Antal sökande 
(behöriga till 1:a 
handsval)  platser  

Ekonomiprogrammet 97% 2298 2374 
Estetiska programmet ES 63% 771 1223 
Naturvetenskap  76% 1816 2378 
Samhällsprogrammet 78% 2243 2869 
Teknikprogrammet 87% 1589 1836 
Totalt antal sökande inom GR 2020, Källa: Indra 2020-03-06 
 
Befolkningsprognos 
 
Nedanstående tabell redovisar befolkningsprognosen för 16-åringar både i 
Härryda kommun och i Göteborgsregionen. Det sker en liten ökning av 16-
åringar under de närmaste åren.  
 

Befolkningsprognos 16 åringar  
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Härryda 550 564 581 653 693 * 
Göteborgsregionen 12 035 12 266 12 849 13 035 13 397 13767 

Statistik ej publicerad än. 
 
 
Ekonomiska, pedagogiska och organisatoriska konsekvenser 
 
För att kunna bedriva kostnadseffektiv utbildning av hög kvalitet på 
samtliga inriktningar på Hulebäcksgymnasiet krävs 93 elever i årskurs 1 på 
ekonomiprogrammet, 15 elever på estetiskaprogrammet med inriktning 
estetik och media, 133 platser på Naturvetenskapsprogrammet, 124 elever 
på Samhällsvetenskapsprogrammet samt 62 elever på teknikprogrammet.  
 
Ytterligare utökning av platser i Göteborgsregionen skulle kunna innebära 
att elevunderlaget på Hulebäcksgymnasiet minskar. En lägre andel fyllda 
utbildningsplatser skulle innebära högre kostnader per elevplats. Detta 
skulle även innebära högre interkommunala kostnader för Härrydaelever 
som studerar i andra kommuner. Om elevunderlaget på 
Hulebäcksgymnasiets program minskar blir det svårt att erbjuda nuvarande 

Page 121 of 265



   
  

4 (4)  
 

antal programinriktningar och profiler. En minskning av antalet klasser 
skulle även innebära övertalighet av personal på Hulebäcksgymnasiet.  
 
Som framgår av preliminär antagningsstatistik får de flesta elever på 
ovanstående program i dagsläget sina förstahandsval uppfylla.  
 
En överetablering av gymnasieskolor och program kan leda till 
nedläggningar av program och skolor inom hela Göteborgsregionen vilket 
kan få konsekvenser för gymnasieverksamheten och eleverna i Härryda 
kommun. 
 
 
Härryda kommuns bedömning 
 
Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och 
goda valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram inom GR-området.  
Inom GR är utbudet inom ovan utbildningsplatser redan större än 
efterfrågan.  
 
Bedömningen är att en ytterligare etablering av utbildningsplatser främst 
inom estetiska programmet med inriktning estetik och media, 
naturvetenskap och teknikprogrammet i GR kan medföra påtagligt negativa 
konsekvenser i form av kostnadsökningar och ett minskat utbud av program 
inom den kommunala gymnasieverksamheten Härryda kommun. 
 
SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 
 
 
Päivi Malmsten  Camilla Ahlin 
Sektorschef Verksamhetschef 
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Sektorn för utbildning och kultur  
Agnesa Kasapolli 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-03-23 2020VFN110  600 
  
 

Yttrande över ansökan från Nordens tekniknikerinstitut AB 

Sammanfattning  
Skolinspektionen har i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) gett Härryda 
kommun möjlighet att yttra sig över ansökningar om såväl nyetablering, utökning samt 
ansökan om särskild variant av gymnasieutbildning för fristående gymnasieskolan inför 
läsåret 2021/2022 inom Göteborgsregionen. Remissyttrandet ligger till grund för 
Skolinspektionens bedömning om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra 
påtagliga negativa följer för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna, det 
vill säga kommunal verksamhet.  
 
Sektorn yttrar sig över samtliga inkomna ansökningar, även de etableringar som inte 
bedöms inverka på organisationen av kommunal gymnasieskola i Härryda kommun. 
Sektorn har lämnat synpunkter på de ansökningar som anses påverka den egna 
verksamheten, det rör sig om totalt tio av tretton ansökningar. Ansökning från Nordens 
teknikerinstitut AB avser godkännande som huvudman för utökning av fristående 
gymnasieskola i Göteborgs stad med totalt 72 elever inom naturvetenskapsprogrammet 
och teknikprogrammet.  
 
Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda 
valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram inom GR-området. Inom GR är utbudet 
av ovan utbildningsplatser redan större än efterfrågan. Bedömningen är att en ytterligare 
etablering av utbildningsplatser främst inom naturvetenskapsprogrammet och 
teknikprogrammet i GR kan medföra påtagligt negativa konsekvenser i form av 
kostnadsökningar och ett minskat utbud av program inom den kommunala 
gymnasieverksamheten Härryda kommun.  

I enlighet med Skolinspektionens instruktioner innehåller kommunens yttrande en 
konsekvensbeskrivning kring de ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska 
konsekvenser som kan uppstå på lång sikt (fem till sex år) vid start av sökandes 
utbildning. Sektorns förslag till yttrande bifogas skrivelsen.  

Kommunens yttrande ska vara Skolinspektionen till handa senast den 8 maj 2020. 
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Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden antar yttrande avseende ansökan från Nordens teknik institut AB från 
sektorn för utbildning och kultur som sitt eget yttrande till Skolinspektionen. 
  

Päivi Malmsten 
Sektorschef  Camilla Ahlin 
  Verksamhetschef 

Bilaga 
Yttrande – remiss Nordens teknikinstitut AB (2020:1059) 
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Sektorn för utbildning och kultur 
Agnesa Kasapolli 
 

 

Datum   Dnr  
2020-03-23   2020VFN110 600 
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Yttrande – remiss Nordens teknikinstitut AB (2020:1059) 
  
Bakgrund  
  
Nordiska Teknikinstitutet AB har ansökt om godkännande som huvudman 
för utökning av fristående gymnasieskola i Göteborgs kommun från och 
med läsåret 2021/2022. Enligt ansökan avser utökningen att 
omfatta 72 elever vid fullt utbyggd verksamhet. Gymnasieskolan avser att 
erbjuda följande program med inriktningar/fördjupningar:   
 Naturvetenskapsprogrammet  

o Naturvetenskap och samhälle  
 Teknikprogrammet  

o Teknikvetenskap  
Härryda kommun bereds tillfälle att yttra sig till Skolinspektionen över 
ansökan.   
  
Program och inriktningar i Härryda kommun  
  
I Härryda kommun finns en gymnasieskola, Hulebäcksgymnasiet som 
erbjuder följande program och inriktningar:  

 Barn- och fritidsprogrammet  
o Pedagogiskt arbete samt Fritid och hälsa  

 Ekonomiprogrammet   
o Juridik och Ekonomi  

 Estetiska programmet  
o Bild och form  
o Dans  
o Estetik och media  
o Musik  
o Slagverk  
o Teater  

 El- och energiprogrammet  
o Automation  
o Dator och kommunikationsteknik  
o Elteknik  

 Fordons- och transportprogrammet  
o Personbil  
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 Handel- och administrationsprogrammet  
o Handel och service  
o Administrativ service  

 Naturvetenskapsprogrammet  
o Natur och samhälle  
o Natur  

 Samhällsvetenskapsprogram  
o Beteendevetenskap  
o Media och Samhällsvetenskap  

 Teknikprogrammet  
o Information och medieteknik  
o Teknikvetenskap  
o Design och produktutveckling  

  
Preliminär antagningsstatistik   
  
Inom Göteborgsregionen (GR) råder fri sökning för gymnasieelever. Enligt 
statistik från preliminärantagningen i april 2019 uppgår antalet sökbara 
platser inom GR inför läsåret 2010/21 till 12 663, detta är en ökning med 
509 platser jämfört med föregående läsår. Antalet sökande gymnasieelever 
inom regionen har inte ökat i motsvarande utsträckning. Sökande 
gymnasielever har ökat med 481 i relation till föregående läsår och uppgår 
till 11 518 elever.    
Nedan presenteras preliminär antagningsstatistik från april 2019. Statistiken 
beskriver söktrycket (antal sökande per plats), antalet sökande (behöriga till 
1:a handsval) samt antalet platser på de aktuella programmen på 
Hulebäcksgymnasiet. Med anledning av Härryda kommuns samverkansavtal 
med GR redovisas även preliminär antagningsstatistik för de aktuella 
programmen i hela regionen.     
Preliminär antagningsstatistik Hulebäcksgymnasiet 2020-2021  

Antal   
Program   Söktryck i 

procent   

Antal sökande 
(behöriga till 1:a 
handsval)   platser   

Naturvetenskap   78%  104  133  
Teknikprogrammet  131%  81  62  
Totalt antal sökande till Hulebäcksgymnasiet. Källa Indra per 2020-02-06  
   
Preliminär antagningsstatistik GR 2020-2021   

Antal   
Program   Söktryck i 

procent   

Antal sökande 
(behöriga till 1:a 
handsval)   platser   

Naturvetenskap   76%  1816  2378  
Teknikprogrammet  87%  1589  1836  
Totalt antal sökande inom GR 2020/2019, Källa: Indra per 2020-03-06  
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Befolkningsprognos  
  
Nedanstående tabell redovisar befolkningsprognosen för 16-åringar både i 
Härryda kommun och i Göteborgsregionen. Det sker en liten ökning av 16-
åringar under de närmaste åren.  
 

Befolkningsprognos 16 åringar  
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Härryda 550 564 581 653 693 * 
Göteborgsregionen 12 035 12 266 12 849 13 035 13 397 13767 

Statistik ej publicerad än. 
  
Ekonomiska, pedagogiska och organisatoriska konsekvenser  
  
För att kunna bedriva kostnadseffektiv utbildning av hög kvalitet på 
samtliga inriktningar på Hulebäcksgymnasiet krävs 133 elever i årskurs 1 på 
Naturvetenskapsprogrammet och 62 elever på teknikprogrammet.   
  
Ytterligare utökning av platser i Göteborgsregionen skulle kunna innebära 
att elevunderlaget på Hulebäcksgymnasiet minskar. En lägre andel fyllda 
utbildningsplatser skulle innebära högre kostnader per elevplats. Detta 
skulle även innebära högre interkommunala kostnader för Härrydaelever 
som studerar i andra kommuner. Om elevunderlaget på 
Hulebäcksgymnasiets program minskar blir det svårt att erbjuda nuvarande 
antal programinriktningar och profiler. En minskning av antalet klasser 
skulle även innebära övertalighet av personal på Hulebäcksgymnasiet.   
  
Som framgår av preliminär antagningsstatistik får de flesta elever 
på ovanstående program i dagsläget sina förstahandsval uppfylla.   
  
En överetablering av gymnasieskolor och program kan leda till 
nedläggningar av program och skolor inom hela Göteborgsregionen vilket 
kan få konsekvenser för gymnasieverksamheten och eleverna i Härryda 
kommun.  
  
Härryda kommuns bedömning  
  
Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och 
goda valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram inom GR-området.   
Inom GR är utbudet av ovan utbildningsplatser redan större än efterfrågan.  
 
Bedömningen är att en ytterligare etablering av utbildningsplatser främst 
inom naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet i GR kan medföra 
påtagligt negativa konsekvenser i form av kostnadsökningar och ett minskat 
utbud av program inom den kommunala gymnasieverksamheten Härryda 
kommun.  
  
SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR  
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Päivi Malmsten 
Sektorschef                                                 Camilla Ahlin  
                                                                    Verksamhetschef  
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Sektorn för utbildning och kultur  
Agnesa Kasapolli 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-03-23 2020VFN119  600 
  
 

Yttrande över ansökan från Ljud och bildskolan LBS AB 

Sammanfattning  
Skolinspektionen har i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) gett Härryda 
kommun möjlighet att yttra sig över ansökningar om såväl nyetablering, utökning samt 
ansökan om särskild variant av gymnasieutbildning för fristående gymnasieskolan inför 
läsåret 2021/2022 inom Göteborgsregionen. Remissyttrandet ligger till grund för 
Skolinspektionens bedömning om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra 
påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna, det 
vill säga kommunal verksamhet.  
 
Sektorn yttrar sig över samtliga inkomna ansökningar, även de etableringar som inte 
bedöms inverka på organisationen av kommunal gymnasieskola i Härryda kommun. 
Sektorn har lämnat synpunkter på de ansökningar som anses påverka den egna 
verksamheten, det rör sig om totalt tio av tretton ansökningar. Ansökan från LBS kreativa 
gymnasiet AB avser godkännande som huvudman för utökning av fristående 
gymnasieskola i Kungsbacka kommun med totalt 87 elever inom estetiska programmet 
och teknikprogrammet. 
 
Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda 
valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram inom GR-området.  

Utbudet av ovan nämnda utbildningsplatser är större än efterfrågan. Bedömningen är att 
en ytterligare etablering av utbildningsplatser inom estetiska programmet samt inom 
teknikprogrammet i GR kan medföra påtagligt negativa konsekvenser i form av 
kostnadsökningar och ett minskat utbud av program inom den kommunala 
gymnasieverksamheten Härryda kommun. 
 
I enlighet med Skolinspektionens instruktioner innehåller kommunens yttrande en 
konsekvensbeskrivning kring de ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska 
konsekvenser som kan uppstå på lång sikt (fem till sex år) vid start av sökandes planerade 
utbildning. Sektorns förslag till yttrande bifogas skrivelsen. 
 
Kommunens yttrande ska vara Skolinspektionen till handa senast den 8 maj 2020. 
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Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden antar yttrande avseende ansökan från LBS kreativa gymnasiet AB från 
sektorn för utbildning och kultur som sitt eget yttrande till Skolinspektionen. 
 

  

Päivi Malmsten 
Sektorschef  Camilla Ahlin 
  Verksamhetschef 

Bilaga 
Yttrande – ansökan från LBS Kreativagymnasiet (2020:1074) 
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Sektorn för utbildning och kultur 
Agnesa Kasapolli 
 

 

Datum   Dnr  
2020-03-19   2020VFN119 600 
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YTTRANDE - REMISS LBS 2020-1050 
 
 
Bakgrund 
 
Ljud och bildskolan LBS AB har ansökt om godkännande som huvudman 
för utökning av fristående gymnasieskola i Kungsbacka kommun från och 
med läsåret 2021. Enligt ansökan avser utökningen att omfatta 87 elever vid 
fullt utbyggd verksamhet. Gymnasieskolan avser att erbjuda följande 
program med inriktningar/fördjupningar:  
 Estetiska programmet 

o Estetik och media 
 Estetiska programmet 

o Bild och formgivning 
 Teknikprogrammet 

o Design och produktutveckling 

Härryda kommun bereds tillfälle att yttra sig till Skolinspektionen över 
ansökan.  
 
Program och inriktningar i Härryda kommun 
 
I Härryda kommun finns en gymnasieskola, Hulebäcksgymnasiet som 
erbjuder följande program och inriktningar: 

 Barn- och fritidsprogrammet 
o Pedagogiskt arbete samt Fritid och hälsa 

 Ekonomiprogrammet  
o Juridik och Ekonomi 

 Estetiska programmet 
o Bild och form 
o Dans 
o Estetik och media 
o Musik 
o Slagverk 
o Teater 

 El- och energiprogrammet 
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o Automation 
o Dator och kommunikationsteknik 
o Elteknik 

 Fordons- och transportprogrammet 
o Personbil 

 Handel- och administrationsprogrammet 
o Handel och service 
o Administrativ service 

 Naturvetenskapsprogrammet 
o Natur och samhälle 
o Natur 

 Samhällsvetenskapsprogram 
o Beteendevetenskap 
o Media och Samhällsvetenskap 

 Teknikprogrammet 
o Information och medieteknik 
o Teknikvetenskap 
o Design och produktutveckling 

 
Preliminär antagningsstatistik  
 
Inom Göteborgsregionen (GR) råder fri sökning för gymnasieelever. Enligt 
statistik från preliminärantagningen i april 2019 uppgår antalet sökbara 
platser inom GR inför läsåret 2010/21 till 12 663, detta är en ökning med 
509 platser jämfört med föregående läsår. Antalet sökande gymnasieelever 
inom regionen har inte ökat i motsvarande utsträckning. Sökande 
gymnasielever har ökat med 481 i relation till föregående läsår och uppgår 
till 11 518 elever.   
 

Nedan presenteras preliminär antagningsstatistik från april 2019. Statistiken 
beskriver söktrycket (antal sökande per plats), antalet sökande (behöriga till 
1:a handsval) samt antalet platser på de aktuella programmen på 
Hulebäcksgymnasiet. Med anledning av Härryda kommuns samverkansavtal 
med GR redovisas även preliminär antagningsstatistik för de aktuella 
programmen i hela regionen.   

  
Preliminär antagningsstatistik Hulebäcksgymnasiet 2020-2021 

Antal  
Program  Söktryck i 

procent  

Antal sökande 
(behöriga till 1:a 
handsval)  platser  

Estetiska programmet ES - 
Bild och formgivning 73% 11 15 

Estetiska programmet ES - 
Estetik & media 60% 9 15 

Teknikprogrammet 131% 81 62 
Totalt antal sökande till Hulebäcksgymnasiet. Källa Indra per 2020-02-06 
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Preliminär antagningsstatistik GR 2020-2021  

Antal  
Program  Söktryck i procent  

Antal sökande 
(behöriga till 1:a 
handsval)  platser  

Estetiska programmet ES 63% 771 1223 
Teknikprogrammet 87% 1589 1836 
Totalt antal sökande inom GR 2020/2019, Källa: Indra per 2020-03-06 
 
 
 
 
Befolkningsprognos 
 
Nedanstående tabell redovisar befolkningsprognosen för 16-åringar både i 
Härryda kommun och i Göteborgsregionen. Det sker en liten ökning av 16-
åringar under de närmaste åren.  
 

Befolkningsprognos 16 åringar  
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Härryda 550 564 581 653 693 * 
Göteborgsregionen 12 035 12 266 12 849 13 035 13 397 13767 

Statistik ej publicerad än. 
 
Ekonomiska, pedagogiska och organisatoriska konsekvenser 
 
För att kunna bedriva kostnadseffektiv utbildning av hög kvalitet på 
samtliga inriktningar på Hulebäcksgymnasiet krävs 15 elever i årskurs 1 på 
estetiska programmet med inriktning bild och på estetik och media samt 62 
elever på teknikprogrammet.  
 
Ytterligare utökning av platser i Göteborgsregionen skulle kunna innebära 
att elevunderlaget på Hulebäcksgymnasiet minskar. En lägre andel fyllda 
utbildningsplatser skulle innebära högre kostnader per elevplats. Detta 
skulle även innebära högre interkommunala kostnader för Härrydaelever 
som studerar i andra kommuner. Om elevunderlaget på 
Hulebäcksgymnasiets program minskar blir det svårt att erbjuda nuvarande 
antal programinriktningar och profiler. En minskning av antalet klasser 
skulle även innebära övertalighet av personal på Hulebäcksgymnasiet.  
 
Som framgår av preliminär antagningsstatistik får de flesta elever på 
estetiska programmet i dagsläget sina förstahandsval uppfylla.  
 
En överetablering av gymnasieskolor och program kan leda till 
nedläggningar av program och skolor inom hela Göteborgsregionen vilket 
kan få konsekvenser för gymnasieverksamheten och eleverna i Härryda 
kommun. 
 
Härryda kommuns bedömning 
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Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och 
goda valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram inom GR-området.  
Utbudet av ovan nämnda utbildningsplatser är större än efterfrågan.  
 
Bedömningen är att en ytterligare etablering av utbildningsplatser inom 
estetiska programmet samt inom teknikprogrammet i GR kan medföra 
påtagligt negativa konsekvenser i form av kostnadsökningar och ett minskat 
utbud av program inom den kommunala gymnasieverksamheten Härryda 
kommun. 
 
SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 
 
Päivi Malmsten  Camilla Ahlin 
Sektorschef Verksamhetschef 
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Sektorn för utbildning och kultur  
Agnesa Kasapolli 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-03-23 2020VFN114  600 
  
 

Yttrande över ansökan från Idrottens skola i Göteborg AB 

Sammanfattning  
Skolinspektionen har i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) gett Härryda 
kommun möjlighet att yttra sig över ansökningar om såväl nyetablering, utökning samt 
ansökan om särskild variant av gymnasieutbildning för fristående gymnasieskola inför 
läsåret 2021/2022 inom Göteborgsregionen. Remissyttrandet ligger till grund för 
Skolinspektionens bedömning om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra 
påtagliga negativa följer för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna, det 
vill säga kommunal verksamhet.  
 
Sektorn yttrar sig över samtliga inkomna ansökningar, även de etableringar som inte 
bedöms inverka på organisationen av kommunal gymnasieskola i Härryda kommun. 
Sektorn har lämnat synpunkter på de ansökningar som anses påverka den egna 
verksamheten, det rör sig om totalt tio av tretton ansökningar. Ansökan från Idrottens 
skola i Göteborg AB avser godkännande som huvudman för utökning av fristående 
gymnasieskola i Göteborgs stad med totalt 235 elever inom el- och energiprogrammet 
samt naturvetenskapsprogrammet.  
 
Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda 
valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram inom GR-området. Inom GR är utbudet 
av ovan utbildningsplatser redan större än efterfrågan. Bedömningen är att en ytterligare 
etablering av utbildningsplatser inom el- och energiprogrammet samt på 
naturvetenskapsprogrammet i GR kan medföra påtagligt negativa konsekvenser i form av 
kostnadsökningar och ett minskat utbud av program inom den kommunala 
gymnasieverksamheten Härryda kommun.  

I enlighet med Skolinspektionens instruktioner innehåller kommunens yttrande en 
konsekvensbeskrivning kring de ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska 
konsekvenser som kan uppstå på lång sikt (fem till sex år) vid start av sökandes 
planerade utbildning. Sektorns förslag till yttrande bifogas skrivelsen. 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden antar yttrande avseende ansökan från Idrottens skola i Göteborg AB 
från sektorn för utbildning och kultur som sitt eget yttrande till Skolinspektionen.  
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Päivi Malmsten 
Sektorschef  Camilla Ahlin 
  Verksamhetschef 

Bilaga 
Yttrande – ansökan från Idrottens Skola AB 
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Sektorn för utbildning och kultur 
Agnesa Kasapolli 
 

 

Datum   Dnr  
2020-03-19   2020VFN114 600 
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YTTRANDE - REMISS IDROTTENS SKOLA I GÖTEBORG AB 
2020:9522 
  
Bakgrund  
  
Idrottens skola i Göteborg AB har ansökt om godkännande som huvudman 
för utökning av fristående gymnasieskola i Göteborgs kommun från och 
med läsåret 2021/2022. Enligt ansökan avser utökningen att 
omfatta 235 elever vid fullt utbyggd verksamhet. Gymnasieskolan avser att 
erbjuda följande program med inriktningar/fördjupningar:   
 El - och energi programmet  

o Elteknik  
 Naturvetenskapsprogrammet  

o Naturvetenskap och samhälle  
Härryda kommun bereds tillfälle att yttra sig till Skolinspektionen över 
ansökan.   
  
Program och inriktningar i Härryda kommun  
  
I Härryda kommun finns en gymnasieskola, Hulebäcksgymnasiet som 
erbjuder följande program och inriktningar:  

 Barn- och fritidsprogrammet  
o Pedagogiskt arbete samt Fritid och hälsa  

 Ekonomiprogrammet   
o Juridik och Ekonomi  

 Estetiska programmet  
o Bild och form  
o Dans  
o Estetik och media  
o Musik  
o Slagverk  
o Teater  

 El- och energiprogrammet  
o Automation  
o Dator och kommunikationsteknik  
o Elteknik  

 Fordons- och transportprogrammet  
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o Personbil  
 Handel- och administrationsprogrammet  

o Handel och service  
o Administrativ service  

 Naturvetenskapsprogrammet  
o Natur och samhälle  
o Natur  

 Samhällsvetenskapsprogram  
o Beteendevetenskap  
o Media och Samhällsvetenskap  

 Teknikprogrammet  
o Information och medieteknik  
o Teknikvetenskap  
o Design och produktutveckling  

  
Preliminär antagningsstatistik   
  
Inom Göteborgsregionen (GR) råder fri sökning för gymnasieelever. Enligt 
statistik från preliminärantagningen i april 2019 uppgår antalet sökbara 
platser inom GR inför läsåret 2010/21 till 12 663, detta är en ökning med 
509 platser jämfört med föregående läsår. Antalet sökande gymnasieelever 
inom regionen har inte ökat i motsvarande utsträckning. Sökande 
gymnasielever har ökat med 481 i relation till föregående läsår och uppgår 
till 11 518 elever.    
Nedan presenteras preliminär antagningsstatistik från april 2019. Statistiken 
beskriver söktrycket (antal sökande per plats), antalet sökande (behöriga till 
1:a handsval) samt antalet platser på de aktuella programmen på 
Hulebäcksgymnasiet. Med anledning av Härryda kommuns samverkansavtal 
med GR redovisas även preliminär antagningsstatistik för de aktuella 
programmen i hela regionen.     
Preliminär antagningsstatistik Hulebäcksgymnasiet 2020-2021  

Antal   
Program   Söktryck i 

procent   

Antal sökande 
(behöriga till 1:a 
handsval)   platser   

El- och 
Energiprogrammet  120%  36  30  

Naturvetenskap   78%  104  133  
Totalt antal sökande till Hulebäcksgymnasiet. Källa Indra per 2020-02-06  
   
Preliminär antagningsstatistik GR 2020-2021   

Antal   
Program   Söktryck i 

procent   

Antal sökande 
(behöriga till 1:a 
handsval)   platser   

El- och 
Energiprogrammet  65%  417  639  

Naturvetenskap   76%  1816  2378  
Totalt antal sökande inom GR 2020/2019, Källa: Indra per 2020-03-06  
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Befolkningsprognos  
  
Nedanstående tabell redovisar befolkningsprognosen för 16-åringar både i 
Härryda kommun och i Göteborgsregionen. Det sker en liten ökning av 16-
åringar under de närmaste åren.  
 

Befolkningsprognos 16 åringar  
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Härryda 550 564 581 653 693 * 
Göteborgsregionen 12 035 12 266 12 849 13 035 13 397 13767 

Statistik ej publicerad än. 
  
  
Ekonomiska, pedagogiska och organisatoriska konsekvenser  
  
För att kunna bedriva kostnadseffektiv utbildning av hög kvalitet på 
samtliga inriktningar på Hulebäcksgymnasiet krävs 30 elever i årskurs 1 
på el- och energiprogrammet samt 133 på naturvetenskapsprogrammet.    
  
Ytterligare utökning av platser i Göteborgsregionen skulle kunna innebära 
att elevunderlaget på Hulebäcksgymnasiet minskar. En lägre andel fyllda 
utbildningsplatser skulle innebära högre kostnader per elevplats. Detta 
skulle även innebära högre interkommunala kostnader för Härrydaelever 
som studerar i andra kommuner. Om elevunderlaget på 
Hulebäcksgymnasiets program minskar blir det svårt att erbjuda nuvarande 
antal programinriktningar och profiler. En minskning av antalet klasser 
skulle även innebära övertalighet av personal på Hulebäcksgymnasiet.   
  
Som framgår av preliminär antagningsstatistik får de flesta elever på el- och 
energiprogrammet och naturvetenskapsprogrammet i dagsläget sina 
förstahandsval uppfylla.  
  
En överetablering av gymnasieskolor och program kan leda till 
nedläggningar av program och skolor inom hela Göteborgsregionen vilket 
kan få konsekvenser för gymnasieverksamheten och eleverna i Härryda 
kommun.  
  
Härryda kommuns bedömning  
  
Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och 
goda valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram inom GR-området.   
Inom GR är utbudet av ovan utbildningsplatser redan större än efterfrågan.  
Bedömningen är att en ytterligare etablering av utbildningsplatser inom el- 
och energiprogrammet samt på naturvetenskapsprogrammet i GR kan 
medföra påtagligt negativa konsekvenser i form av kostnadsökningar och ett 
minskat utbud av program inom den kommunala gymnasieverksamheten 
Härryda kommun.  
  
SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR  
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Päivi Malmsten                                                   Camilla Ahlin  
Sektorschef                                                          Verksamhetschef  
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Sektorn för utbildning och kultur  
Agnesa Kasapolli 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-03-23 2020VFN137  600 
  
 

Yttrande över ansökan från Göteborgs tekniska institut AB 

Sammanfattning  
Skolinspektionen har i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) gett Härryda 
kommun möjlighet att yttra sig över ansökningar om såväl nyetablering, utökning samt 
ansökan om särskild variant av gymnasieutbildning för fristående gymnasieskola inför 
läsåret 2021/2022 inom Göteborgsregionen. Remissyttrandet ligger till grund för 
Skolinspektionens bedömning om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra 
påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna, det 
vill säga kommunal verksamhet.  
 
Sektorn yttrar sig över samtliga inkomna ansökningar, även de etableringar som inte 
bedöms inverka på organisationen av kommunal gymnasieskola i Härryda kommun. 
Sektorn har lämnat synpunkter på de ansökningar som anses påverka den egna 
verksamheten, det rör sig om totalt tio av tretton ansökningar. Ansökan från Göteborgs 
tekniska institut AB avser godkännande som huvudman för utökning av fristående 
gymnasieskola i Göteborgs stad med 365 elever inom ekonomi-, naturvetenskap-, 
samhällsvetenskap-, och teknikprogrammet.  
 
Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda 
valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram inom GR-området. Bedömningen är att 
en ytterligare etablering av utbildningsplatser främst inom naturvetenskap-, 
samhällsvetenskap- och teknikprogrammet i GR kan medföra påtagligt negativa 
konsekvenser i form av kostnadsökningar och ett minskat utbud av program inom den 
kommunala gymnasieverksamheten Härryda kommun.  

I enlighet med Skolinspektionens instruktion innehåller kommunens yttrande en 
konsekvensbeskrivning kring de ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska 
konsekvenser som kan uppstå på lång sikt (fem till sex år) vid start av sökandes 
planerade utbildning. Sektorns förslag till yttrande bifogas skrivelsen.  

Välfärdsnämndens yttrande ska vara Skolinspektionen till handa senast den 8 maj 2020. 
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Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden antar yttrandes avseende ansökan från Göteborgs tekniska institut AB 
från sektorn för utbildning och kultur som sitt eget yttrande till Skolinspektionen. 
 

  

Päivi Malmsten 
Sektorschef  Camilla Ahlin 
  Verksamhetschef 

 

Bilaga 
Yttrande – ansökan från Göteborgs tekniska institut AB 
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Sektorn för utbildning och kultur 
Agnesa Kasapolli 
 

 

Datum   Dnr  
2020-03-23   2020VFN137 600 
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YTTRANDE – REMISS GÖTEBORGS TEKNISKA INSTITUT 
AB  2020-1123  
 
Bakgrund 
Göteborgs tekniska institut AB har ansökt om godkännande som huvudman 
för utökning av fristående gymnasieskola i Göteborgs kommun från och 
med läsåret 2021/2022. Enligt ansökan avser utökningen att 
omfatta 365 elever vid fullt utbyggd verksamhet. Gymnasieskolan avser att 
erbjuda följande program med inriktningar/fördjupningar:   
 Ekonomiprogrammet  

o Ekonomi  
 Naturvetenskapsprogrammet  

o Naturvetenskap  
o Naturvetenskap och samhälle  

 Samhällsvetenskapsprogrammet  
o Samhällsvetenskap  
o Beteendevetenskap  

 Teknikprogrammet  
o Informations- och medieteknik  
o Samhällsbyggnad och miljö  

Härryda kommun bereds tillfälle att yttra sig till Skolinspektionen över 
ansökan.   
  
Program och inriktningar i Härryda kommun  
  
I Härryda kommun finns en gymnasieskola, Hulebäcksgymnasiet som 
erbjuder följande program och inriktningar:  

 Barn- och fritidsprogrammet  
o Pedagogiskt arbete samt Fritid och hälsa  

 Ekonomiprogrammet   
o Juridik och Ekonomi  

 Estetiska programmet  
o Bild och form  
o Dans  
o Estetik och media  
o Musik  
o Slagverk  
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o Teater  
 El- och energiprogrammet  

o Automation  
o Dator och kommunikationsteknik  
o Elteknik  

 Fordons- och transportprogrammet  
o Personbil  

 Handel- och administrationsprogrammet  
o Handel och service  
o Administrativ service  

 Naturvetenskapsprogrammet  
o Natur och samhälle  
o Natur  

 Samhällsvetenskapsprogram  
o Beteendevetenskap  
o Media och Samhällsvetenskap  

 Teknikprogrammet  
o Information och medieteknik  
o Teknikvetenskap  
o Design och produktutveckling  

  
Preliminär antagningsstatistik   
  
Inom Göteborgsregionen (GR) råder fri sökning för gymnasieelever. Enligt 
statistik från preliminärantagningen i april 2019 uppgår antalet sökbara 
platser inom GR inför läsåret 2010/21 till 12 663, detta är en ökning med 
509 platser jämfört med föregående läsår. Antalet sökande gymnasieelever 
inom regionen har inte ökat i motsvarande utsträckning. Sökande 
gymnasielever har ökat med 481 i relation till föregående läsår och uppgår 
till 11 518 elever.    
  
Nedan presenteras preliminär antagningsstatistik från april 2019. Statistiken 
beskriver söktrycket (antal sökande per plats), antalet sökande (behöriga till 
1:a handsval) samt antalet platser på de aktuella programmen på 
Hulebäcksgymnasiet. Med anledning av Härryda kommuns samverkansavtal 
med GR redovisas även preliminär antagningsstatistik för de aktuella 
programmen i hela regionen.    
   
Preliminär antagningsstatistik Hulebäcksgymnasiet 2020-2021  

Antal   
Program   Söktryck i 

procent   

Antal sökande 
(behöriga till 1:a 
handsval)   platser   

Ekonomiprogrammet  183%  170  93  
Naturvetenskap   78%  104  133  
Samhällsprogrammet  119%  148  124  
Teknikprogrammet  131%  81  62  
Totalt antal sökande till Hulebäcksgymnasiet. Källa Indra per 2020-02-06  
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Preliminär antagningsstatistik GR 2020-2021   
Antal   

Program   Söktryck i 
procent   

Antal sökande 
(behöriga till 1:a 
handsval)   platser   

Ekonomiprogrammet  97%  2298  2374  
Naturvetenskap   76%  1816  2378  
Samhällsprogrammet  78%  2243  2869  
Teknikprogrammet  87%  1589  1836  
Totalt antal sökande inom GR 2020, Källa: Indra 2020-03-06  
  
Befolkningsprognos  
  
Nedanstående tabell redovisar befolkningsprognosen för 16-åringar både i 
Härryda kommun och i Göteborgsregionen. Det sker en liten ökning av 16-
åringar under de närmaste åren.  
 

Befolkningsprognos 16 åringar  
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Härryda 550 564 581 653 693 * 
Göteborgsregionen 12 035 12 266 12 849 13 035 13 397 13767 

Statistik ej publicerad än. 
  
  
Ekonomiska, pedagogiska och organisatoriska konsekvenser  
  
För att kunna bedriva kostnadseffektiv utbildning av hög kvalitet på 
samtliga inriktningar på Hulebäcksgymnasiet krävs 93 elever i årskurs 1 
på ekonomiprogrammet, 133 platser på naturvetenskapsprogrammet, 124 
elever på Samhällsvetenskapsprogrammet samt 62 elever på 
teknikprogrammet.   
  
Ytterligare utökning av platser i Göteborgsregionen skulle kunna innebära 
att elevunderlaget på Hulebäcksgymnasiet minskar. En lägre andel fyllda 
utbildningsplatser skulle innebära högre kostnader per elevplats. Detta 
skulle även innebära högre interkommunala kostnader för Härrydaelever 
som studerar i andra kommuner. Om elevunderlaget på 
Hulebäcksgymnasiets program minskar blir det svårt att erbjuda nuvarande 
antal programinriktningar och profiler. En minskning av antalet klasser 
skulle även innebära övertalighet av personal på Hulebäcksgymnasiet.   
  
Som framgår av preliminär antagningsstatistik får de flesta elever 
på ovanstående program i dagsläget sina förstahandsval uppfylla.   
  
En överetablering av gymnasieskolor och program kan leda till 
nedläggningar av program och skolor inom hela Göteborgsregionen vilket 
kan få konsekvenser för gymnasieverksamheten och eleverna i Härryda 
kommun.  
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Härryda kommuns bedömning  
  
Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och 
goda valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram inom GR-området.   
Bedömningen är att en ytterligare etablering av utbildningsplatser främst 
inom naturvetenskap-, samhällsvetenskap- och teknikprogrammet i GR kan 
medföra påtagligt negativa konsekvenser i form av kostnadsökningar och ett 
minskat utbud av program inom den kommunala gymnasieverksamheten 
Härryda kommun.  
  
SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR  
  
  
Päivi Malmsten                                                  Camilla Ahlin  
Sektorschef                                                        Verksamhetschef  
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Sektorn för utbildning och kultur  
Agnesa Kasapolli 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-03-26 2020VFN103  600 
  
 

Yttrande över ansökan från Nordens teknikerinstitut AB 

Sammanfattning  
Skolinspektionen har i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) gett Härryda 
kommun möjlighet att yttra sig över ansökningar om såväl nyetablering, utökning samt 
ansökan om särskild variant av gymnasieutbildning för fristående gymnasieskola inför 
läsåret 2021/2022 inom Göteborgsregionen. Remissyttrandet ligger till grund för 
Skolinspektionens bedömning om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra 
påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som skulle anordnas av det 
allmänna, det vill säga kommunal verksamhet.  
 
Sektorn yttrar sig över samtliga inkomna ansökningar, även de etableringar som inte 
bedöms inverka på organisationen av kommunal gymnasieskola i Härryda kommun. 
Sektorn har lämnat synpunkter på de ansökningar som anses påverka den egna 
verksamheten, det rör sig om totalt 10 av tretton ansökningar. Ansökan från Nordens 
teknikerinstitut AB avser godkännande utökning godkännande som huvudman för 
utökning av fristående gymnasieskola i Göteborgs stad med totalt 72 elever inom 
naturvetenskaps- och teknikprogrammet.  
 
Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda 
valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram inom GR-området. Inom GR är utbudet 
av ovan utbildningsplatser redan större än efterfrågan. Bedömningen är att en ytterligare 
etablering av utbildningsplatser främst inom naturvetenskapsprogrammet och 
teknikprogrammet i GR kan medföra påtagligt negativa konsekvenser i form av 
kostnadsökningar och ett minskat utbud av program inom den kommunala 
gymnasieverksamheten Härryda kommun. 

I enlighet med Skolinspektionens instruktioner innehåller kommunens yttrande en 
konsekvensbeskrivning kring de ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska 
konsekvenser som kan uppstå på lång sikt (fem till sex år) vid start av sökandes 
planerade utbildning. Sektorns förslag till yttrande bifogas skrivelsen. 

Kommunens yttrande ska vara Skolinspektionen till handa senast den 8 maj 2020. 
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Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden antar yttrandet avseende ansökan från Nordens teknikerinstitut AB från 
sektorn för utbildning och kultur som sitt eget yttrande till Skolinspektionen. 
 

  

Päivi Malmsten 
Sektorschef  Camilla Ahlin 
  Verksamhetschef 

 

Bilaga 
Yttrande – ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB (2020:1059) 
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Sektorn för utbildning och kultur 
Agnesa Kasapolli 
 

 

Datum   Dnr  
2020-03-19   2020VFN103 600 
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YTTRANDE - REMISS NTI 2020-1059 
 
Bakgrund 
 
Nordiska Teknikinstitutet AB har ansökt om godkännande som huvudman 
för utökning av fristående gymnasieskola i Göteborgs kommun från och 
med läsåret 2021/2022. Enligt ansökan avser utökningen att omfatta 72 
elever vid fullt utbyggd verksamhet. Gymnasieskolan avser att erbjuda 
följande program med inriktningar/fördjupningar:  
 Naturvetenskapsprogrammet 

o Naturvetenskap och samhälle 
 Teknikprogrammet 

o Teknikvetenskap 

Härryda kommun bereds tillfälle att yttra sig till Skolinspektionen över 
ansökan.  
 
Program och inriktningar i Härryda kommun 
 
I Härryda kommun finns en gymnasieskola, Hulebäcksgymnasiet som 
erbjuder följande program och inriktningar: 

 Barn- och fritidsprogrammet 
o Pedagogiskt arbete samt Fritid och hälsa 

 Ekonomiprogrammet  
o Juridik och Ekonomi 

 Estetiska programmet 
o Bild och form 
o Dans 
o Estetik och media 
o Musik 
o Slagverk 
o Teater 

 El- och energiprogrammet 
o Automation 
o Dator och kommunikationsteknik 
o Elteknik 

 Fordons- och transportprogrammet 
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o Personbil 
 Handel- och administrationsprogrammet 

o Handel och service 
o Administrativ service 

 Naturvetenskapsprogrammet 
o Natur och samhälle 
o Natur 

 Samhällsvetenskapsprogram 
o Beteendevetenskap 
o Media och Samhällsvetenskap 

 Teknikprogrammet 
o Information och medieteknik 
o Teknikvetenskap 
o Design och produktutveckling 

 
Preliminär antagningsstatistik  
 
Inom Göteborgsregionen (GR) råder fri sökning för gymnasieelever. Enligt 
statistik från preliminärantagningen i april 2019 uppgår antalet sökbara 
platser inom GR inför läsåret 2010/21 till 12 663, detta är en ökning med 
509 platser jämfört med föregående läsår. Antalet sökande gymnasieelever 
inom regionen har inte ökat i motsvarande utsträckning. Sökande 
gymnasielever har ökat med 481 i relation till föregående läsår och uppgår 
till 11 518 elever.   

Nedan presenteras preliminär antagningsstatistik från april 2019. Statistiken 
beskriver söktrycket (antal sökande per plats), antalet sökande (behöriga till 
1:a handsval) samt antalet platser på de aktuella programmen på 
Hulebäcksgymnasiet. Med anledning av Härryda kommuns samverkansavtal 
med GR redovisas även preliminär antagningsstatistik för de aktuella 
programmen i hela regionen.    

Preliminär antagningsstatistik Hulebäcksgymnasiet 2020-2021 
Antal  

Program  Söktryck i 
procent  

Antal sökande 
(behöriga till 1:a 
handsval)  platser  

Naturvetenskap  78% 104 133 
Teknikprogrammet 131% 81 62 
Totalt antal sökande till Hulebäcksgymnasiet. Källa Indra per 2020-02-06 
  
Preliminär antagningsstatistik GR 2020-2021  

Antal  
Program  Söktryck i procent  

Antal sökande 
(behöriga till 1:a 
handsval)  platser  

Naturvetenskap  76% 1816 2378 
Teknikprogrammet 87% 1589 1836 
Totalt antal sökande inom GR 2020/2019, Källa: Indra per 2020-03-06 
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Befolkningsprognos 
 
Nedanstående tabell redovisar befolkningsprognosen för 16-åringar både i 
Härryda kommun och i Göteborgsregionen. Det sker en liten ökning av 16-
åringar under de närmaste åren.  
 

Befolkningsprognos 16 åringar  
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Härryda 550 564 581 653 693 * 
Göteborgsregionen 12 035 12 266 12 849 13 035 13 397 13767 

Statistik ej publicerad än. 
 
Ekonomiska, pedagogiska och organisatoriska konsekvenser 
 
För att kunna bedriva kostnadseffektiv utbildning av hög kvalitet på 
samtliga inriktningar på Hulebäcksgymnasiet krävs 133 elever i årskurs 1 på 
Naturvetenskapsprogrammet och 62 elever på teknikprogrammet.  
 
Ytterligare utökning av platser i Göteborgsregionen skulle kunna innebära 
att elevunderlaget på Hulebäcksgymnasiet minskar. En lägre andel fyllda 
utbildningsplatser skulle innebära högre kostnader per elevplats. Detta 
skulle även innebära högre interkommunala kostnader för Härrydaelever 
som studerar i andra kommuner. Om elevunderlaget på 
Hulebäcksgymnasiets program minskar blir det svårt att erbjuda nuvarande 
antal programinriktningar och profiler. En minskning av antalet klasser 
skulle även innebära övertalighet av personal på Hulebäcksgymnasiet.  
 
Som framgår av preliminär antagningsstatistik får de flesta elever på 
ovanstående program i dagsläget sina förstahandsval uppfylla.  
 
En överetablering av gymnasieskolor och program kan leda till 
nedläggningar av program och skolor inom hela Göteborgsregionen vilket 
kan få konsekvenser för gymnasieverksamheten och eleverna i Härryda 
kommun. 
 
Härryda kommuns bedömning 
 
Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och 
goda valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram inom GR-området.  
Inom GR är utbudet av ovan utbildningsplatser redan större än efterfrågan. 
Bedömningen är att en ytterligare etablering av utbildningsplatser främst 
inom naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet i GR kan medföra 
påtagligt negativa konsekvenser i form av kostnadsökningar och ett minskat 
utbud av program inom den kommunala gymnasieverksamheten Härryda 
kommun. 
 
SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 
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Päivi Malmsten  Camilla Ahlin 
Sektorschef Verksamhetschef 
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Sektorn för utbildning och kultur  
Agnesa Kasapolli 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-03-24 2020VFN73  600 
  
 

Yttrande över ansökan från Thorengruppen AB 

Sammanfattning  
Skolinspektionen har i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) gett Härryda 
kommun möjlighet att yttra sig över ansökningar om såväl nyetablering, utökning samt 
ansökan om särskild variant av gymnasieutbildning för fristående gymnasieskola inför 
läsåret 2021/2022 inom Göteborgsregionen. Remissyttrandet ligger till grund för 
Skolinspektionens bedömning om en etablering av den sökta utbildning skulle medföra 
påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna, det 
vill säga kommunal verksamhet. 
 
Sektorn yttrar sig över samtliga inkomna ansökningar, även de etableringar som inte 
bedöms inverka på organisationen av kommunal gymnasieskola i Härryda kommun. 
Sektorn har lämnat synpunkter på de ansökningar som anses påverka den egna 
verksamheten, de rör sig om totalt tio av tretton ansökningar. Ansökan från 
Thorengruppen AB avser godkännande som huvudman för utökning av fristående 
gymnasieskola i Göteborgs stad med totalt 36 elever inom handels- och 
administrationsprogrammet. 
 
Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda 
valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram inom GR-området. Inom GR är utbudet 
av ovan utbildningsplatser redan större än efterfrågan. Bedömningen är att en ytterligare 
etablering av utbildningsplatser inom handels- och administrationsprogrammet i GR kan 
medföra påtagligt negativa konsekvenser i form av kostnadsökningar och ett minskat 
utbud av program inom den kommunala gymnasieverksamheten Härryda kommun. 

I enlighet med Skolinspektionens instruktioner innehåller kommunens yttrande en 
konsekvensbeskrivning kring de ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska 
konsekvenser som kan uppstå på lång sikt (fem till sex år) vid start av sökandes 
planerade utbildning. Sektorns förslag till yttrande bifogas skrivelsen. 

Kommunens yttrande ska vara Skolinspektionen till handa senast den 8 maj 2020. 
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Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden antar yttrandet avseende ansökan från Thorengruppen AB från sektorn 
för utbildning och kultur som sitt eget yttrande till Skolinspektionen. 
 

  

Päivi Malmsten 
Sektorschef  Camilla Ahlin 
  Verksamhetschef 

 

Bilagor 

Yttrande – ansökan från Thorengruppen AB 
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Sektorn för utbildning och kultur 
Agnesa Kasapolli 
 

 

Datum   Dnr  
2020-03-19   2020VFN73 600 
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YTTRANDE - REMISS THORENGRUPPEN 2020-1046 
 
Bakgrund 
 
Thorengruppen AB har ansökt om godkännande som huvudman för 
utökning av fristående gymnasieskola i Göteborgs kommun från och med 
läsåret 2021. Enligt ansökan avser utökningen att omfatta 36 elever vid fullt 
utbyggd verksamhet. Gymnasieskolan avser att erbjuda följande program 
med inriktningar/fördjupningar:  

o Handels‐ och administrationsprogrammet 
 Handel och service 

Härryda kommun bereds tillfälle att yttra sig till Skolinspektionen över 
ansökan.  
 
Program och inriktningar i Härryda kommun 
 
I Härryda kommun finns en gymnasieskola, Hulebäcksgymnasiet som 
erbjuder följande program och inriktningar: 

 Barn- och fritidsprogrammet 
o Pedagogiskt arbete samt Fritid och hälsa 

 Ekonomiprogrammet  
o Juridik och Ekonomi 

 Estetiska programmet 
o Bild och form 
o Dans 
o Estetik och media 
o Musik 
o Slagverk 
o Teater 

 El- och energiprogrammet 
o Automation 
o Dator och kommunikationsteknik 
o Elteknik 

 Fordons- och transportprogrammet 
o Personbil 

 Handel- och administrationsprogrammet 
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o Handel och service 
o Administrativ service 

 Naturvetenskapsprogrammet 
o Natur och samhälle 
o Natur 

 Samhällsvetenskapsprogram 
o Beteendevetenskap 
o Media och Samhällsvetenskap 

 Teknikprogrammet 
o Information och medieteknik 
o Teknikvetenskap 
o Design och produktutveckling 

 
Preliminär antagningsstatistik  
 
Inom Göteborgsregionen (GR) råder fri sökning för gymnasieelever. Enligt 
statistik från preliminärantagningen i april 2019 uppgår antalet sökbara 
platser inom GR inför läsåret 2010/21 till 12 663, detta är en ökning med 
509 platser jämfört med föregående läsår. Antalet sökande gymnasieelever 
inom regionen har inte ökat i motsvarande utsträckning. Sökande 
gymnasielever har ökat med 481 i relation till föregående läsår och uppgår 
till 11 518 elever.   

Nedan presenteras preliminär antagningsstatistik från april 2019. Statistiken 
beskriver söktrycket (antal sökande per plats), antalet sökande (behöriga till 
1:a handsval) samt antalet platser på de aktuella programmen på 
Hulebäcksgymnasiet. Med anledning av Härryda kommuns samverkansavtal 
med GR redovisas även preliminär antagningsstatistik för de aktuella 
programmen i hela regionen.   

  
Preliminär antagningsstatistik Hulebäcksgymnasiet 2020-2021 

Antal  
Program  Söktryck i 

procent  

Antal sökande 
(behöriga till 1:a 
handsval)  platser  

Handels- och 
administrationsprogrammet 123% 37 30 

Totalt antal sökande till Hulebäcksgymnasiet. Källa Indra per 2020-02-06 
 

Preliminär antagningsstatistik GR 2020-2021  
Antal  

Program  Söktryck i 
procent  

Antal sökande (behöriga 
till 1:a handsval)  platser  

Handels- och 
administrationsprogrammet 39% 274 700 

Totalt antal sökande inom GR 2020/2019, Källa: Indra per 2020-03-06 
 
Befolkningsprognos 
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Nedanstående tabell redovisar befolkningsprognosen för 16-åringar både i 
Härryda kommun och i Göteborgsregionen. Det sker en liten ökning av 16-
åringar under de närmaste åren.  
 

Befolkningsprognos 16 åringar  
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Härryda 550 564 581 653 693 * 
Göteborgsregionen 12 035 12 266 12 849 13 035 13 397 13767 

Statistik ej publicerad än. 
 
 
Ekonomiska, pedagogiska och organisatoriska konsekvenser 
 
För att kunna bedriva kostnadseffektiv utbildning av hög kvalitet på 
samtliga inriktningar på Hulebäcksgymnasiet krävs 30 elever i årskurs 1 på 
handel – och administrationsprogrammet.  
 
Ytterligare utökning av platser i Göteborgsregionen skulle kunna innebära 
att elevunderlaget på Hulebäcksgymnasiet minskar. En lägre andel fyllda 
utbildningsplatser skulle innebära högre kostnader per elevplats. Detta 
skulle även innebära högre interkommunala kostnader för Härrydaelever 
som studerar i andra kommuner. Om elevunderlaget på 
Hulebäcksgymnasiets program minskar blir det svårt att erbjuda nuvarande 
antal programinriktningar och profiler. En minskning av antalet klasser 
skulle även innebära övertalighet av personal på Hulebäcksgymnasiet.  
 
Som framgår av preliminär antagningsstatistik får de flesta elever på handel- 
och administrationsprogrammet i dagsläget sina förstahandsval uppfylla. 
Dessutom visar statistiken att en andel av eleverna som sökt programmet 
idag ännu ej är behöriga.   
 
En överetablering av gymnasieskolor och program kan leda till 
nedläggningar av program och skolor inom hela Göteborgsregionen vilket 
kan få konsekvenser för gymnasieverksamheten och eleverna i Härryda 
kommun. 
 
Härryda kommuns bedömning 
 
Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och 
goda valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram inom GR-området.  
Inom GR är utbudet av ovan utbildningsplatser redan större än efterfrågan. 
Bedömningen är att en ytterligare etablering av utbildningsplatser inom 
handels- och administrationsprogrammet i GR kan medföra påtagligt 
negativa konsekvenser i form av kostnadsökningar och ett minskat utbud av 
program inom den kommunala gymnasieverksamheten Härryda kommun. 
 
SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 
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Päivi Malmsten  Camilla Ahlin 
Sektorschef Verksamhetschef 
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Sektorn för utbildning och kultur  
Elin Rosén 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-03-25 2019VFN678  870 
  
 

Mottagare av Härryda kommuns HBTQ-pris 2020 

Sammanfattning  
Förvaltningen har i uppdrag att föreslå mottagare av årets HBTQ-pris. Välfärdsnämnden 
ska utse mottagare av priset.  
 
HBTQ-priset instiftades efter beslut i Kommunfullmäktige 26 februari 2018, § 41. Priset 
ska delas varje år ut till en person eller grupp som arbetat för att främja lika rättigheter 
och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Den nominerade 
personen eller gruppen ska vara verksam inom Härryda kommun eller ha gjort en insats 
som på annat sätt har anknytning till kommunen. Det kan handla om företag, 
arbetsplatser, föreningar, skola, kultur- och fritidsaktiviteter eller andra sammanhang där 
en person eller grupp främjat HBTQ-rättigheter.  
 
xx nomineringar på pristagare inkom till förvaltningen under nomineringsperioden från x 
januari till och med x mars 2020. xx nomineringar avsåg interna personer/grupper inom 
förvaltningen. Förvaltningens tvärsektoriella samverkansgrupp för mångfald och HBTQ 
har gått igenom samtliga nomineringar och gjort en bedömning av dessa. 
Samverkansgruppen har gjort bedömningen att nomineringar som avser personer/grupper 
som är anställda inom förvaltningen inte bör tilldelas HBTQ-priset.  
 
Samverkansgruppen har gjort bedömningen att den föreslagna pristagaren…. Efter 
samverkansgruppens genomgång av ansökningarna har välfärdsnämndens presidium 
berett ärendet. 

Mottagare av Härryda kommuns HBTQ-pris erhåller en summa på 5000 kronor. 
Prisutdelning sker den xx maj 2020, vilket är den internationella dagen mot homofobi och 
transfobi, i samband med program i Mölnlycke Kulturhus.  

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden utser XX till mottagare av Härryda kommuns HBTQ-pris 2020. 
  

Päivi Malmsten 
Sektorschef 
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Utvecklingsfunktionen  
Dragana Mrdja 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-04-01 2020VFN179  048 
  
 

Utdelning av Härryda kommuns bemötande- och tillgänglighetspris 
2020 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen beslutade den 7 januari 2014 i § 15 att instifta ett årligt 
tillgänglighetspris till personer som arbetar för att motverka funktionshinder i samhället. I 
samband med en översyn av kommunens utmärkelser/priser beslutade 
kommunfullmäktige den 22 maj 2017 i § 97 att ändra tillgänglighetspriset till ett 
bemötande- och tillgänglighetspris. 
 
Nominering 
Rådet för funktionshinderfrågor har uppdraget att föreslå mottagare av priset samt lämna 
förslaget tillsammans med motivering till välfärdsnämnden. Välfärdsnämnden ska utse 
mottagare av priset vid sammanträdet i april. 
 
Pris/Prisutdelning 
Mottagare av Härryda kommuns bemötande- och tillgänglighetspris erhåller en summa på 
5 000 kronor. Prisutdelning sker vid nationaldagsfirande i juni. 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden utser xx till mottagare av Härryda kommuns bemötande- och 
tillgänglighetspris 2020. 
 

 
Ronny Sjöberg 
Ordförande i rådet för funktionshinderfrågor 
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Sektorn för utbildning och kultur  
Agnesa Kasapolli 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-04-01 2019VFN676  867 
  
 

Kulturpris 2020 

Sammanfattning  
Sektorn för utbildning och kultur har i uppdrag att föreslå mottagare av årets kulturpris. 
Välfärdsnämnden ska utse mottagare av priset.  
 
Kulturpriset är en belöning för en lång och trogen insats inom det kulturella området. 
Priset delas ut till en person eller organisation som är verksam inom Härryda kommun 
eller vars kulturella gärning på annat sätt har anknytning till kommunen. 
 
Välfärdsnämndens presidium bereder ärendet. Förslag tillsammans med motivering 
lämnas till välfärdsnämnden.  
 
Mottagare av Härryda kommuns kulturpris erhåller 5000 kronor. Prisutdelning sker vid 
kommunens nationaldagsfirande den 6 juni 2020 
 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden utser XX till mottagare av Härryda kommuns kulturpris 2020. 
 
  

Päivi Malmsten 
Sektorchef   
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Sektorn för utbildning och kultur  
Agnesa Kasapolli 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-04-01 2019VFN677  867 
  
 

Kulturstipendium 2020 

Sammanfattning  
Sektorn för utbildning och kultur har i uppdrag att föreslå mottagare av årets 
kulturstipendium, utifrån de stipendieansökningar som sektorn har mottagit under 
ansökningstiden. Välfärdsnämnden ska utse en mottagare av stipendiet. 
 
Kulturstipendiet är avsett som ett stöd och en uppmuntran för fortsatt utbildning och 
utveckling inom det kulturella området. Stipendiet delas ut till en person eller 
organisation som är verksam inom Härryda kommun eller vars kulturella gärning på 
annat sätt har anknytning till kommunen.  
 
Välfärdsnämndens presidium bereder ärendet. Förslag tillsammans med motivering 
lämnas till välfärdsnämnden.  
 
Mottagare av Härryda kommuns kulturstipendium erhåller 10 000 kronor. Prisutdelning 
sker vid kommunens nationaldagsfirande den 6 juni 2020. 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden utser XX till mottagare av Härryda kommuns kulturstipendium 2020. 
 

  

Päivi Malmsten 
Sektorchef   
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Sektorn för utbildning och kultur  
Elin Rosén 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-02-06 2019VFN683  610 
  
 

Motion om skola 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 i § 192 att till välfärdsnämnden 
remittera en motion från Marie Strid (MP) och Roland Jonsson (MP) om skola. 
Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige beslutar att etableringen av en ny skola 
bordläggs tills välfärdsnämnden på grundval av förvaltningens faktaunderlag, 
konsekvens- och riskanalyser kan komma med en faktabaserad rekommendation kring: 

-var det finns behov av nya skolor i kommunen 

-vilka årskullar och vilka elever 

-vilken verksamhetsform som är mest lämplig 
 
Behovet av nya skolor i kommunen framgår av den årliga lokalresursplan som antas i 
samband med budget/plan. Lokalresursplanen utgår bland annat från 
befolkningsprognosen. Förvaltningens bedömning är att motionärernas yrkande, avseende 
faktabaserad rekommendation om behov av nya skolor och för vilka årskullar behov 
finns, ingår i lokalresursplanen.  

Det ankommer inte på förvaltningen att bedöma vilken verksamhetsform som är mest 
lämplig. Det finns i dagsläget inget ärende att bordlägga i enlighet med motionärernas 
yrkande, varför förvaltningen föreslår att motionen avslås.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 6 februari 
2020 från sektorn för utbildning och kultur.  
 

Päivi Malmsten 
Sektorschef 
 
Bilaga   
Motion om skola
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Motion om skola 

2019 -11- 21 ml&eorvet de s6no 
HARRYDA 

Miljöpartiet de gröna ser med oro pà det sätt pà vilket frägan kring etablering av en ny 

grundskola i kommunen diskuteras och bereds. Vi frängär säväl verksamhetsplan för 

Välfärdsnämnden 2019-2023, Lokalresursplan 2019-2023 som Välfärdsnämnden 

reglemente. 

Enligt välfärdsnämnden reglemente sä har välfärdsnämnden bland annat hand om 

förskoleklass och grundskola. 

Välfärdsnämnden ordförande ska: 

"närmast under välfärdsnämnden ha uppsikt över kommunens förvaltning inom nämndens 

verksamhetsomráde och med uppmärksamhet följa frägor av betydelse för kommunens 

utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten" 

/ 

En etablering av en ny skola i anslutning till tre etablerade skolar innebär att 

välfärdsnämndens ansvarsomrade paverkas b~de ekonomiskt och skolornas effektivitet. 

Majoriteten inväntar inte vederbörliga konsekvensanalyser och beslutsunderlag trän 

förvaltningen utan skyndar pà processen med sannolikt negativa konsekvenser för sáväl 

förtroendet för var politiska organisation som för kommunens budget. 

lnnan behovet av en framtida grundskola är nogsamt utrett och utan underlag tecknar 

majoriteten avsiktsförklaringar samt viii fastslä lokalisering för densamma. Detta utan att ta 

hänsyn till de längsiktiga konsekvenser detta möjligen kan fá. Befintliga underlag talar om ett 

behov av en ny F-5 skola med plats för 300 elever vilket skulle komma till rätta med de 

problem vi har i kommunen med klasser i baracker och det prognostiserade 

befolkningstillväxten. Men effekterna av att etablera en ny F-9 skola med plats för 500-600 

elever i ett redan skoltätt omräde är inte utrett. 

Miljöpartiet de gröna i Härryda yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar att: 

Etableringen av en ny skola bordläggs tills Välfärdsnämnden pa grundval av förvaltningens 

faktaunderlag, konsekvens- och riskanalyser kan komma med en faktabaserad 

rekommendation kring: 

• var det finns behov av nya skolor i kommunen 

• vilka ärskullar och antal elever 

• vilken verksamhetsform som är mest lämpligh 

Marie St,: ~ 

Miljöpartiet de gröna Härryda 

Mölnlycke 20 november 2019 
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Utvecklingsfunktionen  
Anna Svensén Burgman 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-03-30 2020VFN51  002 
  
 

Anmälan av personuppgiftsincidenter till välfärdsnämnden 

Sammanfattning  
Dataskyddsförordningen (EU 2016/679), GDPR, trädde i kraft den 25 maj 2018 och 
syftar bland annat till att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter, 
särskilt dennes rätt till skydd av personuppgifter. Välfärdsnämnden är 
personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom nämndens 
verksamhet. 
 
En personuppgiftsincident är en händelse som kan ha negativ inverkan på skyddet för 
uppgifter som omfattas av sekretess och enskildas integritet eller tillgängligheten till 
personuppgifter. En personuppgiftsincident har inträffat om personuppgifter har förstörts, 
gått förlorade, ändrats eller röjts till någon obehörig. Det spelar ingen roll om det har 
skett oavsiktligt eller med avsikt, i båda fallen är det personuppgiftsincidenter. 
 
Enligt Härryda kommuns rutin för hantering av personuppgiftsincidenter framgår att alla 
personuppgiftsincidenter ska rapporteras skyndsamt. Det gäller även om incidenten 
hunnit bli åtgärdad. Om det är troligt att personuppgiftsincidenten kommer att medföra en 
risk för de registrerade ska den anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar efter att 
den har upptäckts. Alla personuppgiftsincidenter dokumenteras och anmäls till 
personuppgiftsansvarig nämnd, även de som inte anmäls till Datainspektionen.  
 
Personuppgiftsincidenter som sker inom välfärdsnämndens verksamhet anmäls till 
nämnden två gånger per år (april och oktober) och redovisas i förteckningen ”anmälan av 
personuppgiftsincidenter”. 
 
Sex personuppgiftsincidenter har anmälts inom välfärdsnämndens verksamhet under 
tidsperioden 1 november 2019–30 mars 2020. Av dessa framgår att obehörig åtkomst till 
uppgifter i system samt e-post/brev som öppnats av fel mottagare är de typer av 
incidenter som är vanligast förekommande. Incidenterna och vidtagna åtgärder hanteras 
enligt ovan nämnda rutin. Förvaltningen ser löpande över vilka förbättringsåtgärder som 
behöver vidtas på sikt. En del i detta arbete är att öka kunskapen hos kommunens 
verksamheter om GDPR samt om vad en personuppgiftsincident är. 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar anmälan av personuppgiftsincidenter. 
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Peter Lönn 
Kommundirektör  Birgitta Flärdh 
  Utvecklingschef 
 

Bilaga 
Anmälan av personuppgiftsincidenter till välfärdsnämnden för perioden fr om 2019-11-
01 t o m 2020-03-30. 
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Utvecklingsfunktionen 
Kanslienheten 
 
 
 
 
 
 
Datum 
2020-03-30     
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2020VFN51  
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Anmälan av personuppgiftsincidenter till välfärdsnämnden för 
perioden från 2019-11-01 och till 2020-03-30 

Sektor eller funktion -  
Verksamhet/Enhet 

Datum när 
incidenten 
inträffade 
 

Typ av incident Anmäld till 
Datainspektionen 
(ja eller nej) 

Sektorn för 
socialtjänst 

   

Socialtjänst – 
socialtjänstens 
administration 
 

2019-11-04 Skedd incident hos personuppgiftsbiträde. 
Registrerade HSA-administratörer har haft möjlig 
åtkomst till annan personals personuppgifter som 
är registrerade i HSA-katalogen. (HSA är en 
elektronisk katalog som innehåller 
kvalitetsgranskade uppgifter om personer och 
verksamheter inom svensk vård och omsorg). 

Nej 

Sektorn för utbildning 
och kultur 

   

Gymnasiet 
 

2019-10-10 Skedd incident - Inkommande brev med EMI- 
journal (journal som upprättats av elevhälsans 
medicinska insats) från annan kommun. Brevet 
öppnades på kontorsservice. 

Ja 

Förskola 
 

2019-12-29 Skedd incident - E-post har skickats från pedagog 
på en förskola till föräldrar där alla föräldrar 
kunde se varandras e-postadress. 

Nej 

Gymnasiet 
 

2020-01-21 Skedd incident - Ett protokoll från ett möte om 
samordnad individuell plan skickades utan 
mottagare till Härryda kommun. Brevet öppnades 
av flera personer som hanterar posten för att 
utröna vem protokollet skulle till. 

Ja 

Grundskola 
 

2020-02-17 Skedd incident - Lösenord till alla elever i årskurs 
8 på Rävlandaskolan ändrades under sportlovet. 
Ett lösenord till alla elever. Lösenordet skrevs upp 
på en gemensam tavla. Elevernas användarnamn 
är välkända, det består utav deras initialer följt av 
året de föddes samt ett löpnummer som börjar på 
001.  

Nej 

Sektorskontoret 
 

2020-03-03 Skedd incident - E-post med känslig information 
som skulle ha skickas till diariet skickades till en 
gemensam gruppbrevlåda för rektorer med 
snarlikt namn. E-posten kunde raderas.  

Nej 
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Utvecklingsfunktionen  
Anna Svensén Burgman 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-04-17 2020VFN204  003 
  
 

Riktlinjer för deltagande på distans vid välfärdsnämndens 
sammanträden 

Sammanfattning  
Med anledning av den senaste utvecklingen av coronaviruset covid-19 har frågor väckts 
om deltagande på distans vid kommunens politiska sammanträden.  
 
Den 26 mars 2020 § 49 beslutade kommunfullmäktige att komplettera välfärdsnämndens 
reglemente med en ny paragraf, § 16 Deltagande på distans. I reglementet för 
välfärdsnämnden framgår att nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda 
med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- 
och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del 
av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
 
I reglementet för välfärdsnämnden framgår vidare att nämnden får bestämma vad som 
närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden. För att säkerställa att ovan 
nämnda krav för deltagande på distans är uppfyllda föreslås att välfärdsnämnden antar 
riktlinjer för deltagande på distans vid nämndens sammanträden.  
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för ändamålet som framgår i bilaga 1. 
Förslaget beskriver de grundläggande förutsättningar för deltagande på distans som anges 
i kommunallagen (2017:725) samt riktlinjer som syftar till att de grundläggande 
förutsättningarna uppfylls. 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden antar riktlinjer för deltagande på distans vid välfärdsnämndens 
sammanträden enligt bilaga 1. 

Ärendet 
Med anledning av den senaste utvecklingen av coronaviruset covid-19 har frågor väckts 
om deltagande på distans vid kommunens politiska sammanträden.  
 
Den 26 mars 2020 § 49 beslutade kommunfullmäktige att komplettera välfärdsnämndens 
reglemente med en ny paragraf, § 16 Deltagande på distans, med följande lydelse. 
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”Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på 
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 
Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, 
bild eller ljud. Ledamot eller ersättare som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i 
förväg anmäla detta till kommunens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 
distans. Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
nämnden.” 
 
Grundläggande förutsättningar för deltagande på distans 
I 5 kap. 16 § jml 6 kap. 24 § kommunallagen (2017:725) anges att fullmäktige ska besluta 
i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. 
Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett 
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En 
ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde. 
 
Kommunallagens bestämmelser innebär att ett antal krav ska vara uppfyllda för att en 
ledamot ska kunna delta i nämndens sammanträde på distans. 
 
För det första måste det ske en överföring av både ljud och bild i realtid. Ljud- och 
bildöverföring måste även ske på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra. Det är således inte tillräckligt att de som är närvarande i sammanträdeslokalen 
kan se den distansdeltagande ledamoten. Den distansdeltagande måste även kunna se 
samtliga andra deltagare. Om flera ledamöter deltar på distans måste även de kunna se 
varandra.  
 
Vidare måste ljud- och bildöverföringen vara stabil och av hög kvalitet. Om ljud- eller 
bildkvaliteten försämras eller förbindelsen bryts måste sammanträdet avbrytas tills en 
förbindelse av sådan kvalitet har återupprättats att alla åter kan sägas delta på lika villkor. 
Den som deltar på distans måste även ha möjlighet att ta del av handlingar som delas ut 
vid sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i de fall avgörandet sker 
genom omröstning. Om den som deltar på distans inte kan vara fullt delaktig i alla de 
ärenden som behandlas vid sammanträdet kan deltagandet i det sammanträdet inte sägas 
ske på lika villkor för alla ledamöter. 
 
När det gäller slutna omröstningar måste den tekniska lösning som används säkerställa att 
valhemligheten bevaras, att alla de beslutandes röster kommer med i rösträkningen och 
att alla ges möjlighet till insyn i förfarandet så att omröstningen inte kan manipuleras. Om 
inte alla dessa krav kan tillgodoses får distansdeltagande inte ske vid sammanträden då 
sluten omröstning kan komma att tillämpas. 
 
I reglementet för välfärdsnämnden framgår att nämnden får bestämma vad som närmare 
ska gälla om deltagande på distans i nämnden. För att säkerställa att ovan nämnda krav 
för deltagande på distans är uppfyllda föreslås att välfärdsnämnden antar riktlinjer för 
deltagande på distans vid nämndens sammanträden. 
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för ändamålet som framgår i bilaga 1. 
Förslaget beskriver de grundläggande förutsättningar för deltagande på distans som anges 
i kommunallagen samt riktlinjer som syftar till att de grundläggande förutsättningarna 
uppfylls. 
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Hantering av sekretessbelagda uppgifter 
Hantering av sekretessbelagda uppgifter på distans i det aktuella konferensredskapet 
(Microsoft Teams) kräver ytterligare utredning. Därmed är det i dagsläget inte möjligt för 
ledamot att delta på distans när ärenden som innehåller sekretess behandlas. Vid 
behandling av ärenden där det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess träder 
ersättare på plats in och ledamot på distans har då inte möjlighet att återinträda. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Härryda kommun använder tjänsten Microsoft Office 365, där det digitala verktyget för 
videosamtal Teams ingår. Kostnader för licenser för Office 365 för samtliga ledamöter i 
välfärdsnämnden tillkommer. 
 

  

Peter Lönn 
Kommundirektör  Birgitta Flärdh 
  Utvecklingschef 

 

Bilaga 
1. Riktlinjer för deltagande på distans vid välfärdsnämndens sammanträden. 
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Riktlinjer för deltagande på distans vid 
välfärdsnämndens sammanträden 
Möjligheten att delta på distans vid sammanträden är ett 
komplement till det fysiska mötet. Detta dokument är en 
sammanställning över vilka riktlinjer som gäller för ett möte som 
genomförs med deltagare på plats fysiskt och på distans.  
Förutsättningen för genomförande av möten på distans är enligt 
kommunallagen (2017:725) att deltagande ska ske genom ljud- 
och bildöverföring i realtid, samt på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.  
 
Grundläggande förutsättningar för deltagande på 
distans 
Deltagande på distans ska ske på det sätt som anges i 5 kap. 16 § jml 6 kap. 
24 § kommunallagen, dvs. att deltagandet ska ske genom ljud- och 
bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på 
distans ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde.  
 
Den 26 mars 2020 § 49 beslutade kommunfullmäktige att komplettera 
välfärdsnämndens reglemente med en bestämmelse avseende deltagande på 
distans, § 16 Deltagande på distans, med följande lydelse. 
 
”Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 
se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte 
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot 
eller ersättare som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla 
detta till kommunens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 
distans. Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande 
på distans i nämnden.” 
 
Kommunallagens bestämmelser innebär att ett antal krav ska vara uppfyllda 
för att en ledamot ska kunna delta i nämndens sammanträde på distans.  
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För det första måste det ske en överföring av både ljud och bild i realtid. 
Ljud- och bildöverföring måste även ske på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra. Det är därmed inte tillräckligt att de som 
är närvarande i sammanträdeslokalen kan se den distansdeltagande 
ledamoten. Den distansdeltagande måste även kunna se samtliga andra 
deltagare. Om flera ledamöter deltar på distans måste även de kunna se 
varandra. 
 
Vidare måste ljud- och bildöverföringen vara stabil och av hög kvalitet. Om 
ljud- eller bildkvaliteten försämras eller förbindelsen bryts måste 
sammanträdet avbrytas tills en förbindelse av sådan kvalitet har 
återupprättats att alla åter kan sägas delta på lika villkor. 
 
Den som deltar på distans måste även ha möjlighet att ta del av handlingar 
som delas ut vid sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i de 
fall avgörandet sker genom omröstning. Om den som deltar på distans inte 
kan vara fullt delaktig i alla de ärenden som behandlas vid sammanträdet 
kan deltagandet i det sammanträdet inte sägas ske på lika villkor för alla 
ledamöter. 
 
I reglementet för välfärdsnämnden framgår att nämnden får bestämma vad 
som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden. För att 
säkerställa att de krav som följer av kommunallagen för deltagande på 
distans är uppfyllda bestämmer välfärdsnämnden att följande riktlinjer 
gäller för deltagande på distans vid nämndens sammanträden. 
 
Deltagande på lika villkor 
Sammanträdet leds och utgår från en fysisk lokal. Sammanträdeslokalen ska 
vara utrustad med teknik som gör det möjligt att uppfylla kravet på 
deltagande på lika villkor. 
 
Deltagare som deltar på distans ska använda sig av förvaltningen 
tillhandahållen utrustning för ändamålet i form av dator med kamera eller 
motsvarande likvärdig utrustning samt en tillräckligt god uppkoppling. 
 
Deltagarna ska kunna identifiera varandra genom ljud och bild och ledamot 
som deltar på distans ska kunna vara fullt delaktig i överläggningarna. 
 
Deltagare som deltar på distans ska kunna ta del av handlingar som delas ut 
vid sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i de fall 
avgörandet sker genom omröstning. 
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Vid omröstning ska det säkerställas att det är ledamöterna som deltar på 
distans som deltar i omröstningen. 
 
Det är med tillgänglig teknik inte möjligt att delta på distans om det vid 
sammanträdet förekommer slutna omröstningar. Vid en sluten omröstning 
träder ersättare på plats in och ledamot på distans har då inte möjlighet att 
återinträda. 
 
Sekretessbelagda uppgifter ska inte behandlas när deltagare på distans 
deltar. Detta då ytterligare utredning av de tekniska förutsättningarna krävs 
för att säkerställa att inte uppgifter röjs för utomstående. Vid behandling av 
ärenden där det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess träder 
ersättare på plats in och ledamot på distans har då inte möjlighet att 
återinträda. 
 
Ordförandes ansvar 
Ordföranden ansvarar för ordningen vid sammanträdet. 
 
Ordföranden ansvarar för att informera ledamot som anmält deltagande på 
distans om såväl de juridiska som de tekniska förutsättningarna för sådant 
deltagande.  
 
Ordföranden ska försäkra sig om att ledamot som deltar på distans gör det 
under sådana förhållanden att utomstående inte kan ta del av det som sägs 
och de uppgifter i övrigt som behandlas. 
 
Ordföranden avgör före varje sammanträde om de förutsättningar som krävs 
för att genomföra sammanträdet med deltagande på distans är uppfyllda, så 
som att uppkopplingen är tillräcklig samt att den tekniska utrustningen 
uppfyller kraven på ljud- och bildkvalitet för deltagande på distans. 
 
Om ljud- eller bildkvaliteten under sammanträdet försämras eller 
förbindelsen bryts ajourneras sammanträdet till dess att en förbindelse av 
sådan kvalitet har återupprättats att alla åter kan delta på lika villkor, eller 
att ledamoten anses ha lämnat sammanträdet och en ersättare träder in.  
 
Ledamotens ansvar 
Ledamot som deltar på distans ansvarar för att använda sig av förvaltningen 
tillhandahållen utrustning för ändamålet eller motsvarande likvärdig 
utrustning. 
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Ledamoten ansvarar för att ha genomgått en av förvaltningen tillhandahållen 
utbildning i användandet av distansteknik. Ledamoten ansvarar för att denne 
har tillräckliga kunskaper för ändamålet. 
 
Ledamoten ansvarar för att ingen annan kan ta del av ljud och bild hos 
denne. 
 
Ledamoten ansvarar för att omedelbart meddela ordföranden om ledamoten 
upplever att den inte deltar på lika villkor och om villkoren för deltagande 
på distans inte uppfylls. 
 
Vid deltagande på distans ska ledamoten vara uppkopplad till sammanträdet 
minst 15 minuter före det börjar för test av teknik. 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Dnr 20/0011-1 

2020-03-27 

  

 1 (2) 

 

Årsredovisning 2019 

 
Förslag till beslut 

Direktionen beslutar att godkänna årsredovisningen för 2019 och översänder den till 

medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Efter varje verksamhetsår tillika kalenderår ska en årsredovisning upprättas. Årsredovisningen ska 

innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning och finansieringsanalys. 

 

Tolkförmedling Väst har i samarbete med redovisningsenheten på Mariestads Kommun upprättat 

bokslut och årsredovisning för Tolkförmedling Väst år 2019. 

 

Under 2019 utfördes nästan 347 000 uppdrag vilket är 2 000 uppdrag fler än budgeterat. De mest 

efterfrågade språken var arabiska och somaliska. 

 

Förbundet har delvis uppnått verksamhetsmålen. Tillsättningsgrad och andel uppdrag som utförs 

av auktoriserade tolkar samt av tolkar med utbildningsnivå 1C är mål som uppnåtts. Målet för 

andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av sjukvårdstolkar, andel beställningar som 

inkommer via digitala tjänster, tolkning på distans samt att sjukfrånvaron ska understiga 5% är 

mål som ej uppfyllts. 

 

Förbundet hade 1 183 aktiva tolkar per 31 december. Antalet uppdragstagare har ökat under året 

och förbundet har fått 20 nya auktoriserade tolkar varav 4 av dem har sjukvårdsauktorisation.  

 

Den 31 december 2019 hade förbundet 5 265 registrerade medlemskunder. Varje månad 

förmedlas uppdrag till ca 2 000 kunder. Totalt köps 99,9 % av samtliga förmedlade uppdrag av 

förbundets medlemmar. Största kunden är Västra Götalandsregionen, som står för ca 72 %. 

 

Under året har 60 personer varit tillsvidareanställda i förbundet vilket motsvarar en 

personalomsättning om 18,2 %.  

 

Den totala sjukfrånvaron för 2019 är 6,2 % vilket är en minskning jämfört med föregående år.  

 

Händelser av väsentlig betydelse: 

• Förbundet har under 2019 fått 12 nya medlemskommuner.  

• Göteborgskontoret och kansli har flyttat till nya mer ändamålsenliga lokaler. 

• Kontoren i Trollhättan och Uddevalla har flyttat till en gemensam lokal i Trollhättan. 

• Förbundet har omförhandlat avtalet gällande verksamhetssystem med befintlig leverantör 

pga utdragen upphandlingsprocess. 
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• Avtal med ny leverantör av nytt verksamhetssystem har tecknats. 

• Ny tillgänglighetsanpassad webbplats har publicerats. 

• Ny verksamhetschef har rekryterats till Fyrbodal. 

• Förbundet har deltagit på Kvalitetsmässan och Nationella primärvårdskonferensen. 

 

Efterfrågan av tolktjänster var något högre än budgeterat. Utfallet blev drygt 347 000 uppdrag, 

vilket är ca 2 000 fler uppdrag än budgeterat. Att medlemmarna under året i större utsträckning 

lojalt köpt tolktjänster från förbundet bedöms vara den största anledningen till det positiva 

utfallet. Resultatet för 2019 blev knappt 5,9 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat.  

 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande  

• ÅRSREDOVISNING 2019, dnr 20/0011-2 

• Internkontrollrapport, 20/0011-3 

 

Beslutet ska skickas till 

Västra Götalandsregionen, samt till kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga, 

Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, 

Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, 

Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, 

Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda, Öckerö. 

 
 

 

 

Åsa Fröding 

Förbundsdirektör 
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Förvaltningsberättelse 

Inledning 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 
behov av språktolk. En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till 
att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när 
myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar svenska.” Förbundet har övertagit 
uppgiften och ansvaret för språktolkförmedling från dess medlemmar och är därmed huvudman 
för verksamheten. Förbundet utför även vissa översättningstjänster till medlemsorganisationerna. 
 
Tolkförmedling Väst består av 40 medlemmar; Västra Götalandsregionen samt kommunerna 
Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, 
Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, 
Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, 
Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö. 

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina medlemmar. 
Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje medlem har 
tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger medlemmens 
andel i förbundet. 
 

Figur 1 Karta över medlemskommuner 

Page 197 of 265



5 (30) 
 

Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. 
Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förmedlingsverksamheten bedrivs på 
fyra orter och kansliet har sitt säte i Göteborg. Förbundet har varit i drift sedan 1 april 2013. 
 

Vision 

Genom att erbjuda kvalitativa språktolk- och översättningstjänster bidrar Tolkförmedling Väst till 
en ökad integration i samhället. 
 

Ledord 

Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets varumärke. 
Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten. 
 

Omvärldsanalys 

UNHCRs årliga rapport visar att andelen människor i världen som tvingats lämna sina hem nu är 
högre än någonsin. I slutet av 2018 befann sig 70,8 miljoner människor på flykt vilket är 2,3 
miljoner fler människor jämfört med 2017. Av dessa 70,8 miljoner människor är ca 26 miljoner 
flyktingar. I slutet av 2017 var samma siffra dryga 25 miljoner flyktingar. Drygt två tredjedelar av 
flyktingarna kommer från länderna; Syrien, Afghanistan, Syd Sudan, Myanmar och Somalia. 1 
 
I juli 2019 fattade riksdagen beslut om att förlänga den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd. 
Beslutet gäller till och med den 19 juli 2021.2  
 
Resultatet för 2019 visar att knappt 
22 000 personer sökte asyl i Sverige 
vilket är cirka 500 fler jämfört med 
2018. Flest asylsökande kom från 
Syrien, Iran, Irak, Uzbekistan och 
Georgien. Jämfört med föregående år 
har dock antalet asylsökande från 
dessa länder minskat, endast antalet 
asylsökande från Uzbekistan har ökat. 
Kommunmottagandet har jämfört 
med föregående år nästintill 
halverats.3 
 

  

                                                 
1 UNHCR, Global trends forced displacement in 2018 
2 www.regeringen.se 
3 www.migrationsverket.se 
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Figur 2 Totalt antal asylsökande, migrationsverket.se 2019-12-31 
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Nuläge 

För 2019 budgeterades 345 000 uppdrag, dock utfördes nästan 347 000 uppdrag. De tolv nya 
medlemskommunerna som inträdde 2019 står för drygt 8 000 uppdrag vilket motsvarar 2,5 % av 
totalen.  
 
Flera tolkförmedlingar i landet har under året signalerat en nedåtgående efterfrågan på tolk. 
Jämfört med föregående år har Tolkförmedling Väst utfört 10 000 fler uppdrag under 2019. Att 
förbundet till skillnad från övriga förmedlingar i landet ökar antalet utförda uppdrag beror till viss 
del på de nya medlemskommunerna, men 
främst tros det bero på en ökad avtalslojalitet 
från förbundets övriga medlemmar. Förbundets 
generella ökning har varit enligt prognos. 
 
De senaste åren har avtalslojaliteten följts upp. 
Den första mätningen 2016 visade att 
medlemmarna då köpte tolktjänster från andra 
leverantörer motsvarande ca 25 000 uppdrag. 
Förbundet har därefter aktivt arbetat med att 
öka avtalslojaliteten och i mätningen 2019 var 
köp av tolktjänster från andra aktörer knappt 
en tredjedel av första mätningen. 
 
De mest efterfrågade språken 2019 var arabiska och somaliska vilka tillsammans motsvarade 52 % 
av uppdragen. Jämfört med föregående år utfördes något fler uppdrag på arabiska medan 
uppdragen på somaliska minskade. Persiska, tigrinja, albanska och turkiska är de språk som ökat 
mest jämfört med 2018. Dari har fortsatt minska under 2019 och sedan den stora flyktingvågen i 
slutet av 2015 har antalet uppdrag på dari mer än halverats. Förbundet har under 2019 förmedlat 
tolktjänster på 118 olika språk vilket är 14 fler språk än föregående år.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Arabiska 36%

Somaliska
16%

Persiska 7%

Dari 5%

BKS 5%

Tigrinja 4%

Sorani 3%

Albanska 2%

Polska 2%

Turkiska 2%

Övriga 17%

Figur 3 Språkfördelning i relation till varandra 2019 
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Övergripande verksamhetsmål 

Tolkförmedling Väst levererar kvalitativa språktolk- och översättningstjänster och är det självklara 
valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet är en attraktiv arbetsgivare där 
alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i framkant 
och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och 
trygghet i alla led. 
 
Tolkförmedling Väst  
 

• har god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder.  

• hanterar och tillvaratar såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 
verksamhetens kvalitetssäkring.  

• har en god ekonomisk medvetenhet och arbetar kostnadseffektivt.  

• arbetar miljömedvetet.  

• verkar för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 
samhället.  

 

Måluppfyllelse 

Förbundet har under året haft en bra tillgång på tolkar och har kunnat ge likvärdig service till 
kunderna. Kontinuerligt arbete har pågått för att säkerställa god tillgänglighet av tolk samt 
kvalitetssäkra servicen till förbundets kunder.  
 
För att säkerställa verksamhetens kvalitet arbetar ett särskilt team med synpunktshantering från 
såväl kunder som uppdragstagare. Under året har även samarbetet intensifierats mellan förbundet 
och dess två största medlemmar i syfte att ytterligare möta upp medlemsorganisationernas 
föränderliga behov och utveckla verksamheten därefter. 
 
Genom att regelbundet, inom förbundet, kommunicera och redovisa verksamhetens ekonomi har 
en god ekonomisk medvetenhet uppnåtts. Förbundet arbetar ständigt med verksamhetsutveckling 
för att vara kostnadseffektiva. 
 
För att frigöra den effektiva tolktiden samt minska resorna mellan tolkuppdragen arbetar 
förbundet med utveckling av distanstolkning. Förbundets tolkar uppmanas att resa kollektivt för 
att minska miljöpåverkan. 
 
För att öka kunskapen om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i samhället har 
förbundet under 2019 informerat om såväl tolkyrket som tolkanvändande i olika forum. Bland 
annat har förbundet varit representerat på Kvalitetsmässan och Nationella 
primärvårdskonferensen samt deltagit på olika rekryteringsmässor. Förbundet har vid flertalet 
tillfällen besökt medlemmar och informerat om tolkanvändande. Under hösten bjöd förbundet in 
kunder till frukostmöten för information och dialog om tolkanvändande. Förbundet har också 
agerat remissinstans gällande regeringens tolkutredning. 
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Verksamhetsmål 2019 och måluppfyllelse 

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 
 

Kvalitetsmål 

Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 

 
Indikator 

Utfall  
2018 

Målvärde 
 2019 

Utfall 
2019 

 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. 99,2 % ≥99 % 99,5 %  
Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från 
bokade uppdrag ska understiga 1 %. 1,3 % <1 % 1,2 %  

 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

 
Indikator 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2019 

 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 
tolkar med speciell kompetens som sjukvårdstolk ska 
uppgå till minst 7 %. 4,5 % ≥7 % 4,1 %  
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska 
uppgå till minst 13 %.  13,0 % ≥13 % 14,4 %  
Andel uppdrag som utförs av tolkar med 
utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 48 %. 56,3 % ≥48 % 57,6 %  

 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verka för att verksamheten utvecklas 

 
Indikator 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2019 

 

Andel beställningar som inkommer via digitala 
tjänster ska uppgå till minst 55 %. 40,0 % ≥55 % 45,2 %  

 

Arbetsmiljömål 

Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

 
Indikatorer 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2019 

 

Sjukfrånvaron ska understiga 5 %. 6,8 % <5 % 6,0 %  
 

Miljömål 

Tolkförmedling Västs verksamhet ska vara långsiktig och hållbar 

 
Indikatorer 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2019 

 

Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt 
antal utförda tolkuppdrag. 40,4 % ≥50 % 40,3 %  

 
 Målet uppnått  Målet ej uppnått 

 

Måluppfyllelse 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. 
Under 2019 tillsatte förbundet 99,5 % av antalet inkomna beställningar vilket är en ökning på 0,3 
procentenheter från föregående år. Målet är uppfyllt.  
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Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga  
1 %.  
Under 2019 var andelen tillfällen då tolkar kom försent eller uteblev till bokade uppdrag 1,2 % 
vilket är något lägre jämfört med föregående år. Av dessa tillfällen står förbundets mest 
efterfrågade språk, arabiska och somaliska, för drygt hälften. Förbundet arbetar fortlöpandet med 
synpunktshantering och följer konsekvent upp tolkar med avvikelser. Målet är ej uppfyllt. 
 
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av tolkar med speciell kompetens som 
sjukvårdstolk ska uppgå till minst 7 %. 
Under 2019 utförde sjukvårdsauktoriserade tolkar 4,1 % av hälso- och sjukvårdsuppdragen vilket 
är en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med föregående år. Sjukvårdsuppdragen var dock 
5 800 fler jämfört med 2018. Minskningen bedöms bero på en kombination av ökat antal 
sjukvårdsuppdrag och den nationella bristen på sjukvårdsauktoriserade tolkar i de mest 
efterfrågade språken. Förbundet fick under 2019 tre nya sjukvårdsauktoriserade tolkar varav två 
auktoriserade sig under årets två sista månader och har därmed inte haft någon direkt påverkan på 
utfallet. Målet är ej uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 13 %.  
Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar under 2019 var 14,4 % vilket är en ökning på 
1,4 procentenheter från föregående år. Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar har 
ökat succesivt de senaste åren och vid årets slut hade förbundet totalt 17 fler auktoriserade tolkar 
jämfört med föregående år. Målet är uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 48 %. 
Förbundet har under senaste åren intensifierat arbetet för att öka andelen tolkar med 
utbildningsnivå 1C. Under 2019 har 57,6 % av förbundets uppdrag utförts av tolkar på nivå 1C. 
Detta är en ökning med 1,3 procentenheter jämfört med föregående år. Målet är uppfyllt.  
 
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 55 %. 
En långdragen upphandlingsprocess har försenat införandet av det inplanerade nya 
verksamhetssystemet. Då systemet är en förutsättning för ökad digitalisering är målet inte 
realistiskt. Under 2019 inkom 45,2 % av beställningarna via digitala tjänster. Det är dock en ökning 
på 5,2 procentenheter jämfört med föregående år. Ökningen beror främst på att förbundet sedan 
januari erbjuder tjänsten Akut tolk, vilken är en helt digital tjänst. Målet är inte uppfyllt. 
 
Sjukfrånvaron ska understiga 5 %.  
Den totala sjukfrånvaron för 2019 är 6,0 % vilket är en minskning om 0,8 procentenheter jämfört 
med föregående år. Sjukfrånvaron har inte minskat i den omfattning som förväntades dock 
påverkas resultatet starkt av några få medarbetares icke-arbetsrelaterade sjukfrånvaro. Målet är inte 
uppfyllt. 
 
Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt antal utförda tolkuppdrag.  
Under 2019 har totalt 40,3 % av tolkuppdragen utförts på distans vilket är en liten procentuell 
minskning jämfört med föregående år. Dock har drygt 1 000 fler uppdrag, jämfört med 2018, 
utförts på distans. Målet är inte uppfyllt. 
 

Verksamhet 
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. 
Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på plats 
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och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och skärm för såväl kortare meddelanden som 
längre tolkningsuppdrag.  
Bokning av förbundets tjänster kan ske såväl genom telefonkontakt som digitalt via webb och app. 
Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras förbundets 
bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst Akut tolk 
tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. 
 
Förbundet har under 2019 utfört ca 347 000 uppdrag vilket är 2 000 fler uppdrag än budgeterat. 
Tillsättningsgraden av beställda uppdrag har trots detta ökat jämfört med föregående år och är nu 
99,5 %.  
 

År 
Antal utförda 
uppdrag 

Procentuell 
tillsättning 

2019 347 000 99,5 % 

2018 337 000 99,2 % 

2017 336 000 98,8 % 

2016 355 000 97,6 % 

2015 307 000 97,3 % 
Tabell 1 Antal utförda uppdrag och procentuell tillsättning per år 

 
Tolkar och översättare 

Den 31 december 2019 hade förbundet 1 183 aktiva tolkar vilket är en ökning om 95 tolkar. Vid 
samma tidpunkt fanns också 96 aktiva översättare. 31 uppdragstagare är verksamma både som tolk 
och översättare. Av de aktiva uppdragstagarna är 271 auktoriserade och av dem har 62 tolkar även 
sjukvårdsauktorisation. 
 

År Tolkar Översättare 
Både tolk och 

översättare 
Auktoriserade 

uppdragstagare 
Sjukvård-

auktorisation 

2019 1 183 96 31 271 62 

2018 1 088 87 27 251 58 

2017 992 151 38 264 52 

2016 969 138 38 261 52 

2015 919 139 44 260 45 
Tabell 2 Statistik över förbundets aktiva uppdragstagare 

I Sverige talas ca 200 språk. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och översättare. 
Möjligheten till auktorisation erbjuds dock endast i ca 40 respektive 30 språk för tolkar och 
översättare. Tillgången på auktoriserade tolkar är därmed begränsad till de mest etablerade språken.  
 
Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare. Under 2019  
genomförde 143 personer förbundets rekryteringstest för att bli tolkaspirant, 38 % erhöll godkänt  
resultat. Såväl antalet personer som genomfört rekryteringstest som andelen godkända resultat av 
rekryteringstest har minskat jämfört med föregående år. Detta tros bland annat bero på en 
förändrad arbetsmarknad där potentiella tolkaspiranter med tillräcklig kompetens i större 
utsträckning erhåller andra mer attraktiva yrken. Dock har, som en följd av den minskade 
efterfrågan på tolk i landet, en större andel redan utbildade och i viss mån också auktoriserade 
tolkar under året sökt sig till förbundet. Dessa redan etablerade tolkar genomför ej förbundets 
rekryteringstest vilket också påverkar utfallet för året.   
 
Genom förbundets interna utbildningsprogram kvalitetssäkras tolktjänster. Förbundets 
tolkaspiranter genomgår en introduktionskurs och erbjuds därefter grundutbildning för tolkar. 
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Aktiva grundutbildade tolkar inom förbundet erbjuds såväl allmän som specialinriktad 
vidareutbildning och handledning i förbundets regi.  
Under 2019 utfärdades 137 kursintyg till tolkar som genomfört olika ämneskurser inom förbundet. 
Under de senaste åren har fokus lagts på att motivera befintliga tolkar att höja sin kompetens. 44 
tolkar har under året höjts till nivå 1C, vilket innebär kompetensnivån under auktorisation. Totalt 
44 % av förbundets aktiva tolkar är nu på nivå 1C och ca 58 % av förbundets uppdrag utfördes av 
dessa tolkar. 
 

År 

Antal personer 
som genomfört 
rekryteringstest 

Andel godkända 
resultat 

Antal utfärdade 
kursintyg 

Antal personer som 
genomgått SRHR-
utbildning 

2019 143 38 % 137 54 

2018 248 46 % 148 86 

2017 211 56 % 212 62 

2016 251 52 % 195 35 

2015 475 33 % 224 76 
Tabell 3 Test- och utbildningsstatistik 

I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, har förbundet 
under flera år erbjudit aktiva tolkar utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, 
SRHR. Under 2019 genomgick 54 tolkar SRHR-utbildningen, vilket är 32 färre än föregående år. 
Minskningen beror framförallt på att en kurs tvingades ställas in på grund av underbemanning. 
Totalt har förbundet 359 aktiva tolkar med SRHR-kompetens.  
 
Förbundets tolkar och översättare har vid fyra tillfällen under året bjudits in till respektive 
lokalkontor. Två av mötena har varit av mer informativ karaktär och två mer sociala 
sammankomster, till exempel julfika. Dessa återkommande träffar har blivit uppskattade 
kommunikationstillfällen för såväl uppdragstagare som förbundets personal. 
  
Teamet som arbetar med rekrytering och utbildning av tolkar har under andra halvan av året varit 
kraftigt reducerat på grund av vakanser. Teamet har även drabbats av två längre icke 
arbetsrelaterade akuta sjukskrivningar. Detta har från och till inneburit i princip obefintlig 
bemanning avseende rekrytering och utbildning under årets sista månader.  
 

Kunder 

Den 31 december 2019 hade förbundet 5 
265 registrerade medlemskunder. Varje 
månad förmedlas uppdrag till ca 2 000 
kunder. Totalt köps 99,9 % av samtliga 
förmedlade uppdrag av förbundets 
medlemmar. Största kunden är Västra 
Götalandsregionen, som står för ca 72 %. 
Göteborgs Stad köper knappt hälften av 
medlemskommunernas totala antal 
bokade uppdrag, dvs. knappt 14 %. 
 

 

  
Figur 5 Fördelning av bokade uppdrag  
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Organisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 
består av kansli, översättningsförmedling samt fyra tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av 
förbundsdirektören och de fyra lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad och 
Trollhättan, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. Administrativa 
stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs 
kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem 
köps separat.  

 

Direktionen 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 
kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft fem 
möten under 2019. Med anledning av nyvald direktion efter valet 2018 hölls i samband med årets 
första direktionsmöte en separat information avseende förbundets historia och dess verksamhet. 
Samtliga politiker i direktionen, såväl ordinarie som ersättare, bjöds in att deltaga. 
 
Förbundets direktion utgjordes 2019-12-31 av: 
 

Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 
Åke Björk (M), ordförande Christina Abrahamsson (M), vice ordförande 
Erik Norén (V), ersättare Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare 
  
Alingsås kommun Bollebygd kommun 
Per-Gordon Tranberg (M), ledamot Ingridh Anderén (M), ledamot 
Leif Hansson (S), ersättare  Ulf Rapp (S), ersättare 
  
Borås Stad Dals-Eds kommun 
Lars-Åke Johansson (S), ledamot Christina Virevik (C), ledamot  
Birgitta Bergman (M), ersättare Carina Halmberg (S), ersättare 
  
Essunga kommun Falköpings kommun 
Gunilla Hermansson (KD), ledamot Hans Johansson (C), ledamot 
Daniel Andersson (M), ersättare Caroline Lundberg (M), ersättare 
  
Grästorps kommun Gullspångs kommun 
Tobias Leverin (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 
Kent Larsson (M), ersättare Björn Thodenius (M), ersättare 
  

Figur 6 Organisationsschema. 
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Götene kommun Herrljunga kommun 
Isabella Carlén (KD), ledamot Gunnar Andersson (M), ledamot 
Björn Cavalli Björkman (S), ersättare Mats Palm (S), ersättare 
  
Hjo kommun Härryda Kommun 
Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot 
Sandra Lind (S), ersättare Wiwiann Niklasson (S), ersättare 
  
Karlsborgs kommun Kungälv kommun 
Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot Lennart Martinsson (S), ledamot 
Anita Larsson (S), ersättare  Vakant 
  
Lerums kommun Lidköpings kommun 
Ulf Utgård (M), ledamot Lena O Jenemark (S), ledamot 
Halim Azemi (S), ersättare Kristina Classon (M), ersättare 
  
Lilla Edets kommun Mariestads kommun 
Zara Blidevik (M), ledamot Richard Thorell (M), ledamot 
Minna Salow (S), ersättare Janne Jansson (S), ersättare 
  
Marks kommun Munkedals kommun 
Niklas Herneryd (L), ledamot Anna Höglind (L), ledamot 
Ann Iberius Orrvik (M), ersättare Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare 
  
Mölndals stad Orust kommun 
Leif Norberg (M), ledamot  Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot 
Shahla Alamshahi (S), ersättare Maria Sörqvist (C), ersättare 
  
Skara kommun Skövde kommun 
Ewa Karlsson (M), ledamot  Ulla-Britt Hagström (L), ledamot 
Michael Karlsson (S), ersättare Anita Löfgren (S), ersättare 
  
Strömstads kommun Svenljunga kommun 
Anna-Lena Carlsson (C), ledamot Patrik Harrysson (S), ledamot 
Merry Johansson (S), ersättare Johan Björkman (M), ersättare 
  
Tanums kommun Tibro kommun 
Roger Wallentin (C), ledamot Peter Söderlund (L), ledamot 
Ida Östholm (M), ersättare Maria Maric (KD), ersättare  
  
Tidaholms kommun Tjörns kommun 
Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot Gun Alexandersson Malm (L), ledamot 
Gunilla Dverstorp (M), ersättare Anette Johannessen (S), ersättare 
  
Tranemo kommun Trollhättans Stad 
Eva-Karin Haglund (S), ledamot Margreth Johnsson (S), ledamot 
Cecilia Valbrant (C), ersättare Vakant 
  
Töreboda kommun Uddevalla kommun 
Pernilla Johansson (C), ledamot Elving Andersson (C), ledamot 
Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare Stefan Skoglund (S), ersättare 
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Ulricehamn kommun Vara kommun 
Elisabeth Stålbrand (NU4), ledamot Agneta Edvardsson (M), ledamot 
Sebastian Gustavsson (M) ersättare Fredrik Pettersson (S) ersättare 
  
Vårgårda kommun Öckerö kommun 
Bengt Hilmersson (C), ledamot Kent Lagrell (M), ledamot 
Tony Willner (S), ersättare Jan-Åke Simonsson (S), ersättare 

 

Medarbetare 

Föregående års medvetna rekryteringsarbete har resulterat i att bemanningen inom förbundet nu 
stabiliserats. Restriktiv hållning till nyanställningar inom förmedlingsarbetet har under året gällt i 
avvaktan på effekterna av införande av nytt verksamhetssystem.  
 
Utifrån förbundets pågående utveckling anpassas bemanning och arbetssätt. Bland annat har detta 
inneburit att tjänsten som verksamhetscontroller konverterats till utvecklingsledare och 
befattningsinnehavaren ingår i ledningsgruppen. I samband med nyrekrytering har kompetensen 
kopplat till rekrytering och utbildning av tolkar anpassats till förbundets förändrade behov. 
 
Verksamhetschefen för Fyrbodal sa upp sig under hösten och en ny chef rekryterades externt. 
Denne tillträder i februari 2020. Under mellanperioden är verksamhetschefen för Sjuhärad 
tillförordnad verksamhetschef även för Fyrbodal. 
 
Under hösten genomfördes i samarbete med extern part en insats för ledningsgruppen i syfte att 
utveckla gruppen och dess arbete. 
 
Värdegrundsarbetet har fortgått under året i hela organisationen. På varje arbetsplatsträff har 
samtliga medarbetare deltagit i arbetet genom olika övningar. Under våren gjordes dessutom en 
forskningsbaserad satsning i samarbete med extern part i syfte att öka medarbetarnas engagemang.  
 
För fjärde året i rad hade förbundet i december en gemensam utvecklingsdag för samtliga 
medarbetare. Årets externa föreläsare var Jim Thuresson och rubriken var ”Teamkänsla”. Avsikten 
med föreläsningen var att skapa större förståelse för varandra och fokusera på det positiva. Att alla 
anställda inom förbundet en gång om året ges möjlighet att träffas har varit mycket uppskattat av 
medarbetarna och vi-känslan inom förbundet har vuxit sig starkare för varje år.  
 
Samtliga nyanställda medarbetare, såväl tillsvidare- som visstidsanställda, genomgår en 
introduktionsdag i syfte att skapa förståelse för förbundets verksamhet och uppdrag. Under året 
har introduktion för nya medarbetare genomförts vid ett tillfälle. 
 
Årets löneöversyn är genomförd utifrån gjord lönekartläggning och i enlighet med centralt avtal. 
Samtliga löner är utvärderade i relation till uppdrag, befogenheter och individuella prestationer, 
samt marknadsläge. Då den lokala fackliga klubben för Vision upplöstes hösten 2018 avsa sig 
arbetstagarorganisationen delaktighet i 2019 års löneöversyn.  
 

Tillsvidare- och visstidsanställda 

Per den 31 december 2019 hade förbundet 51 tillsvidareanställda arbetstagare, 40 kvinnor 
respektive 11 män. Fyra av dessa var dock studielediga och två föräldralediga vid tidpunkten.  
 

                                                 
4 Nya Ulricehamn. 
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Under året har 60 personer varit tillsvidareanställda i förbundet vilket motsvarar en 
personalomsättning om 18,2. Totalt var antalet tillsvidareanställda arbetstagare sex personer färre 
och den totala personalomsättningen 6,4 procentenheter lägre jämfört med föregående år.  
 
Antalet arbetade timmar som förbundets tillsvidareanställda arbetstagare har utfört motsvarar 53,4 
årsarbetare (åa) vilket är en minskning om 4,2 åa. Även antalet utförda timmar av timavlönad 
personal har minskat. Dock har arbetade timmar utförda av visstidsanställd personal ökat med 3,0 
åa. Totalt har antalet arbetade timmar som utförts inom förbundet under året motsvarat 64,8 åa 
vilket är 1,6 åa färre jämfört med föregående år. Minskningen beror främst på en restriktivitet 
avseende tillsättning av vakanta tolkförmedlartjänster i avvaktan på införande av nytt 
verksamhetssystem. Den största yrkesgruppen inom förbundet är tolkförmedlare. 
 

 
År 

Tillsvidare 
(åa) 

Visstid 
(åa) 

Timavlönade 
(åa) 

Totalt 
(åa) 

2019 53,4 9,8 1,6 64,8 

2018 57,6 6,8 2,0 66,4 

2017 57,0 6,8 2,6 66,4 

2016 47,3 8,6 9,6 65,5 
Tabell 4 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare 

Sysselsättningsgrad 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 97,5 % vilket 
innebär att sysselsättningsgraden har ökat något jämfört med föregående år. 89 % av kvinnorna 
respektive 92 % av männen arbetar heltid inom förbundet. 
 

Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron för 2019 är 6,0 % 
vilket är en minskning om 0,8 
procentenheter jämfört med föregående år. 
Sjukfrånvaron har inte minskat i den 
omfattningen som förväntades. Dock finns 
inga indikationer på arbetsrelaterad 
sjukfrånvaro.  
 
Långtidssjukfrånvaron motsvarar 24,2 % 
av den totala sjukfrånvaron vilket är en 
ökning med 5,6 procentenheter jämfört 
med föregående år. Ökningen är kopplad 
till några få allvarligt sjuka medarbetare. 
Den totala sjukfrånvaron för kvinnor är 
6,8 % och 3,1 % för män. Sjukfrånvaron 
för såväl kvinnor som män har sjunkit 
jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron hos 
medarbetare 29 år eller yngre var 6,7 %. I åldersgruppen 30-49 var sjukfrånvaron 5,4 år % medan 
medarbetare 50 år eller äldre hade en sjukfrånvaro på 7,1 %. 
 
Friskvårdsbidraget har nyttjats av 29 medarbetare under 2019, vilket är fyra personer färre jämfört 
med föregående år. Under hösten inleddes ett samarbete med en massör för att möjliggöra 
subventionerad massage på kontoret i Göteborg. Denna insats föll väl ut och var mycket 
uppskattad hos medarbetarna. Insatsen fortlöper under våren 2020. 
 

Figur 7, Sjukfrånvaro %, Total och kort 2019 
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Pensioner 

Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen och är en 
pensionslösning via KPA.  
 

Händelser av väsentlig betydelse 

Nya medlemmar 

Förbundet utökades i januari 2019 med följande 12 nya medlemskommuner: Bollebygds kommun, 
Dals-Ed kommun, Herrljunga kommun, Härryda kommun, Kungälvs kommun, Marks kommun, 
Strömstads kommun, Svenljunga kommun, Tanums kommun, Tjörns kommun, Tranemo 
kommun, Vårgårda kommun. 
 

Nya lokaler i Göteborg 

Lokalen i Göteborg i vilken förbundets verksamhet tidigare inrymdes i var ursprungligen inte 
anpassad för kontorsverksamhet. Lokalen hade därmed stora brister och en godtagbar arbetsmiljö 
kunde inte upprätthållas. Från juni är kansliet och förbundets största förmedlingskontor inrymda i 
moderna, för verksamheten anpassade, kontorslokaler i Gårda. 
 

Ett kontor i Fyrbodal 

I en förbundsövergripande lokalöversyn bedömdes inte kontoren i Trollhättan och Uddevalla vara 
ändamålsenliga. Direktionen beslutade därför om en sammanslagning av de båda kontoren och 
från augusti är förbundets verksamhet i Fyrbodal placerad i en ny ändamålsenlig lokal i centrala 
Trollhättan. 
 

Omförhandlat avtal 

På grund av den utdragna upphandlingsprocessen av nytt verksamhetssystem hade förbundet 
tidigare tvingats träffa ett för förbundet mindre fördelaktigt avtal med befintlig leverantör av 
verksamhetssystem. Denna leverantör nyttjade sin avtalsrätt och sa i februari upp avtalet. 
Uppsägningen medförde ett mycket akut och kritiskt läge för förbundets totala drift. Ett nytt 
avsevärt dyrare avtal med förlängningsmöjlighet tvingades därför av förbundet att ingås med 
befintlig leverantör. 
 

Avtal nytt verksamhetssystem 

Efter en lång upphandlingsprocess med överklaganden till högsta instans kunde förbundet i maj 
teckna avtal med ny leverantör för nytt verksamhetssystem. Under sommaren och hösten har ett 
intensivt arbete pågått tillsammans med den nya leverantören i ett försök att kunna driftsätta det 
nya systemet innan årsskiftet. I slutet av oktober fastställdes att driftsättningen inte var möjlig 
under 2019 och beslut togs att förlänga avtalet med nuvarande leverantör och därmed driftsätta 
under våren 2020.   
 

Konkurrensverket 

Förbundet anmäldes under året anonymt till konkurrensverket. Ärendet avskrev efter utredning. 
 

Ny webbplats 

Förbundet har i samarbete med extern konsult tagit fram en ny webbplats i syfte att möta de nya 
lagkraven gällande tillgänglighetsanpassning som träder i kraft under 2020. I december 
publicerades den nya webbplatsen. 
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Verksamhetschef Fyrbodal 

I oktober sa verksamhetschefen för Fyrbodal upp sig från sin tjänst i förbundet. 
Verksamhetschefen för Sjuhärad tillförordnades omgående och den tidigare verksamhetschefen 
för Fyrbodal fick under uppsägningstiden andra arbetsuppgifter i förbundet. Rekryteringen av en 
ny verksamhetschef avslutades i mitten av december.  
 

Mässdeltagande 

I syfte att stärka varumärket framförallt gentemot kund, men även för att öka kunskapen om 
tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i samhället, har förbundet under 2019 
deltagit med monter på både Kvalitetsmässan och Nationella primärvårdskonferensen. Förbundet 
har också deltagit på olika rekryteringsmässor bland annat på Högskolan i Borås samt på 
Opportunity Day i syfte att i första hand rekrytera nya tolkar. 
 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 

Förlängt avtal 

På grund av senarelagd driftsättning av nya verksamhetssystemet förlängdes avtalet för befintligt 
verksamhetssystem.  
 

Brand i Trollhättan 

I början av året uppstod en brand i fastigheten i vilken förbundet har förmedlingskontoret för 
Fyrbodal. Lokalen fick kraftiga rökskador och tvingades stänga för sanering. Personalen arbetade 
under denna period på förbundets kontor i Göteborg.  
 

Ny verksamhetschef Fyrbodal 

I början av februari tillträdde den nya verksamhetschefen för Fyrbodal.  
 

Covid-19 påverkar verksamheten 

På grund av Covid-19 utbrottet har många av förbundets kunder, per den 25 mars 2020, avbokat 
en stor mängd planerade tolkuppdrag. Förbundet uppmanar kunderna att i största möjliga mån 
använda sig av distanstolkning och många kunder väljer att boka om kvarvarande tolkuppdrag på 
plats till telefontolkning för att minska risken för smittspridning. Inledningsvis valde flertalet tolkar 
att ej åta sig uppdrag på plats. Bilden har dock på två veckor förändrats till att flera tolkar istället 
utrycker oro för sin försörjning då uppdragen markant minskat. I skrivande stund är det svårt att 
prognostisera Covid-19 påverkan på förbundets verksamhet över tid. Sannolikheten att budgeterat 
antal tolkuppdrag för 2020 kommer att uppnås, bedöms som obefintlig. Detta kommer att 
resultera i en negativ ekonomisk påverkan och en eventuell prishöjning kan komma att krävas 
under året för en budget i balans.   
 
Effekterna av Covid-19 kommer med stor sannolikhet att påverka möjligheterna att driftsätta det 
nya verksamhetssystemet. Förbundets kunder, framför allt Västra Götalandsregionen, är hårt 
belastade på grund av Covid-19 utbrottet. Att under rådande omständigheter sammankalla grupper 
av människor samt ta fokus från verksamhetsdriften för att utbilda kund, tolk och förbundets 
medarbetare i ett nytt system framstår tveksam. I skrivande stund har dialoger förts med såväl 
nuvarande systemleverantör avseende förlängning av befintligt avtal som med leverantören av nytt 
verksamhetssystem för en eventuell senareläggning av driftsättning. En senareläggning av 
driftsättning av nytt system kommer på olika sätt resultera i ökade kostnader för förbundet. 
 
En riskanalys utifrån Covid-19 är framtagen för förbundet och uppdateras löpande. 
Ledningsgruppen inklusive övriga nyckelpersoner i förbundet har daglig avstämning med 
anledning av Covid-19. 

Page 210 of 265



18 (30) 
 

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi 
Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta 
kundernas förväntade tolkbehov. Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och rekrytera 
lämpliga kandidater till tolkyrket. Senaste året har dock fler etablerade och redan utbildade tolkar 
sökt sig till förbundet vilket medfört ett större fokus på kompetensutveckling. Under andra halvan 
av 2019 och början av 2020 har en bemanningsförändring skett i teamet som arbetar med 
rekrytering och utbildningssamordning av uppdragstagare. En översyn av arbetet kopplat till 
kompetensförsörjning av uppdragstagare pågår och förväntas under 2020 utveckla olika processer 
men också öka digitaliseringen av arbetet. 
 
Förbundet har under senaste åren erbjudit distanstolkning via telefon och skärm. Efter införandet 
av ett nytt verksamhetssystem förväntas användarvänligheten för skärmtolkning att öka, för såväl 
kund som tolk. Som ett led i förbundets hållbarhet är målet att distanstolkningen ska öka under 
2020. 
 
Senaste årets mer intensifierade arbete med kund och varumärke ledde bland annat till att en enkät 
skickades ut till förbundets alla kunder innan sommaren. Resultatet av denna enkät har bland annat 
lett till fler kundbesök och att förbundets kunder under hösten bjöds in till frukostmöten för 
dialog och information om tolkanvändande. Då dessa aktiviteter föll väl ut har ytterligare 
frukostmöten bokats in under våren 2020. Under 2020 planeras även digitala informations- och 
dialogmöten med kund. Ett arbete har även påbörjats för att på sikt kunna erbjuda förbundets 
kunder olika informationsfilmer gällande tolkanvändande. 
 
Under 2019 har förberedelser för implementering och driftsättning av nytt verksamhetssystem 
pågått. Det nya systemet är planerat att driftsättas i maj 2020. Införandet av nytt 
verksamhetssystem förväntas medföra ökad digitalisering och automatisering av 
förmedlingsarbetet vilket även kan komma att ställa andra kompetenskrav på förbundets 
tolkförmedlare. 
 
Upphandling av ännu ett verksamhetskritiskt system påbörjades under hösten 2019. Nytt avtal för 
telefoni- och kommunikationslösning väntas tecknas under 2020. Nuvarande avtal löper ut i 
mitten av 2020. 
 
Under hösten 2019 har förbundets kvalitetsarbete fortgått i enlighet med FR2000. Då arbetet har 
varit avsevärt mer omfattande än förväntat och förbundets kvalitetsambitioner är höga, har 
kvalitetsarbetet tillåtits få ta tid. Ambitionen är nu att certifiera förbundet under 2020. Det 
systematiska arbetsmiljöarbetet fortgår och genomsyrar hela organisationen. 
 
Förbundet kommer under 2020 börja använda ett nytt digitalt, AI-uppbyggt, arbetsmiljöverktyg, 
som möjliggör att löpande mäta hur organisationen mår i syfte att maximera engagemanget på 
arbetsplatsen. Detta verktyg kommer även att årligen kunna mäta HME, det vill säga hållbart 
medarbetarengagemang, vilket tidigare mättes genom en traditionell medarbetarenkät vartannat år. 
 

Utveckling av verksamheten över tid 

Utvecklingen av flyktingsituationen i världen är svår att förutse men behovet av tolk förväntas 
ändå inom de närmaste åren vara i likvärdig nivå med nuvarande behov. Språktolkens roll och 
utbudet av språktolktjänster förväntas dock förändras under de närmaste åren. Bland annat tros 
detta bero på regeringens tolkutredning och den allmänna politiska debatten om rättigheten till 
tolk, men också på de offentliga verksamheternas besparingskrav, det minskade intresset för 
tolkyrket och inte minst den digitala utvecklingen.  
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Förbundet arbetar redan idag med ökad digitalisering och utveckling av befintliga tolktjänster. 
Bland annat görs detta för att effektivare kunna nyttja den faktiska tolktiden men också utifrån 
såväl kostnadsmedvetenhet som miljöperspektiv. Under de närmaste åren förväntas förbundet 
komplettera sina nuvarande tolktjänster med mer digitala alternativ. Distanstolkning förväntas över 
tid i större utsträckning användas av förbundets kunder.  
 
Förbundet bedriver utöver tolkförmedling även viss översättningsverksamhet. Då översättning 
inte är en del av förbundets uppdrag har denna verksamhet bedrivits i mycket ringa omfattning på 
grund av svårigheter med kvalitetssäkring. Verksamheten bedöms sedan ett år tillbaka kvalitativt 
stabil vilket innebär att målsättningen nu är att under närmaste åren utveckla verksamheten. 
 
Ett nytt verksamhetssystem planeras att driftsättas under 2020 vilket medför en ökad digitalisering 
i förmedlingsarbetet. Detta kommer över tid förändra förmedlarrollen och kompetensbehovet i 
förbundet. 
 

Förbundets investeringsverksamhet 
I maj 2019 skrevs avtal med ny leverantör för nytt verksamhetssystem. Investeringsbudgeten är 11 
mkr och då driftsättning kommer ske under 2020 har inga avskrivningar skett under året.  
 
I samband med att kansli och förmedlingsverksamheten i Göteborg i juni flyttade till nya mer 
ändamålsenliga lokaler gjordes en översyn av inventarierna. Större delen av kontorets inventarier 
återanvändes på förbundets olika kontor. Komplettering och anpassning skedde också av 
befintliga inventarier. Den nya utbildningssalen i Göteborg möblerades dock upp med nya 
inventarier. En ej budgeterad investering på 0,4 mkr har därmed gjorts och avskrivningarna 
påbörjades under september. Inventarierna skrivs av på fem år. 
 

Ekonomi 
I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. 
Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter 
fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till tolkar 
kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende av 
hur många tolktjänster som utförs. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster 
enligt självkostnadsprincipen. 
 
Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.  
 
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3 mkr.  
 

Likviditet 

I samband med att direktionen godkände 2018 års årsredovisning beslutades också att en 
återbetalning till medlemmarna skulle ske. Beslutet innefattade även en höjning av lägsta nivå på 
eget kapital från 20 mkr till 22 mkr samt en utbetalning på 4 676 tkr. Förbundet har haft en god 
likviditet under hela 2019 och den checkkredit som finns på 10 mkr har inte nyttjats. 
 

Mål för god ekonomisk hushållning 

I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett 
långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de 
löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.  
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Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning: 
 

• Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat  

• Checkkrediten ska ej nyttjas 

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god vilket innebär 
att checkkrediten inte nyttjats. 
 

Utvärdering av ekonomisk ställning 

Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt 
självkostnadsprincipen. Sedan start har förbundet byggt upp ett stabilt eget kapital. Det 
ekonomiska överskottet tillsammans med medlemsandelarna är förbundets likvida medel.  
 
Direktionen har fastställt att lägsta nivå på eget kapital ska vara 22 mkr. Efter att direktionen 
beslutat att godkänna årsrapporten beslutas även om eventuell återbetalning ska ske av eget kapital 
till förbundsmedlemmarna. Ett eget kapital om minst 27 mkr krävs för att en återbetalning ska bli 
aktuell. För eventuell återbetalning av eget kapital och utbetalningar kopplat till pågående 
investering kan förbundets checkkredit komma att nyttjas varpå den är beslutad att finnas kvar.  
 
Sedan driftstarten 2013 har likviditeten varit god och alla investeringar har klarats med egna medel. 
Det överskott som genererats i förbundet gör att den ekonomiska ställningen är god.  
 

Utfall i förhållande till budget 

Bakgrund till budget 

Budget 2019 är planerad utifrån rådande förutsättningar våren 2018 samt utfallet av 2017. 
Budgeten är därefter lagd utifrån medlemmarnas beräknade behov om 345 000 uppdrag samt att 
förbundet skulle nå ett nollresultat. För en budget i balans bedömdes en prishöjning på 2,5 % 
nödvändig. 
 

Utfall 

Efterfrågan av tolktjänster var något högre än budgeterat. Utfallet blev drygt 347 000 uppdrag, 
vilket är ca 2 000 fler uppdrag än budgeterat. Att medlemmarna under året i större utsträckning 
lojalt köpt tolktjänster från förbundet bedöms vara den största anledningen till det positiva utfallet. 
Resultatet för 2019 blev knappt 5,9 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat.  
 
Försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare är de utfall som har störst avvikelse mot 
budget. Detta är bland annat ett resultat av fler utförda tolkuppdrag samt att andelen uppdrag som 
utfördes av tolkar på en såväl högre arvodes- som prisnivå har ökat ytterligare jämfört med 
föregående år. 
 
Då intresset och engagemanget från medlemsorganisationernas politiska representanter är stort för 
förbundet närvarar ofta såväl ledamot som ersättare på förbundets direktionsmöten. Detta har 
resulterat i att kostnaderna för direktionen är högre än budgeterat. Utfallet för 
personalkostnaderna är däremot lägre än budgeterat och främst beror avvikelsen på att förbundet 
haft en lägre bemanning under året. Återbesättning av vakanta tjänster har skett med viss 
restriktivitet i avvaktan på införande av nytt verksamhetssystem. 
 
Förbundets utfall för tolkutbildning är drygt 800 000 kronor lägre än budgeterat. Avvikelsen beror 
på minskat utbildningsbehov då redan utbildade tolkar söker sig till förbundet och att färre 
potentiella tolkaspiranter med tillräcklig kompetens generellt söker sig till yrket. Bemanningen har 
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också varit kraftigt reducerad i teamet som arbetar med rekrytering och utbildning av tolkar i 
förbundet.  
 
De tidigare kontoren i Trollhättan och Uddevalla har slagits samman och återfinns numera i en 
gemensam lokal i Trollhättan. Kontoret i Göteborg, som innefattar såväl förbundets kansli som 
den största förmedlingsverksamheten, har flyttat till mer ändamålsenliga lokaler. Detta har 
resulterat i en ökad hyra och därmed en planerad budgetavvikelse kopplat till förbundets 
lokalkostnader.  
 
Utfallet kopplat till IT-kostnader blev högre än budgeterat. Avvikelsen beror på det fördyrade 
avtalet med nuvarande leverantör av verksamhetssystem.  
 
Även kostnader kopplat till konsulttjänster avviker mot budget. Dessa är bland annat relaterade till 
konsultarvode avseende överklagan och införande av nytt verksamhetssystem. Framtagande av 
förbundets nya tillgänglighetsanpassade webbplats har också medfört konsultkostnader som 
påverkat budgetavvikelsen. Ytterligare en del av avvikelsen förklaras genom att en 
arbetsmiljörelaterad insats för samtliga medarbetare i förbundet genomfördes under våren. 
 
Driftsättningen för nytt verksamhetssystem har på grund av den utdragna upphandlingsprocessen 
ej skett enligt plan under 2019. Driftsättningen är därmed framflyttad till våren 2020. 
Avskrivningar kopplat till investering av nytt verksamhetssystem har därför uteblivit under 2019 
vilket resulterar i en budgetavvikelse. Avskrivningar för ej budgeterat möbelinköp i samband med 
nya lokaler har däremot belastat budgeten för avskrivningar med 24 tkr.  
 

INTÄKTER Utfall 2019 Budget 2019 

Förmedlingstjänster 219 946 205 448 

Övriga intäkter 424   

Summering 220 370 205 448 

KOSTNADER     

Direktionskostnader 1 053 975 

Personalkostnader  29 525 30 851 

Arvoden och ersättningar tolkar 171 542 161 453 

Tolkutbildning 755 1 600 

Lokalkostnader 3 568 3 105 

Hyra IT-utrustn, IT-program, licenser 3 529 3 200 

Inventarier, förbrukningsmaterial 384 374 

Administrativa, IT- konsulttjänster, jouravtal 4 092 3 350 

Finansiella kostnader 55 540 

Summering 214 503 205 448 

RESULTAT     

  5 867 0 
Tabell 5 Utfall mot budget 2019 
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Driftsredovisning 

Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en total 
förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad, 
dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.  
 

Balanskrav utifrån årsresultat 

Balanskravet uppfylls 2019. Inga underskott finns att återställa från tidigare år. 
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Resultaträkning 

Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna 
för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska finansieringen 
av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel av 
andelskapitalet. 
 

Resultaträkning 

Belopp i tkr Not 2019-01-01 2018-01-01 

  2019-12-31 2018-12-31 

    

Verksamhetens intäkter 1 220 370 203 940 

Verksamhetens kostnader 2 -214 448 -198 506 

Avskrivningar 3 -24 -104 

    

Verksamhetens nettokostnader  5 898 5 330 

    

Finansiella intäkter 4 7 2 

Finansiella kostnader 5 -38 -37 

    

Resultat före extraordinära poster  5 867 5 295 

    

Extraordinära poster  0 0 

    

Årets resultat  5 867 5 295 
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Balanskravsavstämning 

Belopp i tkr 2019 2018 2017 

    

Årets resultat enligt resultaträkningen 5 867 5 295 79 

    

Minus samtliga realisationsvinster/förluster 0 0 0 

Plus sänkning av diskonteringsränta 0 0 0 

Plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med 
god ekonomisk hushållning 0 0 0 

Plus orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 

Minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 

    

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 5 867 5 295 79 

    

Medel till resultatutjämningsreserv (RUR) 0 0 0 

Medel från resultatutjämningsreserv (RUR) 0 0 0 

    

Årets balanskravsresultat 5 867 5 295 79 

Balanskravsresultat att reglera 0 0 0 

     

    

Budgetomslutning     

Verksamhetens kostnader 214 448 198 506 186 538 

Personal- och direktionskostnader, inkl sociala avgifter 30 578 30 526 28 201 

Arvoden och ersättningar till tolkar, inkl sociala avgifter 171 542 156 205 148 092 

Nettoinvesteringar 3 031 0 0 

Likvida medel 31/12 respektive år 18 273 17 584 12 565 

    

Resultat    

Årets resultat 5 867 5 295 79 

Ingående Eget kapital 29 455 24 160 24 081 

    

Nyckeltal    

Kassalikviditet 188 % 191 % 176 % 

Soliditet 49 % 48 % 43 % 
 
 
 
 
  

Page 217 of 265



25 (30) 
 

Balansräkning 

Belopp i tkr Not 2019-12-31 2018-12-31 

    

TILLGÅNGAR    

    

Anläggningstillgångar    

Immateriell anläggningstillgång 6 2 671 0 

Inventarier 7 336 0 

Summa anläggningstillgångar  3 007 0 

    

Omsättningstillgångar    

Fordringar 8 41 160 43 977 

Likvida medel 9 18 273 17 584 

Summa omsättningstillgångar  59 433 61 561 

    

Summa tillgångar  62 440 61 561 

    

    

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER    

    

Eget kapital    

Eget kapital 10 22 000 21 381 

Andelskapital, medlemskommuner 10 & 12 2 997  2 779  

Årets/periodens resultat 10 5 867 5 295 

Summa eget kapital  30 864 29 455 

    

Skulder     

Kortfristiga skulder 11 31 576 32 106 

Summa skulder  31 576 32 106 

    

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  62 440 61 561 
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Kassaflödesanalys 

Belopp i tkr  2019-01-01 2018-01-01 

  2019-12-31 2018-12-31 

 Not   

Den löpande verksamheten    

Årets resultat 10 5 867  5 295  

Justering för av- och nedskrivning 3 24  104  
    

Medel från verksamheten före förändring    

av rörelsekapital  5 891  5 399  
    

Minskning kortfristiga fordringar  2 817  -1 010  

    

Minskning kortfristiga skulder  -530  630  
    

Kassaflöde från den löpande verksamheten  8 178  5 019  
    

Investeringsverksamheten    

Bruttoinvestering i anläggningstillgångar 6 & 7 -3 031  0  
    

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -3 031  0  
    

Finansieringsverksamheten    

Andelskapital 12 218  0  

Återbetalning av Eget Kapital 10 -4 676   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -4 458  0  

    

Årets kassaflöde  689  5 019  

    

Likvida medel vid årets början  17 584  12 565  

Likvida medel vid årets slut  18 273  17 584  
 

Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen har från och med 2019 upprättats i enlighet med Lag om Kommunal Bokföring 
och Redovisning, LKBR. Ingående balanser har inte behövt justerats till följd av införandet av 
LKBR. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat 
anges. Intäkter redovisas i den period som tolkuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt 
värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är 
sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt.  
 
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Avskrivning av 
inventarier sker på fem år. 
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Noter 

Belopp i tkr 2019-01-01 2018-01-01 

  2019-12-31 2018-12-31 

Not    
    

1 Verksamhetens intäkter   

 Förmedlingstjänster 219 946  203 744  

 Övriga intäkter 424  196  

 Summa 220 370  203 940  
    

2 Verksamhetens kostnader   

 Direktionskostnader 784  575  

 Sociala avgifter direktion 269  192  

 Personalkostnader 22 713  22 673  

 Sociala avgifter personal  6 812  7 086  

 Arvoden och ersättning tolkar 141 236  127 937  

 Sociala avgifter tolkar 30 306  28 268  

 Tolkutbildning 755  1 244  

 Lokalkostnader 3 568  2 966  

 Dator/IT/telefoni/post 3 529  3 174  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  384  675  

 Administrativa- och konsulttjänster 4 092  3 716  

 Summa 214 448  198 506  
    

3 Avskrivningar   

 Inventarier 24  104  

 Summa 24  104  
    

4 Finansiella intäkter   

 Ränteintäkter 7  2  

 Summa 7  2  
    

5 Finansiella kostnader   

 Räntekostnad  1  1  

 Övriga finansiella kostnader 37  36  

 Summa 38  37  
    

 

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet 
i den period de hör hemma. 

    

 Anläggningstillgångar   

6 Immateriella anläggningstillgångar   

 Pågående investeringar   

 - Nytt verksamhetssystem. Pågående investering under hösten 2019 2 671  0  

 och våren 2020 med beräknad driftstart maj 2020   

 Summa 2 671  0  
    

7 Inventarier   
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 Anskaffningsvärde 1 241  1 241  

 Ackumulerade avskrivningar -1 241  -1 137  

 Årets investering  360   

 Årets avskrivning -24  -104  

 Utgående bokfört värde 336  0  
    

8 Fordringar   

 Kundfordringar 25 217  23 602  

 Div. kortfristiga fordringar 10  0  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 933  20 375  

 Summa 41 160  43 977  
    

9 Kassa och bank   

 Bank 18 273  17 584  

 Summa 18 273  17 584  
    

10 Allmänt eget kapital   

 Balanserat resultat 26 676  21 381  

 Återbetalning av Eget kapital enligt direktionsbeslut §363 -4 676  0  

 Andelskapital, medlemskommuner 2 997  2 779  

 Årets/periodens resultat 5 867  5 295  

 Summa 30 864  29 455  
    

11 Kortfristiga skulder   

 Leverantörsskulder 3 622  1 768  

 Moms 8 369  7 787  

 Personalens skatter och avgifter 3 402  3 228  

 Skulder till anställda 0  1  

 Upplupna semesterlöner 882  983  

 Upplupet arvode A-skatt tolkar, inkl sociala avgifter 9 560  11 823  

 Övriga upplupna kostnader 5 741  6 516  

 Summa 31 576  32 106  
    

 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december 2019. 
    

12 Andelskapital   

 Årets förändring av andelskapital 218  0  

 

Varje medlem i förbundet har andelar 
motsvarande antalet invånare  

 2019 tillkom 12 nya medlemskommuner   

 Summa 218  0  
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Tolkförmedling Väst, Göteborg 2020-03-27 

 

 

 

 

 

 

Åke Björk    Christina Abrahamsson 

Ordförande    Vice ordförande  
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Till ekonomiutskottet och kommunstyrelsen i Härryda kommun 

 
Synpunkter till budget/plan 2021-2025 från rådet för 
funktionshinderfrågor 
 

1. Personer med sjukersättning eller sjukpension bör ges möjlighet att åka med 
kollektivtrafik gratis liksom övriga pensionärer/seniorer. 
Vid förfrågningar om varför vissa grupper får åka gratis kollektivt och andra inte, har 
vi ofta fått höra att detta egentligen inte innebär någon extra utgift för kommunen då 
det handlar om att fylla bussar som annars hade gått tomma eller halvfulla. Därför 
ställer vi oss frågande till varför detta inte redan beviljats.  

Vår uppfattning är att detta egentligen skulle innebära en besparing för kommunen och 
de ovannämnda grupperna om de skulle få åka kollektivt istället för att använda 
färdtjänst. Vi har en uppfattning att flera som har fått beviljat färdtjänst använder det 
fast de kanske inte alltid behöver det. I många fall kan man använda kollektivtrafiken 
istället. Blir det då också gratis att åka kollektiv så tror vi att många hade valt att göra 
det istället för att betala för färdtjänst.  

Att som sjukpensionär eller mottagare av sjukersättning få möjlighet att åka gratis 
kollektivt skulle i längden även vara bra för hälsan: 

- För gruppen med psykisk ohälsa vore detta främjande för livskvaliteten. 

- För personer som av olika anledningar har svårt att komma utanför dörren kan 
kostnaden för att åka buss innebära en ytterligare inlåsningseffekt. Att ge dem 
tillfälle att åka gratis vore en stor väl gärning. 

 

2. Tillgänglighetsanpassad badplats 
Angeläget behov av att anlägga en handikappanpassning någon av kommunens 
badplatser, företrädesvis i Hindås.  

 

3. Mer satsning för barn med autism och Asperger i skolan.  
Att satsa på dessa barn genom till exempel mindre undervisningsgrupper ger i 
slutändan kommunen en besparing genom att dessa barn får större möjligheter att 
klara en skolgång och att sedermera komma ut i yrkeslivet.  

Att inte ha tillgång till en anpassad skolgång leder till ökad stress vilket i sin tur 
resulterar i inlärningssvårigheter och försämrade studieresultat eller så kallade 
hemmasittare.  
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4. Demens boende med maximalt tio lägenheter per enhet/avdelning.  
Socialstyrelsen rekommenderar åtta till nio lägenheter per enhet/avdelning.  
 

5. Tak för färdtjänstresor  
Önskvärt med ett tak för färdtjänstresor då många inom målgruppen har låga 
inkomster och mycket utgifter utifrån sin funktionsnedsättning. 
 
 

6. Återinförande av personligt ombud 
Personligt ombud 

- är oberoende av stat, kommun och myndighet, kan agera rådgivare och konsult åt den 
enskilde utan att hamna i konflikt med arbetsgivaren, 

- är inte involverad i den personliga ekonomin såsom en god man, utan har en mer 
rådgivande roll (sjukersättning, bostadstillägg, andra ersättningsformer, hjälpmedel 
och bidrag), 

- är en funktion som gör att en person med psykisk funktionsnedsättning kan fortsätta 
att sköta sin ekonomi på egen hand - kanske med assistans av ett boendestöd men utan 
en god man, 

- är i sin självständighet från stat, kommun, och myndigheter kapabel till en större 
överblick över den hjälp och assistans man som psykiskt funktionsnedsatt har rätt att 
söka och kräva. Det kan enskilt vara mycket svårt att själv skaffa sig den översikten då 
försäkringskassa, arbetsförmedling, kommun, och LSS ger knapphändig information 
många gånger, 

- är en fast punkt i tillvaron, en trygghet att återvända till, när handläggare på andra 
instanser har stor omsättning så har de personliga ombuden på Bräcke diakoni varit 
desamma under lång tid. Trygghet i form av låg personalomsättning är mycket viktigt 
för den som har en psykisk funktionsnedsättning, 

- är oftast högre utbildad än boendestöden (som man hänvisas till i dagsläget). De 
personliga ombuden är oftast socionomer eller arbetsterapeuter. De har alltså 
specialkompetens vad gäller att söka rätt på bidrag, ersättningsformer, hjälpmedel och 
stöd. Boendestöden har en mycket mer praktisk, men nog så viktig funktion dock 
besitter de inte alls samma kunskap,  

- är dåligt marknadsfört av kommunen. Många personer som skulle behöva hjälp från 
Bräcke diakoni har sannolikt inte nåtts av informationen att den existerar. Personligt 
ombud behöver få en egen flik på kommunens webbplats. Skriftlig information på  
socialkontoret, kommunhuset, kulturhusen och vårdcentralerna i kommunen. Även 
information riktad till Härrydas patienter på öppenvårdsmottagningen för psykiatri i 
Mölndal. 

 

Rådet för funktionshinderfrågor genom vice ordförande Katarina Kaspersson 
Mölnlycke, 2020-04-16
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