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KALLELSE 
Välfärdsnämnden 
Datum 
2020-05-27 

1. Fastställande av föredragningslista 
 
 

  

 
2. Information från välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågor 

 
 

  

 
3. Information om processarbete Rektorsorganisation och Sveriges 

bästa skola 
2020VFN149 
 

Päivi Malmsten, 15 min.  

 

4. Ekonomisk månadsuppföljning per mars 2020 
2020VFN28 
 

  

 

5. Medborgarförslag - Generationsöverskridande spontanidrottsplats - 
rörelserikedom för alla 
2020VFN192 
 

  

 

6. Medborgarförslag - förslag på användning av grusplan vid 
Furuhällsskolan 
2020VFN86 
 

  

 

7. Medborgarförslag - återställ fotbollsplanen vid Furuhällsskolan 
2020VFN85 
 

  

 

8. Medborgarförslag – mountainbikebana på Furuhälls grusplan 
2020VFN83 
 

  

 

9. Medborgarförslag - återställ friidrottsplatsen vid Furuhällsskolan   
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10. Verksamhetsbidrag – kompensation för föreningar och 
organisationer som drabbats ekonomiskt av coronaviruset 
2020VFN232 
 

  

 

11. Anmälan av ordförandebeslut gällande 15-timmarbarnen som ska 
börja i förskoleklass under höstterminen 
2020VFN245 
 

  

 

12. Familjerådgivningen S:t Lukas – verksamhetsberättelse 2019 
2020VFN182 
 

  

 

13. Deltagande i etablerandet av ett regionalt stödcentrum för personer 
utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck 
2020VFN229 
 

  

 

14. Utbetalning av habiliteringsersättning med anledning av 
coronapandemin 
2020VFN239 
 

  

 

15. Åtgärder inom funktionsstöd med anledning av coronapandemin 
2020VFN241 
 

  

 

16. Delgivning av protokoll från råd 2020 
2020VFN24 
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Datum 
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17. Delgivningar 2020 
2020VFN23 
 

  

 

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

  

 

19. Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 2020 
2019VFN679 
 

  

 

20. Anmälan av ordförandebeslut 2020 
2020VFN4 
 

  

 

21. Framställan enligt 16 kap. 18 § socialförsäkringsbalken 
 
 

  

 
22. Nedläggning av faderskapsutredning enligt föräldrabalken 2 kap 7 § 

punkt 1 och 2 
 
 

  

 
23. Nedläggning av faderskapsutredning enligt föräldrabalken 2 kap 7 § 

punkt 1 och 2 
 
 

  

 
24. Nedläggning av faderskapsutredning enligt föräldrabalken 2 kap 7 § 

punkt 1 och 2 
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Ekonomi- och upphandlingsfunktionen  
Helena Lundqvist 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-04-30 2020VFN28  042 
  
 

Ekonomisk månadsuppföljning per mars 2020 

Sammanfattning  
Välfärdsnämndens budget uppgår till 1 955,6 mnkr och prognosen för 2020 är 1 941,9 
mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 13,7 mnkr. Detta innebär en 
förbättring jämfört med förra prognosen med 5,5 mnkr. Både socialtjänst och utbildning 
och kultur förbättrar sina prognoser. Sektor socialtjänst prognostiserar nu ett överskott 
om 12,7 mnkr och sektor utbildning och kultur ett överskott om 1 mnkr. 
 
Sektor socialtjänsts överskott förklaras till största delen av att det nya särskilda boendet i 
Säteriet är försenat och både behovet och kostnaden för ersättningslösningar är lägre än 
förväntat. Utbildning och kultur visar ett överskott om 1 mnkr trots att 
grundskoleverksamhetens prognos från februari om -2 mnkr kvarstår. Underskottet 
återfinns främst inom särskoleverksamheten. Övriga verksamheter inom sektorn visar 
överskott, framförallt gymnasiet och förskolan, och balanserar grundskoleverksamhetens 
underskott.  
 
Socialtjänst har fortsatt sitt arbete med åtgärder för att på sikt, med minskande ramar, 
anpassa sitt kostnadsläge till budgeterade nivåer. Inom försörjningsstödsenheten pågår 
arbetet med att sänka kostnaderna för hushåll med höga utbetalningar och arbetet enligt 
modellen Härryda framtid fortsätter. Barn och familj fortsätter arbetet med att 
omförhandla dygnspris i befintliga placeringar där det är möjligt, samt rekrytera och 
placera/omplacera i egna familjehem och kontrakterade jourhem. Inom hälsa och bistånd 
pågår en genomlysning av bostadsanpassning. Verksamheten fortsätter även 
genomlysningen av placeringar av vuxna med missbruk och/eller annat beroende för att 
sänka placeringskostnader och utföra vård i egen regi. 
 
Inom sektor utbildning och kultur görs en översyn av taxor och avgifter inom fritid 
samtidigt som för- och grundskolan fortsätter arbetet med att anpassa organisationen efter 
barn- och elevantal.  
 
Inom välfärdsnämndens ansvarsområde finns underskott huvudsakligen på 
verksamheterna grundskola och funktionsstöd. Strävan är att uppnå ekonomisk balans 
inom samtliga verksamheter, men då nämndens sammantagna prognos är positiv gör 
förvaltningen bedömningen att inga ytterligare åtgärder behöver fastställas av nämnden. I 
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prognosen ingår ingen större nettoeffekt på kommunens egna kostnader för Coronakrisen. 
Den ekonomiska effekten kommer att bli tydligare under hösten. 
 
I bilagan ”Månadsprognos per mars 2020” framgår prognoser, avvikelser och vilka 
åtgärder sektorerna arbetar med.  

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar prognosen och uppdrar inte åt förvaltningen att vidta ytterligare 
åtgärder. 
 
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen och kommunfullmäktige rapporten. 
 

  

Peter Lönn 
Kommundirektör  Bo Ekström 
  Ekonomichef 

 

Bilaga 

Månadsprognos per mars 2020 
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3(7) 

Välfärdsnämnden 

Driftredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Utbildning och kultur 1 238 930 1 239 930 1 000 1 232 035 

Socialtjänst 703 006 715 696 12 690 709 508 

Nettokostnad 1 941 936 1 955 626 13 690 1 941 543 

Välfärdsnämndens budget uppgår till 1 955,6 mnkr och prognosen för 2020 är 1 941,9 mnkr vilket innebär 
en positiv budgetavvikelse om 13,7 mnkr. Detta innebär en förbättring jämfört med förra prognosen med 5,5 
mnkr. Både socialtjänst och utbildning och kultur förbättrar sina prognoser. Sektor socialtjänst prognostiserar 
nu ett överskott om 12,7 mnkr och sektor utbildning och kultur ett överskott om 1 mnkr. 

Socialtjänstens överskott förklaras till stor del av att det nya särskilda boendet i Säteriet är försenat och både 
behovet och kostnaden för ersättningslösningar är lägre än förväntat. Funktionsstöd visar underskott om 3,2 
mnkr och där är kostnader för bland annat köpta platser högre än budgeterat. 

Utbildning och kultur visar ett överskott om 1 mnkr vilket är en förbättring jämfört med förra prognosen. 
Grundskoleverksamhetens underskott om 2 mnkr kvarstår dock, trots att verksamheten totalt sett har färre 
elever än budgeterat. Underskottet återfinns främst inom särskoleverksamheten. 

I prognosen ingår ingen större nettoeffekt på kommunens egna kostnader för Coronakrisen. Den ekonomiska 
effekten kommer att bli tydligare under hösten. 

Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Utbildning och kultur 14 542 16 342 1 800 9 975 

Socialtjänst 5 487 5 487 0 2 524 

Nettoutgift 20 029 21 829 1 800 12 499 

Välfärdsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse till följd av tidsförskjutningar avseende inköp av 
inventarier till Fagerhultsskolan i Hindås. I övrigt prognostiseras ingen avvikelse. 
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4(7) 

Sektor för utbildning och kultur 

Driftredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Ledning 12 200 13 000 800 12 333 

Förskola 289 517 290 517 1 000 300 012 

Grundskola 635 904 633 904 -2 000 627 929 

Gymnasium 174 499 175 899 1 400 163 207 

Kultur och fritid 94 438 93 738 -700 94 092 

Utveckling, flerspråkighet 32 372 32 872 500 34 462 

Nettokostnad 1 238 930 1 239 930 1 000 1 232 035 

Sektorn för utbildning och kultur prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 1,0 mnkr. Underskotten 
från grundskoleverksamheten samt kultur och fritid vägs upp av övriga verksamheters överskott. 
Sektorledning prognostiserar ett överskott om 0,8 mnkr, framförallt till följd av vakanser och tjänstledigheter 
inom planering tillsyn. Förskola, grundskola och gymnasium påverkas alla av pågående pandemi men den 
ekonomiska effekten är ännu oklar. 

Förskoleverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse om totalt 1 mnkr mot budget. Avvikelsen härrör 
främst från en vakant tjänst inom administrationen samt en vakant tjänst inom pedagogisk omsorg. Vakansen 
inom pedagogisk omsorg väntas vara av bestående karaktär, vilket är en följd av det minskade barnantalet 
inom verksamhetsformen. Enheterna inom ordinarie förskoleverksamhet prognostiserar ett nollresultat. Det 
finns dock en osäkerhetsfaktor i prognosen gällande omorganisationen i och med stängningen av Högadal 
och Stommen. 

Grundskoleverksamheten visar en negativ avvikelse mot budget om 2 mnkr. Särskoleenheterna inklusive 
skolskjuts prognostiserar ett underskott om 4,8 mnkr. Grundskoleenheterna visar även de ett underskott men 
arbete pågår för att så långt det är möjligt minimera detta och nå budget i balans. I nuvarande prognos om 0,3 
mnkr visar sex skolor negativa prognoser mellan -0,5 och -1 mnkr: Rävlanda tidigaredel, Backa, Furuhäll, 
Skinnefjäll, Hällingsjö och Eskilsby. På grund av lågt elevantal är det inte möjligt att minska Eskilsbys 
underskott. Statsbidraget för maxtaxa sjunker för fjärde året i rad och täcks endast delvis upp av högre 
avgifter, vilket innebär en intäktsminskning om 0,5 mnkr jämfört med budget. Samtidigt är det ca 15 färre 
elever inom grundskoleverksamheten än budgeterat, vilket innebär ett centralt överskott. Detta tillsammans 
med lägre kostnader för kapitaltjänst täcker stora delar av verksamhetens underskott. 

Gymnasieverksamheten som helhet visar en positiv avvikelse mot budget om 1,4 mnkr. Det prognostiserade 
elevantalet är något högre än väntat, vilket märks på att verksamheten köper fler platser. Kostnaden per köpt 
plats är dock något lägre än budgeterat snittpris. Dessutom har fler elever antagits till Hulebäcksgymnasiet, 
varför verksamheten säljer fler platser. Som exempel kan nämnas den extra ekonomiklassen som startade 
HT19. Hulebäcksgymnasiet är en kostnadseffektiv skola och har en budget i balans. 

Kultur och fritid visar ett underskott om 0,7 mnkr. Avvikelsen beror till stor del på lägre intäkter för 
uthyrning av idrottshallar, vilket i sin tur beror på en pågående utredning av taxenivåer. På grund av utbrottet 
av covid-19 prognostiserar verksamheten dessutom lägre intäkter i form av uthyrning av kulturhusen samt 
inträden till kulturhusens programverksamhet motsvarande ca 0,2 mnkr. Utöver detta har också 
föreningsservice förstärkts med tillfällig ledningsresurs. 

Utveckling och flerspråkighet visar en positiv avvikelse mot budget om 0,5 mnkr. Avvikelsen förklaras till 
stor del av ett minskat behov av modersmål och studiehandledning, vilket i sin tur är en effekt av den 
begränsade rörelsefriheten i och med utbrottet av covid-19. Det finns också en vakant planeringsledartjänst 
under stor del av året, som väger upp omställningskostnader i form av hyra, personal och flyttkostnader. 
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5(7) 

Åtgärder 
Inom för- och grundskola fortsätter arbetet med att anpassa organisationen på enheterna efter barn- och 
elevantal. Anpassning sker även inom sär- och träningsskola, vilket dock är svårare då behoven är stora. 

Föreningsservice påbörjade en översyn av taxor och bidrag år 2018, då verksamheten tillhörde sektor teknik 
och förvaltningsstöd. I samband med detta budgeterades för ökade intäkter om 0,4 mnkr. Översynen pågår 
även under 2020 och eventuella effekter väntas synas först år 2021. Inga åtgärder görs under innevarande år. 

Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Ledning 200 200 0 0 

Förskola 2 535 2 535 0 1 464 

Grundskola 6 520 8 320 1 800 6 090 

Gymnasium 2 550 2 550 0 1 520 

Kultur och fritid 1 937 1 937 0 873 

Utveckling, flerspråkighet 800 800 0 28 

Nettoutgift 14 542 16 342 1 800 9 975 

Sektorn prognostiserar ett överskott om 1,8 mnkr till följd av tidsförskjutningar avseende byggnationen av 
Fagerhultsskolan i Hindås. I övrigt prognostiseras ingen avvikelse mot budgeterade anslag. 
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6(7) 

Sektor för socialtjänst 

Driftredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Ledning 65 521 80 541 15 020 40 504 

Vård och omsorg 196 257 196 257 0 194 074 

Hälsa och bistånd 163 078 162 878 -200 168 634 

Funktionsstöd 141 108 137 878 -3 230 160 881 

Härryda framtid 60 859 61 959 1 100 60 771 

Barn och familj 76 183 76 183 0 84 644 

Nettokostnad 703 006 715 696 12 690 709 508 

Sektor för socialtjänst prognostiserar ett överskott 12,7 mnkr som helhet. 

Ledning och administration prognostiserar ett överskott på 15 mnkr främst med anledning av den budget för 
alternativ kostnad i väntan på att äldreboendet på Säteriet inte används fullt ut samt den återställningsbudget 
som sektorn fick inför året. 

Vård och omsorg prognostiserar en budget i balans. Inom verksamhetsområdet prognostiseras budgeten för 
larmverksamheten inom hemtjänst och äldreboende inte nyttjas fullt ut. Äldreboendena prognostiserar ett 
underskott på 0,2 mnkr och hemtjänst i egen regi prognostiserar en budget i balans. 

Hälsa och bistånd prognostiserar ett underskott på 0,2 mnkr. Inom verksamhetsområdet prognostiserar 
personlig assistans och hälsofrämjande och förebyggande tillsammans ett överskott på 3 mnkr. 
Bostadsanpassning och tekniska hjälpmedel prognostiserar tillsammans ett underskott 1,3 mnkr. 
Vuxenenheten prognostiserar ett underskott på 1,7 mnkr med anledning av placeringskostnader inom sociala 
boenden. 

Funktionsstöd prognostiserar ett underskott på 3,2 mnkr. Boende i egen regi, daglig verksamhet och 
personlig assistans prognostiserar tillsammans ett underskott på 2,2 mnkr, främst på grund av ett boende som 
haft ökad bemanning kring en brukare samt ökade kostnader för arbetsresor. Även köpta platser inom 
verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott på 2,8 mnkr samtidigt som ledsagar och avlösarservice 
och boendestöd tillsammans prognostiserar ett överskott på 0,9 mnkr. 

Härryda framtid prognostiserar ett överskott på 1,1 mnkr, främst med anledning av enheten för nyanlända 
som prognostiserar att intäkterna från Migrationsverket överstiger kostnaderna. För enheten för 
försörjningsstöd är utbetalningar av försörjningsstöd i samma nivå som föregående år men avvikelsen som 
fanns då täcks av den återställningsbudgeten som sektorn fick inför året. Yrkeshögskolan prognostiserar ett 
underskott på 0,6 mnkr och vuxenutbildningen ett överskott på 0,9 mnkr. Tillsammans prognostiseras ett 
överskott på 0,3 mnkr vilket främst beror på färre köpta komvuxplatser samt intäktsbortfall på grund av färre 
elever på YH. 

Barn och familj prognostiserar en budget i balans. Placeringar av barn och unga i HVB och familjehem 
prognostiserar en lägre kostnad än föregående år och den avvikelsen som finns då täcks av den 
återställningsbudgeten som sektorn fick inför året. Verksamheten fick inför året en budgetförstärkning för 
relationsvåld på 4 mnkr och den avvikelse som fanns vid bokslutet är därmed åtgärdad. 

I dagsläget bedömer sektorn att rådande situation kring Covid-19 inte kommer generera några ökade 
nettokostnader totalt för sektorn, trots ökade kostnader för skyddsutrustning och vikarier. Sektorn bedömer 
dock att på sikt kommer kostnader för försörjningsstöd och relationsvåld att öka men dessa är svåra att 
prognostisera. 

Page 13 of 163



7(7) 

Åtgärder 
Socialtjänst har fortsatt sitt arbete med åtgärder för att på sikt, med minskande ramar, anpassa sitt 
kostnadsläge till budgeterade nivåer. Inom försörjningsstödsenheten pågår arbetet med att sänka kostnaderna 
för hushåll med höga utbetalningar och arbetet enligt modellen Härryda framtid fortsätter. Barn och familj 
fortsätter arbetet med att omförhandla dygnspris i befintliga placeringar där det är möjligt, samt rekrytera och 
placera/omplacera i egna familjehem och kontrakterade jourhem. 

Inom hälsa och bistånd pågår en genomlysning av bostadsanpassning. Verksamheten fortsätter även 
genomlysningen av placeringar av vuxna med missbruk och/eller annat beroende för att sänka 
placeringskostnader och utföra vård i egen regi. 

Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Ledning 1 765 1 765 0 969 

Vård och omsorg 2 271 2 271 0 1 207 

Hälsa- och bistånd 267 267 0 103 

Funktionsstöd 484 484 0 194 

Härryda framtid 520 520 0 51 

Barn och familj 180 180 0 0 

Nettoutgift 5 487 5 487 0 2 524 

Sektorn prognostiserar ingen avvikelse jämfört med budgeterade anslag. 
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Sektorn för utbildning och kultur  
Fredrik Larsson 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 
 
Datum Dnr 
2020-04-27 2020VFN192 009 
 

Medborgarförslag - Generationsöverskridande 
spontanidrottsplats - rörelserikedom för alla 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2020 § 19 att till välfärdsnämnden 
remittera medborgarförslag om Generationsöverskridande spontanidrottsplats - 
rörelserikedom för alla. Kommunfullmäktige uppdrog även åt välfärdsnämnden att 
besluta i ärendet. 
 
Förslagsställaren vill att en del av grusplanen söder om Furuhällsskolan görs om till 
en spontanidrottsplats med t.ex. hinderbanor, yta för dans och rörelse och utegym. 
Detta i syfte att främja rörelserikedom/rörelseförståelse och öka fysisk aktivitet för 
en friskare befolkning. Spontanidrottsplatsen kan årstidsanpassas genom att vissa 
ytor kan spolas och frysas. Grusplanen ligger inom fastigheten Hulebäck 1:34. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari 2020 § 44 att bevilja ansökan om 
planbesked från Skanska AB och Internationella engelska skolan AB för del av 
fastigheten Hulebäck 1:34. Kommunstyrelsen beslutade även den 6 februari 2020 § 
44 att uppdra åt sektorn för samhällsbyggnad att upprätta en detaljplan för del av 
fastigheten Hulebäck 1:34. I arbetet med detaljplanen kommer behovet av att ersätta 
den befintliga bollplanen inom fastigheten utredas av sektorn för utbildning och 
kultur. En ny bollplan eller annan aktivitetsyta kommer att hamna utanför gränsen för 
detaljplan för del av Hulebäck 1:34 om inte gränsen för detaljplanen ändras under 
arbetets gång. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget ska avslås med hänvisning till det 
pågående detaljplanearbetet med Hulebäck 1:34 samt den utredning som ska 
genomföras av sektorn för utbildning och kultur. 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden avslår medborgarförslaget med hänvisning till skrivelse från 
sektorn för utbildning och kultur daterad den 27 april 2020 
 

Päivi Malmsten 
Sektorschef   

Page 16 of 163



Bilaga 
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Sektorn för utbildning och kultur  
Fredrik Larsson 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 
 
Datum Dnr 
2020-04-27 2020VFN86 820 
 

Medborgarförslag - förslag på användning av grusplan vid 
Furuhällsskolan 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2020 i § 19 att till välfärdsnämnden 
remittera medborgarförslag om förslag på användning av grusplan vid 
Furuhällsskolan. Kommunfullmäktige uppdrog även åt välfärdsnämnden att besluta i 
ärendet.  
 
Förslagsställaren skrivet i medborgarförslaget att grusplanen idag används av 
Furuhällskolan och Djupedals förskola, och har som åsikt att platsen har en viktig 
funktion för elevers hälsa och möjlighet att röra på dig. Ytterligare nämns att planen 
omgärdas av populära gång- och cykelvägar vilket i medborgarförslaget uppges vara 
positivt för trafiksäkerheten och folkhälsan. Förslagsställaren föreslår därför att 
grusplanen söder om Furuhällsskolan delas upp i två delar där delen närmast skolan 
iordningsställs som fotbollsplan. Den andra delen ska ha ett utegym samt en lekplats. 
Grusplanen ligger inom fastigheten Hulebäck 1:34. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari 2020 i § 44 att bevilja ansökan om 
planbesked från Skanska AB och Internationella engelska skolan AB för del av 
fastigheten Hulebäck 1:34. Kommunstyrelsen beslutade även den 6 februari 2020 § 
44 att uppdra åt sektorn för samhällsbyggnad att upprätta en detaljplan för del av 
fastigheten Hulebäck 1:34. I arbetet med detaljplanen kommer behovet av att ersätta 
den befintliga bollplanen inom fastigheten utredas av sektorn för utbildning och 
kultur. En ny bollplan eller annan aktivitetsyta kommer att hamna utanför gränsen för 
detaljplan för del av Hulebäck 1:34 om inte gränsen för detaljplanen ändras under 
arbetets gång. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget ska avslås med hänvisning till det 
pågående detaljplanearbetet med Hulebäck 1:34 samt den utredning som ska 
genomföras av sektorn för utbildning och kultur. 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden avslår medborgarförslaget med hänvisning till skrivelse från 
sektorn för utbildning och kultur daterad den 27 april 2020. 
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Päivi Malmsten 
Sektorschef  
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Sektorn för utbildning och kultur  
Fredrik Larsson 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 
 
Datum Dnr 
2020-04-27 2020VFN85 820 
 

Medborgarförslag - återställ fotbollsplanen vid Furuhällsskolan 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2020 § 19 att till välfärdsnämnden 
remittera medborgarförslag om att återställa fotbollsplanen vid Furuhällsskolan. 
Kommunfullmäktige uppdrog även åt välfärdsnämnden att besluta i ärendet.  
 
Förslagsställaren vill att fotbollsplanen söder om Furuhällsskolan återställs för att 
skapa fler träningstider för fotbollsföreningar, detta så att alla barn- och ungdomar 
erbjuds träningstiden inom cykelavstånd. Grusplanen ligger inom fastigheten 
Hulebäck 1:34. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari 2020 § 44 att bevilja ansökan om 
planbesked från Skanska AB och Internationella engelska skolan AB för del av 
fastigheten Hulebäck 1:34. Kommunstyrelsen beslutade även den 6 februari 2020 § 
44 att uppdra åt sektorn för samhällsbyggnad att upprätta en detaljplan för del av 
fastigheten Hulebäck 1:34. I arbetet med detaljplanen kommer behovet av att ersätta 
den befintliga bollplanen inom fastigheten utredas av sektorn för utbildning och 
kultur. En ny bollplan eller annan aktivitetsyta kommer att hamna utanför gränsen för 
detaljplan för del av Hulebäck 1:34 om inte gränsen för detaljplanen ändras under 
arbetets gång. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget ska avslås med hänvisning till det 
pågående detaljplanearbetet med Hulebäck 1:34 samt den utredning som ska 
genomföras av sektorn för utbildning och kultur. 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden avslår medborgarförslaget med hänvisning till skrivelse från 
sektorn för utbildning och kultur daterad den 27 april 2020. 

 

Päivi Malmsten 

Sektorschef  

 

Bilaga 
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Sektorn för utbildning och kultur  
Fredrik Larsson 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 
 
Datum Dnr 
2020-04-21 2020VFN83 820 
 

Medborgarförslag – mountainbikebana på Furuhälls grusplan 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2020 § 19 att till välfärdsnämnden 
remittera medborgarförslag om mountainbikebana på Furuhälls grusplan. 
Kommunfullmäktiga uppdrog även åt Välfärdsnämnden att besluta i ärendet. 
 
Förslagsställaren uttrycker i medborgarförlager att mountainbikecykling är en kul 
utomhus aktivitet och vill att det byggs en mountainbikebana på grusplanen söder om 
Furuhällsskolan. Förslagsställaren nämner att barnens hälsa är viktig samt att det 
finns många barn i området runt Furuhälls grusplan och att ingen mountainbike bana 
finns i närheten. Grusplanen ligger inom fastigheten Hulebäck 1:34. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari 2020 § 44 att bevilja ansökan om 
planbesked från Skanska AB och Internationella engelska skolan AB för del av 
fastigheten Hulebäck 1:34. Kommunstyrelsen beslutade även den 6 februari 2020 § 
44 att uppdra åt sektorn för samhällsbyggnad att upprätta en detaljplan för del av 
fastigheten Hulebäck 1:34. I arbetet med detaljplanen kommer behovet av att ersätta 
den befintliga bollplanen inom fastigheten utredas av sektorn för utbildning och 
kultur. En ny bollplan eller annan aktivitetsyta kommer att hamna utanför gränsen för 
detaljplan för del av Hulebäck 1:34 om inte gränsen för detaljplanen ändras under 
arbetets gång. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget ska avslås med hänvisning till det 
pågående detaljplanearbetet med Hulebäck 1:34 samt den utredning som ska 
genomföras av sektorn för utbildning och kultur. 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden avslår medborgarförslaget med hänvisning till skrivelse från 
sektorn för utbildning och kultur daterad den 21 april 2020. 

 

Päivi Malmsten 

Sektorschef  
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Sektorn för utbildning och kultur  
Fredrik Larsson 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 
 
Datum Dnr 
2020-04-27 2020VFN84 820 
 

Medborgarförslag - återställ friidrottsplatsen vid Furuhällsskolan 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2020 § 19 att till välfärdsnämnden 
remittera medborgarförslag om att återställa friidrottsplatsen vid Furuhällsskolan. 
Kommunfullmäktige uppdrog även åt välfärdsnämnden att besluta i ärendet.  
 
Förslagsställaren vill att det iordningsställs en friidrottsplats på grusplanen söder om 
Furuhällsskolan. Friidrottsplatsen ska innehålla löparbanor, längdhoppsgrop samt 
konstgräsplan för kulstötning och andra idrottsaktiviteter. Detta för att skolorna i 
området ska ha idrottsaktiviteter inom cykel- och gångavstånd. Här föreslås det att 
skolorna kan bedriva idrottsundervisning samt erbjuda skolmästerskap. Grusplanen 
ligger inom fastigheten Hulebäck 1:34. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari 2020 § 44 att bevilja ansökan om 
planbesked från Skanska AB och Internationella engelska skolan AB för del av 
fastigheten Hulebäck 1:34. Kommunstyrelsen beslutade även den 6 februari 2020 § 
44 att uppdra åt sektorn för samhällsbyggnad att upprätta en detaljplan för del av 
fastigheten Hulebäck 1:34. I arbetet med detaljplanen kommer behovet av att ersätta 
den befintliga bollplanen inom fastigheten utredas av sektorn för utbildning och 
kultur. En ny bollplan eller annan aktivitetsyta kommer att hamna utanför gränsen för 
detaljplan för del av Hulebäck 1:34 om inte gränsen för detaljplanen ändras under 
arbetets gång. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget ska avslås med hänvisning till det 
pågående detaljplanearbetet med Hulebäck 1:34 samt den utredning som ska 
genomföras av sektorn för utbildning och kultur. 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden avslår medborgarförslaget med hänvisning till skrivelse från 
sektorn för utbildning och kultur daterad den 27 april 2020. 

 

Päivi Malmsten 
Sektorschef  
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Sektorn för utbildning och kultur  

Mats Rosendahl 

 

 

 

 Välfärdsnämnden 

 

 
  

Datum     Dnr 

2020-04-29 2020VFN232  805 

  

 

 

 

Verksamhetsbidrag – kompensation för föreningar och 

organisationer som drabbats ekonomiskt av coronaviruset 

Sammanfattning  

Föreningsservice betalar två gånger per år ut verksamhetsbidrag till bidragsberättigade 

föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Eftersom verksamhetsbidraget 

delvis baseras på antalet aktivitetstillfällen finns risk för negativ ekonomisk påverkan på 

föreningslivet till följd av inställda aktiviteter under covid-19.  

För att motverka negativa konsekvenser föreslås att bidragsberättigade föreningar som 

söker verksamhetsbidrag för aktivitetstillfällen gjorda under första halvåret 2020 

respektive andra halvåret 2020 garanteras samma bidragsnivå som utbetalats för 

motsvarande perioder 2019. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om följande avsteg i reglerna för bidrag till föreningar: 

 

 Bidragsberättigade föreningar som söker verksamhetsbidrag för aktivitetstillfällen 

gjorda under första halvåret 2020 respektive andra halvåret 2020 garanteras samma 

bidragsnivå som utbetalats för motsvarande perioder 2019. 

 

Ärendet 

Föreningsservice betalar två gånger per år ut verksamhetsbidrag till bidragsberättigade 

föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet.  

Härryda kommuns regler för bidrag till föreningar beslutades av kommunfullmäktige den 

15 april 1991. Reglerna har reviderats av kommunfullmäktige 1992 och 1999. Följande 

står i reglerna om vad som gäller vid ansökan om verksamhetsbidrag: 

”Senast den 30 juni skall ansökan göras per aktivitetstillfälle under första halvåret. Senast 

den 31 december skall ansökan göras per aktivitetstillfälle under andra halvåret.”  

Förvaltningen har genom åren valt att anpassa ansökningsdatumen till 

riksidrottsförbundets datum i syfte att underlätta för föreningslivet, vilket innebär att sista 
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ansökningsdatum för närvarande är 25 augusti för första halvåret respektive 25 februari 

för andra halvåret.  

Föreningarnas ansökningar ligger till grund för kommunens utbetalningar av bidrag. 

Utbetalningar sker i mars och i september. 

Omvärld 

Riksidrottsförbundet har beslutat att det lokala aktivitetsstödet till föreningslivet (LOK-

stödet) inte kommer att minska jämfört med förra året om det blir färre aktiviteter på 

grund av covid-19. LOK-stödets totalsumma blir alltså lika stor 2020 som 2019. Flera 

kommuner har därefter tagit beslut med liknande inriktning för bidragsgivningen. 

 

Bedömning 

Eftersom föreningarna enligt gällande regler endast kan beviljas verksamhetsbidrag för 

aktivitetstillfällen som är genomförda under senaste halvåret riskerar föreningslivet 

negativa ekonomiska konsekvenser till följd av färre aktiviteter under 2020 i spåren av 

covid-19. 

För att motverka detta föreslås att avsteg görs från kommunfullmäktiges regler för bidrag 

till föreningar. Förslaget innebär att föreningar som söker verksamhetsbidrag för 

aktivitetstillfällen gjorda under första halvåret 2020 respektive andra halvåret 2020 

garanteras samma bidragsnivå som utbetalats för motsvarande perioder 2019. 

Föreningarna ska fortsätta registrera genomförda aktiviteter som vanligt, alltså registrera 

de deltagare som faktiskt var med. Föreningar vars verksamhet inte påverkas negativt av 

covid-19 och som redovisar fler aktivitetstillfällen för 2020 jämfört med 2019 får bidrag 

enligt ordinarie bidragsregler. 

I det fall det finns föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet under 2020 

men som inte har sökt verksamhetsbidrag under 2019 kommer förvaltningen föra dialog 

med aktuella föreningar för att även dessa ska få möjlighet till bidrag, detsamma gäller 

för nya föreningar som startat sin verksamhet under 2020.  

Eftersom kommande utbetalningstillfällen av verksamhetsbidrag är planerade till 

september 2020 samt mars 2021 bedöms förslaget till beslut motverka negativa 

ekonomiska konsekvenser för föreningslivet under förutsättning att beslutet träder i kraft 

inom skälig tid hösten 2020. 

  

Päivi Malmsten 

Sektorschef  Marie Carlsson 

  Tf verksamhetschef för kultur- och 

fritid 
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Sektorn för socialtjänst  
Teodorina Pettersson 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-04-15 2020VFN182  756 
  
 

Familjerådgivningen S:t Lukas – verksamhetsberättelse 2019 

Sammanfattning  
Härryda har ett ramavtal med S:t Lukas som tillhandahåller kommunens invånare 
familjerådgivning under perioden den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2022. 
Som en del av sektorns uppföljning av familjerådgivningen redovisas S:t Lukas 
verksamhetsberättelse för 2019. 

Förslag till beslut  
Välfärdsnämnden noterar informationen. 

Bilagor 
Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2019 

  

Lena Lager 
Sektorschef  Elin Hjalmarsson 
  Utvecklingschef 
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Årsberättelse 2019 
Familjerådgivning Härryda kommun  
 
S:t Lukas uppdrag att bedriva familjerådgivning för Härryda kommun startade vid årsskiftet 
2018/2019. Familjerådgivningens syfte är att bearbeta samlevnadskonflikter i 
parförhållanden och familjer. Med parförhållanden avses gifta par, registrerade partners, 
sambor och andra som lever i fasta förbindelser. Även relationsinriktat arbete med en 
enskild, med familjer och i grupp kan förekomma. Ett på uppmaning av olika enheter inom 
kommunen förebyggande och utåtriktat arbete ingår också.  
 
Varje månad, med undantag för sommartiden, har inkommit 10 - 20 nyanmälningar och tid 
har erbjudits inom två veckor. Besöken har framförallt ägt rum på S:t Lukas mottagning i 
Mölndals centrum och i mindre omfattning i våra lokaler på Första Långgatan i Göteborg.  
 
Bokning och tillgänglighet  
Varje vardag har familjerådgivare svarat i telefonmottagningen, för rådgivning och 
tidsbokning. De har också dagligen bevakat inkommande e-post och erbjudit tider. Tider har 
erbjudits dag- och kvällstid vardagar.  
 
Personal  
I Mölndal har fyra medarbetare arbetat med familjerådgivning, varav två på deltid. Möjlighet 
har funnits att träffa både kvinnlig och manlig behandlare. På vår mottagning i Göteborg har 
två medarbetare arbetat deltid med familjerådgivning för Härryda.  
 
Statistik  
Sammanfattningsvis har 326 personer från Härryda kommun gått i familjerådgivning hos S:t 
Lukas under året. Av 173 ärenden avslutades 113 under året. Dessa ärenden har i statistiken 
som skickats till SCB kategoriserats som: klargörande samtal i 21 fall, 58 ärenden har varit 
reparationsarbete och 20 ärenden separationsarbete. Vårdnads- och umgängesfrågor har 
varit tyngdpunkten under samtalen i sex fall och fem ärenden har rört sig om problem i 
andra relationer. Tre ärenden har inte kategoriserats.  
Föräldrarna till 311 barn i Härryda kommun har besökt oss under året. 
 
Utvärdering 
Under november månad 2019 genomförde vi, som ett led i vårt kvalitetsarbete, en 
enkätundersökning riktad till alla besökare på familjerådgivningen. Enkäten bestod av fyra 
påståenden. Enkäten lämnades ut i pappersform i samband med besök på mottagningen och 
besvarades av 73 personer. Av dessa upplevde 95% att påståendet ”Vi kunde boka in ett 
första samtal inom rimlig tid” stämde helt eller ganska väl. Påståendet ”Jag är nöjd med 
familjerådgivarens bemötande” upplevde 89% stämde helt och hållet och 11% ganska väl. Av 
de svarande tyckte 95% att ”Samtalen har varit till hjälp för mig” stämde helt eller ganska 
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väl. I sort sett alla, 99%,  kryssade i de två positiva fälten på ”Jag skulle kunna rekommendera 
hjälpen till andra”. Sammanfattningsvis ett mycket gott resultat. 
 
 
Utåtriktad verksamhet  
En av våra rådgivare har efter inbjudan, besökt Hulebäcksgymnasiet och pratat med eleverna 
där. Hon har även medverkat på ett levande studiebesök på Kraftkällan samt deltagit på en 
arbetsplatsträff på Familjecentralen i Landvetter. Två medarbetare har träffat personer på 
socialtjänstens enhet för barn och unga för att presentera verksamheterna för varandra. 
 
Klagomål  
Vi har under året inte haft några inkommande klagomål som rört besökande från Härryda.  
 
Året som kommer  
I mars 2020 började en ny medarbetare på familjerådgivningen i Mölndal, som både arbetar 
för Mölndals stad och Härryda kommun. På S:t Lukas i Mölndal finns nu sammanlagt fem 
familjerådgivare, varav tre arbetar heltid. Vi kommer fortsatt att ha telefonmottagning varje 
dag för rådgivning och tidsbokning, nu uppdelad på tre medarbetare. De tre 
familjerådgivarna i Mölndal bokar vid behov in tider till andra behandlare på S:t Lukas i 
Mölndal eller Göteborg för att hålla väntetiden enligt avtal.  
 
 
Göteborg 2020-03-19 
 
Lotten Almgren  
Områdeschef Psykoterapi & Handledning 
Tfn 076-677 23 33 
  

 
 
S:t Lukas är en idéburen organisation som erbjuder psykoterapi, handledning, familjerådgivning, utbildning och tjänster som utvecklar 
organisationer och ledare. Utifrån forskning och beprövad erfarenhet arbetar vi för att människor ska uppleva mening och 
välbefinnande i vardagen och på arbetet. Vi tar inte ut någon vinst utan använder vår kompetens och vårt överskott till att 
subventionera insatser för unga vuxna. 
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Sektorn för socialtjänst  
Johanna Almqvist-Larsson 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-04-28 2020VFN229  709 
  
 

Deltagande i etablerandet av ett regionalt stödcentrum för personer 
utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck 

Sammanfattning  
Välfärdsnämnden beslutade den 4 mars 2020 att anta förvaltningsövergripande 
handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck. Samtidigt som arbetet med 
handlingsplanen pågick i kommunen bereddes ärendet om ett stödcentrum inom GR och 
frågan skickades ut till socialtjänstchefer i regionen. Härryda kommun lämnade då ett 
preliminärt intresse om att delta. I handlingsplanen står att Härryda kommun ska delta. 
Sista svarsdatum om deltagande är den 30 maj 2020. 
 
Det planerade uppdraget för stödcentrumet är att ge långsiktigt psykosocialt stöd till 
personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck samt att ge stöd och vägledning till 
yrkesverksamma som möter personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. I 
utredningen som gjorts av GR anses behovet av ett stödcentrum som stort, bland annat då 
målgruppens tillit till myndigheter bedöms som låg. 
 
Stödcentrumet föreslås att finansieras genom avtal med de kommuner som väljer att 
samverka utifrån kommuninvånarantal. Kommunerna som ansluter sig beräknas 
finansiera 50 % av budgeten, Västra Götalandsregionen finansierar med 25 % och polisen 
25 %. Den totala summan för Härryda kommun att betala per årsbasis om alla kommuner 
väljer att ansluta sig blir då 60 000 kronor. 
 
Förvaltningen bedömer att Härryda kommun har ett behov av ett stödcentrum. 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att Härryda kommun ska delta i samverkan med Göteborgs 
Stad beträffande etablering av ett regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat 
våld och förtryck i enlighet med föreliggande förslag. 

Ärendet 
Välfärdsnämnden beslutade den 4 mars 2020 att anta förvaltningsövergripande 
handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck. Samtidigt som arbetet med 
handlingsplanen pågick i kommunen bereddes ärendet om ett stödcentrum inom GR och 
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frågan skickades ut till socialtjänstchefer i regionen för att bedöma behovet. Härryda 
kommun lämnade då ett preliminärt intresse om att delta i ett regionalt stödcentrum. I 
handlingsplanen står att Härryda kommun ska delta. 

Härryda kommun har mottagit expediering av beslutet från GR:s förbundsstyrelse om att 
gå vidare i processen gällande stödcentrum. Sista svarsdatum om deltagande är den 30 
maj 2020.  

Den nuvarande tidsplanen från GR:s förbundsstyrelse är att beslut om deltagande från 
kommuner inom Göteborgs region sker under våren 2020, avtal skrivs hösten 2020 och 
stödcentrum startas upp 2021. 

Det planerade uppdraget för stödcentrumet är att ge långsiktigt psykosocialt stöd till 
personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck samt att ge stöd och vägledning till 
yrkesverksamma som möter personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. I 
utredningen som gjorts av GR anses behovet av ett stödcentrum som stort, bland annat då 
målgruppens tillit till myndigheter bedöms som låg. Det bedöms därför att stödcentrumet 
bör vara en verksamhet dit det går att vända sig anonymt och utan att journal förs, där 
personen får stöd, information och stöttning i processen. Det bedöms som att det behovet 
inte täcks någon annanstans i dagsläget. Rekommendationen är att stödcentrum riktar sig 
mot barn och unga i åldern 13-26 år.  

Stödcentrumet föreslås att finansieras genom avtal med de kommuner som väljer att 
samverka utifrån kommuninvånarantal. Kommunerna som ansluter sig beräknas 
finansiera 50 % av budgeten, Västra Götalandsregionen finansierar med 25 % och polisen 
25 %. Den totala summan för Härryda kommun att betala per årsbasis om alla kommuner 
väljer att ansluta sig blir då 60 000 kronor. 

Stödcentrumet kommer att bestå av fem tjänster (totalt 3,5 heltidstjänst). Av de fem 
tjänsterna kommer två vara kuratorer, en polis, en inom hälso- och sjukvård och en chef. 

Förslaget är att stödcentrum placeras inom Göteborgs stad samt att Göteborgs stad 
fungerar som arbetsgivare och ansvariga för driften.  

Avtalet ska reglera finansiering, syfte, mål, uppdrag, samverkan, avtalslängd och in- och 
utträde och undertecknas av alla parter som väljer att ingå. 

 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer att Härryda kommun har ett behov av ett stödcentrum. Att som 
utsatt ha möjlighet att vända sig till en stödverksamhet utan att det journalförs är av vikt 
och liknande verksamheter som exempelvis Origo i Stockholm har fått ett gott omdöme 
från både utsatta som söker stöd och yrkesverksamma. 

Personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck har ofta komplexa behov där det 
behövs att olika professioner samverkar. Att samla kunskap och kompetens bedöms 
också som positivt. 
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Lena Lager 
Sektorschef  Susanne Grabe 
  Verksamhetschef 

 

 

 

Bilaga 1 Protokollsutdrag GR:s förbundsstyrelse § 132, 2020-04-03 

Bilaga 2 Etablerandet av ett regionalt stödcentrum för personer utsatta för hedersrelaterat 
våld och förtryck med placering i Göteborgs stad. 
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 Justeras:  1 (2)

Förbundsstyrelsen

Protokollsutdrag 2020-04-03
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg

Protokollsutdrag
§ 132. Etablerandet av ett regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat 

våld och förtryck med placering i Göteborgs Stad
Diarienummer: 2019-00368

Beslut

GR ser positivt på etablerandet av ett regionalt stödcentrum för utsatta för 
hedersrelaterat våld och förtryck i enlighet med föreliggande förslag daterat 2020-
02-21, samt 

Till medlemskommunerna överlämnas att fatta beslut om kommunens samverkan 
med Göteborgs Stad kring det planerade stödcentrumet för utsatta för 
hedersrelaterat våld och förtryck, i enlighet med föreliggande förslag daterat 2020-
02-21.  Kommunerna avgör själva på vilken nivå beslut ska fattas. Kommunernas 
beslut bör vara GR tillhanda senast 30 maj.

Denna protokollparagraf justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet

Göteborgs Stads fullmäktige beslöt 2019-05-23 att uppdra åt kommunstyrelsen att 
tillsammans med andra kommuner inom Göteborgsregionen samt aktuella 
myndigheter utreda avtal och placering i syfte att starta ett regionalt stödcentrum 
för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.
GR:s förbundsstyrelse beslutade 2019-11-22 att ge styrgruppen för social välfärd 
och styrgruppen för utbildning i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett 
regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. 
Föreliggande tjänsteskrivelse är en redovisning av detta uppdrag. 
Utbildningsgruppen ställde sig bakom föreliggande skrivelse 2020-03-07 och 
styrgruppen för social välfärd 2020-03-19. 

Beslutsunderlag

 Tjänsteutlåtande Göteborgs Stad, Utfärdat 2019-02-20, Dnr 0395/19
 Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningarna för ett 

lokalt/regionalt stödcentrum för utsatta av hedersrelaterat våld och 
förtryck, Handling 2019 nr 75, daterad: 2020-02-20

 Utdrag ur Protokoll, Kommunstyrelsen Göteborgs Stad, 
Sammanträdesdatum: 2019-05-23

 Sammanställning av intresserade kommuner, 2020-02-20

SKICKAS TILL

Medlemskommunerna
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Förbundsstyrelsen

Protokollsutdrag 2020-04-03
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg

Vid protokollet

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Justeras:

Axel Josefson Marina Johansson
Ordförande Justerare
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

1:e vice ordförande förbundsstyrelsen: Marina
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Etablerandet av ett regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck  
   1 (8) 

Förbundsstyrelsen – ärende 10 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Sara Nordenhielm, planeringsledare 

Datum: 2020-02-21, diarienummer: 2019-00368 

 

Etablerandet av ett regionalt stödcentrum 
för utsatta för hedersrelaterat våld och 
förtryck med placering i Göteborgs Stad 

Förslag till beslut 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att GR ser positivt på etablerandet av ett 

regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i enlighet 

med föreliggande förslag daterat 2020-02-21.  
 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att överlämna till medlemskommunerna att 

fatta beslut om kommunens samverkan med Göteborgs Stad kring det planerade 

stödcentrumet för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, i enlighet med 

föreliggande förslag daterat 2020-02-21.  Kommunerna avgör själva på vilken nivå 

beslut ska fattas. Kommunernas beslut bör vara GR tillhanda senast 30 maj. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att denna protokollparagraf justeras 

omedelbart.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen i Göteborgs Stad gav 2018-05-16 stadsledningskontoret i 

uppdrag att utreda förutsättningar för ett lokalt/regionalt stödcentrum för 

personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Stadsledningskontorets 

bedömning i ärendet var att det finns förutsättningar för ett regionalt stödcentrum 

med säte i Göteborg och att framtida avtalsparter i så fall bör omfatta 

Göteborgsregionens kommuner samt samverkande myndigheter.  

Göteborgs Stads kommunfullmäktige beslöt 2019-05-23 att uppdra åt 

kommunstyrelsen att tillsammans med andra kommuner inom Göteborgsregionen 

samt aktuella myndigheter utreda avtal och placering i syfte att starta ett regionalt 

stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. 

GR:s förbundsstyrelse beslutade 2019-11-22 att ge styrgruppen för social välfärd 

och styrgruppen för utbildning i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett 

regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. 

Föreliggande tjänsteskrivelse är en redovisning av detta uppdrag. 

Stadsledningskontorets utredning har legat till grund för förslagen presenterade i 

föreliggande skrivelse. Syftet är att skapa ett stödcentrum i samverkan mellan GR-

kommunerna, Västra Götalandsregionen och Polisen. Det planerade stödcentrumet 

bör ha följande uppdrag:  
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• Ge långsiktigt psykosocialt stöd till personer utsatta för hedersrelaterat 

våld och förtryck i Göteborgs Stad och de GR-kommuner som väljer att 

ingå i samverkan.  

• Vägledning och stöd till yrkesverksamma som möter personer utsatta för 

hedersrelaterat våld och förtryck i Göteborgs Stad och de GR-kommuner 

som väljer att ingå i samverkan.  

 

Förslagsvis finansieras stödcentrumet via avtal baserat på antal invånare mellan de 

kommuner som ansluter sig, samt de övriga myndigheter som är del av samverkan. 

För Göteborgsregionens kommuners blir det en årlig driftkostnad på 1 500 tkr. 

Kostnadsfördelningen mellan GR-kommunerna görs efter befolkningsunderlag. 

Stödcentrumet tilltänkta placering är inom Göteborgs Stad med uppstart år 2021. 

 

Förslaget har kommunicerats till berörda chefsnätverk under december 2019: 

kommunchefsgruppen, socialchefsnätverket och utbildningschefsnätverket. I 

dialogen framkom att det finns ett stort intresse för att samverka i enlighet med 

presenterat förslag. En regional samverkan i frågan lyftes som värdefullt ur flera 

perspektiv, genom att stödcentrumet samlar resurser och kompetens kan stödet till 

utsatta och till yrkesverksamma som möter utsatta bli mer resurseffektivt och 

ändamålsenligt än om varje enskild kommun utvecklar motsvarande stödfunktion.  

 

GR gör bedömningen att det finns förutsättningar för ett regionalt stödcentrum för 

personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i enlighet med presenterat 

förslag. Efter dialog med strategiska chefsnätverk på tjänstemannanivå kan det 

konstateras att hedersrelaterat våld och förtryck är en fråga som redan berör eller 

kommer att beröra flertalet av GR-kommunerna. Det finns därför ett mervärde av 

att samverka i ett regionalt stödcentrum för att utveckla stödet till utsatta och till 

yrkesverksamma som möter målgruppen, men också för att använda 

kommunernas resurser på ett effektivt sätt. 

 

Utbildningsgruppen och styrgruppen för social välfärd har föreslagits besluta att ställa sig 

bakom denna skrivelse inför beslut i förbundsstyrelsen 2020-04-03. 

Utbildningsgruppen beslutade i ärendet 2020-03-07 och styrgruppen för social 

välfärd 2020-03-19. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande Göteborgs Stad, Utfärdat 2019-02-20, Diarienummer 

0395/19 

• Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningarna för ett 

lokalt/regionalt stödcentrum för utsatta av hedersrelaterat våld och 

förtryck, Handling 2019 nr 75, daterad: 2020-02-20 
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• Utdrag ur Protokoll, Kommunstyrelsen Göteborgs Stad, 

Sammanträdesdatum: 2019-05-23 

• Tjänsteskrivelse Göteborgsregionen, Utfärdad 2019-10-28, Diarienummer 

2019-00368 

• Sammanställning av intresserade kommuner, 2020-02-2 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund och syfte 

Kommunstyrelsen i Göteborgs Stad gav 2018-05-16 stadsledningskontoret i 

uppdrag att utreda förutsättningar för ett lokalt/regionalt stödcentrum för 

personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.  

Utredningen från stadsledningskontorets sida har rört behov hos medborgare och 

yrkesverksamma, uppdrag för ett stödcentrum, samarbete/samverkan med övrig 

verksamhet och myndigheter. I stadsledningskontorets utredning beaktas 

ekonomiska konsekvenser, barnperspektivet, mångfaldsperspektivet, 

jämställdshetsperspektivet, miljöperspektivet samt omvärldsperspektivet. 

Stadsledningskontorets bedömning i ärendet är att det finns förutsättningar för ett 

regionalt stödcentrum med säte i Göteborg och att framtida avtalsparter i så fall 

bör omfatta Göteborgsregionens kommuner samt samverkande myndigheter.  

Utifrån stadsledningskontorets redovisning beslöt Göteborgs Stads 

kommunfullmäktige 2019-05-23 att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans 

med andra kommuner inom Göteborgsregionen samt aktuella myndigheter utreda 

avtal och placering i syfte att starta ett regionalt stödcentrum för utsatta för 

hedersrelaterat våld och förtryck. 

GR:s förbundsstyrelse beslutade 2019-11-22 att ge styrgruppen för social välfärd 

och utbildningsgruppen i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett regionalt 

stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdraget skulle 

genomföras i samverkan med Göteborgs Stad samt andra berörda myndigheter och 

samverkansaktörer. Föreliggande tjänsteskrivelse är en redovisning av detta 

uppdrag. 

 

Uppdraget skulle återredovisas till förbundsstyrelsens sammanträde 2020-02-22 

och dessförinnan beredas i styrgruppen för social välfärd och utbildningsgruppen. 

För att hinna med en beredning av frågan har dock tidplanen förskjutits. 

Uppdraget återrapporteras istället till förbundsstyrelsens sammanträde 2020-04-

03.  

 

Uppdragets genomförande 
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Styrgruppen för social välfärd har fått information om ärendet 2019-11-07 och 

utbildningsgruppen 2020-02-06.  

 

GR:s strategiska chefsnätverk som är berörda av frågan har informerats på 

nätverksträffar under december 2019: kommunchefsgruppen, socialchefsnätverket 

och utbildningsgruppen. I samband med detta fördes en dialog om förutsättningar, 

avtal och placering, ekonomisk fördelningsmodell samt intresse för regional 

samverkan i frågan. Sammanfattningsvis var intresset stort på tjänstemannanivå 

för en regional samverkan i frågan. Hedersrelaterat våld och förtryck sågs som en 

angelägen fråga i flertalet kommuner. En regional samverkan i frågan lyftes som 

värdefullt ur flera perspektiv, genom att stödcentrumet samlar resurser och 

kompetens kan stödet till utsatta och till yrkesverksamma som möter utsatta bli 

mer resurseffektivt och ändamålsenligt än om varje enskild kommun utvecklar 

motsvarande stödfunktion. 

 

Ett medskick var att kommunerna ser ett stort mervärde av att Västra 

Götalandsregionen och Polisen också ingår som samverkansparter i det planerade 

centrat. Ytterligare ett medskick var att det tilltänkta centrumets uppdrag behöver 

tydliggöras i förhållande till Göteborgs Stads kompetenscenter för våld i nära 

relationer och hedersrelaterat våld, Dialoga. Dessa två frågor beaktas särskilt i 

denna tjänsteskrivelse. 

 

Kommunchefsgruppen har återkopplat intresse för frågan. 10 

kommuner (inklusive Göteborg) har ställt sig positiva. 

 

 

Göteborgs Stads stadsledningskontor utredning, daterad 2020-02-20, har legat till 

grund för förslaget i denna tjänsteskrivelse, men har kompletterats med underlag 

utifrån den dialog som har förts på tjänstemannanivå under beredningen av 

ärendet.  

 

GR har haft en kontinuerlig dialog med stadsledningskontoret under beredningen 

av ärendet. GR har också deltagit i dialogmöten med Västra Götalandsregionen, 

Polisen och Länsstyrelsen Västra Götaland kring förutsättningarna för att 

samverka kring det planerade stödcentrumet. 

 

Utbildningsgruppen och styrgruppen för social välfärd har föreslagits besluta att ställa sig 

bakom denna skrivelse inför beslut i förbundsstyrelsen 2020-04-03. 

Utbildningsgruppen beslutade i ärendet 2020-03-05 och styrgruppen för social 

välfärd 2020-03-19 och båda styrgrupperna har bifallit förslaget. 
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Motsvarande verksamheter i landet och länet 

I Stockholms län finns sedan 2016 ett regionalt resurscentrum mot hedersrelaterat 

förtyck och våld. Origo är ett samarbete mellan Region Stockholm, samtliga 

kommuner i länet och Polismyndigheten. Origo arbetar med att unga i Stockholms 

län, som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld, ska få stöd, hjälp och 

vägledning. Origo stöttar också yrkesverksamma som möter unga som lever med 

hedersnormer. På Origo jobbar en barnmorska på 90 procent, fyra kuratorer jobbar 

heltid och en polis jobbar halvtid. Till detta finns en verksamhetschef på heltid och 

en administratör på 20 procent som är en extern resurs. Finansiering delas mellan 

de 26 avtalskommunerna samt polismyndigheten och Region Stockholm. 

Kommunerna står för 50 procent av total budget, polismyndigheten för 25 procent 

och Region Stockholm för resterande 25 procent. Den totala kostnaden för Origo på 

helårsbasis uppgår till 6 mkr. Den största kostnaden avser personal och lokaler. 

Kommunerna betalar utifrån antal invånare, Stockholm som är störst betalar 

därmed mest. Origo har använts som modell för framtagandet av förslaget kring 

det planerade stödcentrumet i samverkan mellan GR-kommunerna, Västra 

Götalandsregionen och Polisen. 

 

I Malmö har man valt att bygga upp ett centralt ”resursteam heder”. De är mobila 

och uppsökande och fungerar som stöd och rådgivning till både utsatta och 

yrkesverksamma. Regeringen har beslutat att avsätta pengar för fyra nationella 

center mot våld i nära relationer, med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och 

förtryck. Ett av dessa ligger i Fyrbodal och är organiserat under Barnahus Fyrbodal, 

i Trollhättan. Länsstyrelsen i respektive område samordnar och följer upp arbetet. 

Dessa fyra center ska fungera som pilotmodeller fram till 2020 då de ska 

utvärderas och utifrån resultaten ska fler regionala centran inrättas i landet. 

Centret ska till att börja med vara statlig finansierat och rikta sig till unga mellan 13 

och 26 år som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld.  

Stödcentrumets uppdrag 

 

Sammanfattningsvis bör det planerade stödcentrumet ha i uppdrag att:  

 

• Ge långsiktigt psykosocialt stöd till personer utsatta för hedersrelaterat 

våld och förtryck i Göteborgs Stad och de GR-kommuner som väljer att 

ingå i samverkan.  

• Vägledning och stöd till yrkesverksamma som möter personer utsatta för 

hedersrelaterat våld och förtryck i Göteborgs Stad och de GR-kommuner 

som väljer att ingå i samverkan.  

 

I stadsledningskontorets utredning framgår att personer som är utsatta för 

hedersrelaterat våld efterfrågar långsiktigt psykosocialt stöd. Detta behov bör 

därför vara primärt för stödcentrumets uppdrag att tillgodose. Tyngdpunkten i 

uppdraget bör därför ligga på samtalsstöd och samordning kring de som är utsatta 
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för hedersrelaterat våld samt rådgivning/vägledning kring anmälningsprocesser, 

rättigheter och hur ett liv fritt från våld och förtryck kan etableras med samhällets 

stöd. Om ett stödcentrum har ett regionalt upptagningsområde bör det också 

kunna vägleda yrkesverksamma i Göteborgsregionens avtalskommuner som möter 

utsatta/våldsutövare. Stödcentrum bör vara en fysisk plats men också kunna agera 

mobilt och uppsökande samt erbjuda kontakt via hemsida och telefon.  

 

Dialoga, Göteborgs Stads kompetenscentrum gällande våld i nära relationer och 

hedersrelaterat våld och förtryck, har idag avtal med åtta av GR-kommunerna 

inklusive Göteborg (Ale, Härryda, Kungälv, Partille, Stenungssund, Tjörn och 

Öckerö). I uppdraget från Göteborgs Stads kommunstyrelse föreslås att det 

planerade stödcentrumet ska arbeta med kompetensutveckling i frågor som rör 

hedersrelaterat våld. Dialoga har redan en väletablerad verksamhet inom just detta 

uppdrag. Erfarenheter från Origo visar dessutom på att utbildningsinsatser upptar 

en stor del av deras tid och riskerar flytta fokus från övriga uppdrag centrat har. 

Med bakgrund av detta gör stadsledningskontoret bedömningen att ansvaret för 

kompetensutvecklingsinsatser bör fortsatt stanna kvar inom Dialoga medan det 

nya stödcentrumet istället fokuserar på samtalsstöd, vägledning och samverkan.   

Flertalet studier visar att skolpersonal är den yrkesgrupp flest utsatta unga vänder 

sig till, där finns upparbetade tillitsfulla relationer och personal som möter barnen 

dagligdags. Hedersrelaterat våld och förtryck kräver särskild kunskap hos 

yrkesverksamma, till exempel inom förskolan och skolan, både för att upptäcka 

utsatthet och för att hantera ärendet på ett sätt som inte äventyrar den utsattas 

säkerhet. På grund av våldets kollektiva karaktär krävs det korrekta 

riskbedömningar och insatser, både inom socialtjänst och polis. Att ha en samlad 

kompetens från olika myndigheter är ett sätt att säkerställa att dessa ärenden 

hanteras korrekt genom att yrkesverksamma får ett samlat stöd i komplexa 

ärenden, men framför allt att utsatta kan vända sig till ett ställe och slippa behöva 

upprepa sin historia under flertalet möten med olika myndigheter. Forskning visar 

att tilliten till myndigheter hos den utsatta gruppen är låg, och att vända sig till 

myndigheter för stöd är i sig ett brott mot familjens heder. Då är det viktigt att 

samhället organiserar sig på ett sätt som underlättar när utsatta väljer att ta den 

risken. Ett sätt är att samorganisera sig i ett stödcentrum. 

Finansiering 

Förslagsvis finansieras stödcentrumet via avtal baserat på antal invånare mellan de 

kommuner som ansluter sig, samt de övriga myndigheter som är del av samverkan. 

Kommunerna står för 50 procent av total budget, Västra Götalandsregionen för 25 

procent och Polisen för resterande 25 procent.  

 

Kostnaden för ett regionalt stödcenter uppskattas till 3 mnkr årligen. Kostnaden är 
beräknad på fem tjänster (totalt 3,5 heltidstjänster) varav två är kuratorer, en polis, 
en från hälso- och sjukvård samt en chef. För Göteborgsregionens kommuners blir 
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Datum: 2020-02-21, diarienummer: 2019-00368 

 

det en årlig driftkostnad på 1 500 tkr (50%), polismyndigheten 750 tkr (25%), 
Västra Götalandsregionen 750 tkr (25 %).  
 
Kostnadsfördelningen mellan GR-kommunerna görs efter befolkningsunderlag, se 
tabell 1. I tabellen görs antagandet att samtliga GR-kommuner väljer att ingå i 
samverkan kring ett regionalt stödcenter. Exakt kostnad per kommun får justeras 
efter beslut är taget i samtliga kommuner. 

 

Källa: SCB 2019-11-02 
 

Avtal och placering 

Stadsledningskontoret föreslår en placering inom Göteborgs Stad, inom 

kommande nya socialnämnden med nära organisering till liknande verksamheter. 

Göteborgs Stad agerar arbetsgivare och står för driften av stödcentrum.  

 

Avtal tas fram som reglerar finansiering, syfte, mål, uppdrag, samverkan, 

avtalslängd, in- och utträde genom samarbete mellan stadsledningskontoret och 

samverkande parter. Avtalet undertecknas av samtliga parter som väljer att delta.  

 

Göteborgs Stad ansvarar för att i dialog med de kommuner som beslutat om 

deltagande sluta avtal kring stödcentrumet.  

Tidplan 

Nuvarande tidsplan är att 

1. beslut om deltagande sker under våren 2020 

2. avtal skrivs under höst 2020 

Kommun Folkmängd Andel Kostnad 

per år, tkr 

Ale 31274 3 % 45 

Alingsås 41371 4 % 60 

Göteborg 578913 56 % 840 

Härryda 37969 4 % 60 

Kungsbacka 84157 8 % 120 

Kungälv 46151 4 % 60 

Lerum 42508 4 % 60 

Lilla Edet 14077 1 % 15 

Mölndal 69227 7 % 105 

Partille 39220 4 % 60 

Stenungsund 26749 3 % 45 

Tjörn 16023 2 % 30 

Öckerö 12905 1 % 15 

Göteborgsregionen 1040544 100 % 1 515 
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3. uppstart av stödcentrum sker 2021 

Övriga samverkansaktörer 

Stadsledningskontoret håller i återkommande dialogmöten om det planerade 

stödcentrumet med polisen, Västra Götalandsregionen, GR och Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen deltar med anledning av att de har ett regeringsuppdrag kring 

regionala resurscentra som nu startats i Fyrbodal. Övriga parter är tänkta 

samverkansparter. Polisen och VGR har parallella beslutsprocesser om deltagande 

och finansiering under våren, ännu finns inga slutdatum men förhoppning är att 

samtliga parter kan komma till beslut under våren 2020.  

Bedömning 

 

GR gör bedömningen att det finns förutsättningar regionalt stödcentrum för 

personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i enlighet med presenterat 

förslag. Efter dialog med strategiska chefsnätverk på tjänstemannanivå kan det 

konstateras att hedersrelaterat våld och förtryck är en fråga som redan berör eller 

kommer att beröra flertalet av GR-kommunerna. Det finns därför ett mervärde av 

att samverka i ett regionalt stödcentrum för att utveckla stödet dels till utsatta och 

dels till yrkesverksamma som möter målgruppen, vilket skulle ge såväl kvalitets- 

som effektivitetsvinster. 

 

 

 

 

Helena Söderbäck                Lena Holmlund  

Förbundsdirektör                 Avdelningschef       

   

 

SKICKAS TILL 

Medlemskommunerna 
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en årlig driftskostnad för Göteborgs Stad på ca 900 tkr, medan resterande del finanserias av 
samverkande myndigheter och kommuner.  

Till detta kommer uppstartskostnader, dels för utredning av hur avtal ska utformas och vilka 
kommuner och myndigheter som vill ansluta sig inför en etablering (fas 1), dels uppstart av 
verksamhet under etablering (fas 2).   

Stadsledningskontoret bedömer det som rimligt att fas 1 genomförs under 2019 samt att fas 2 påbörjas 
under 2020 och att verksamheten i så fall kan starta någon gång i mitten av 2020, förutsatt att beslut 
om att införa stödcentrum fattas skyndsamt. Om ett stödcentrum ska förverkligas krävs att det 
omhändertas i kommande budget.  

Barnperspektivet 
Barnrättsperspektivet och barnkonventionen är centrala utgångspunkter i allt arbete på området 
hedersrelaterat våld och förtryck och bör så vara även för ett stödcentrums roll och uppdrag. Barn och 
ungdomar som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck av familj och släkt är i stort behov av 
samhällets stödinsatser för att säkra ett liv i trygghet, fritt från våld.   

En stor andel av de som svarat på enkäten (elever i årskurs 9) i kartläggningen  
”Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar. En kartläggning i 

Göteborg, Malmö och Stockholm 2017-2018 ” (hädanefter benämnd ”kartläggningen”) uppger att 

skolan är den aktör de helst skulle vända sig till för stöd. Flickor vänder sig därefter helst till 
ungdomsmottagning, pojkar till polisen. Få väljer att vända sig till socialtjänsten, och det framkommer 
tydligt att tilliten till myndighetsutövande verksamhet är låg. Här kan ett eventuellt stödcentrum ha en 
betydande roll.   

Mångfaldsperspektivet 
Att leva med hedersrelaterat våld och förtryck är en inskränkning av en individs rättigheter och 
drabbar människor av olika bakgrund, religion och etnicitet.  

Ett antal kommuner i regionen/länet uppger att det finns brister i arbetet med personer som har en 
dubbel utsatthet, i termer av hedersrelaterat våld och förtryck ihop med missbruk, psykisk ohälsa eller 
funktionsnedsättning. Kartläggningen visar att så många som 16 % av de som tillhör gruppen som 
utsätts för hedersvåld är transpersoner/ickebinära. Räknar man andel av de svarande motsvarar det i 
stort sett alla som uppgett att de identifierar sig som annat än kvinna/man. Transpersoner och icke-
binära är en särskilt utsatt grupp när det gäller hedersvåld.  

Ett eventuellt stödcentrum kan utifrån det, med personal som har god kompetens om hbtq-personers 
särskilda utsatthet, om pojkars dubbla roll som våldsutövare/våldsutsatt och om funktionshindrades 
särskilda sårbarhet, ihop med kunskap om dubbel utsatthet fungera som ett nav i samverkan med 
övriga stödjande och vårdande instanser för denna målgrupp.   

Jämställdhetsperspektivet 
Numerärt är flickor och kvinnor mest utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck på grund av starkt 
patriarkala strukturer och normer som tar sig uttryck i kontroll av flickor och kvinnors beteende och 
sexualitet. Pojkar och unga män tvingas dock inte sällan att kontrollera sina systrar, och kan själva 
straffas om de inte uppfyller de normer som är omgärdade en förväntad maskulinitet, eller om de 
vägrar tvångsgifte eller kontroll av syskon och släktingar.  
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Miljöperspektivet 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Omvärldsperspektivet 
Ett stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck finns i Stockholm, Origo. Det är ett 
regionalt stödcentrum som erbjuder samtalsstöd av kuratorer, besök och rådgivning av barnmorska 
och stöd och rådgivning från polis. Till Origo kan man vända sig anonymt, för rådgivning via telefon, 
chatt eller via personligt besök. De stöttar även yrkesverksamma i ärenden kring hedersproblematik. I 
kartläggningen får Origo genomgående gott omdöme från både yrkesverksamma och stödsökande.  

På Origo jobbar en barnmorska på 90 %, fyra kuratorer jobbar heltid och en polis jobbar halvtid. Till 
detta finns en verksamhetschef på heltid och en administratör på 20 % som är en extern resurs. 
Samtliga medarbetare utom en kurator föreläser i skolor och för yrkesverksamma om hedersrelaterat 
våld och förtryck. Finansiering delas mellan de 26 avtalskommunerna samt polismyndigheten och 
Region Stockholm. Kommunerna står för 50 % av total budget, polismyndigheten för 25 % och 
Region Stockholm för resterande 25 %. Den totala kostnaden för Origo på helårsbasis uppgår till 6 
mkr. Den största kostnaden avser personal och lokaler. Kommunerna betalar utifrån antal invånare, 
Stockholm som är störst betalar därmed mest. 

I Malmö har man valt att bygga upp ett centralt ”resursteam heder”. De är mobila och uppsökande och 
fungerar som stöd och rådgivning till både utsatta och yrkesverksamma. I Malmö har man dessutom 
ett samverkansprojekt som kallas Koncept Karin. På Koncept Karin arbetar polisens brottsutredare och 
Malmö stads Kriscentrum under samma tak för att ge samlad information till personer utsatta för våld i 
nära relation kring vilka hjälpmöjligheter som finns. I lokalerna finns även möjlighet för personal från 
rättsmedicin att dokumentera yttre skador.  

Regeringen har beslutat att avsätta pengar för fyra nationella center mot våld i nära relationer, med 
särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. Ett av dessa föreslås ligga i Fyrbodal. Länsstyrelsen 
i respektive område samordnar och följer upp arbetet. Dessa fyra center ska fungera som pilotmodeller 
fram till 2020 då de ska utvärderas och utifrån resultaten ska fler regionala centran inrättas i landet. 
Centret ska till att börja med vara statlig finansierat och rikta sig till unga mellan 13 och 26 år som 
riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld.  

Samverkan 
Samverkan har skett i arbetsgruppen som jobbat med ärendet samt med de regionala aktörer som 

deltagit i dialoger kring uppdraget; Göteborgsregionen och Västkom, Västra götalandsregionens 

kompetenscentrum om våld i nära relationer, Länsstyrelsen Västra Götaland och polisen.  

Bilagor 
1. Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-05-16 § 460 p3 
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Ärendet  
Kommunstyrelsen gav 2018-05-16 stadsledningskontoret i uppdrag att utreda förutsättningar för ett 
lokalt/regionalt stödcentrum för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, § 460 p3. Nedan 
redogörs hur utredningen gått till, vad den gett för resultat och vilka slutsatser och bedömningar som 
stadsledningskontoret gör utifrån detta.  

Beskrivning av ärendet 

Hur uppdraget genomförts:  

Stadsledningskontoret sammankallade en arbetsgrupp med representanter från stadsdelarna 
(socialtjänst med särskild sakkunskap i hedersproblematik och samordnare för våld i nära 
relation/hedersrelaterat våld och förtryck samt en representant från kultursektorn), från grundskola 
inklusive elevhälsa, från social resursförvaltning inklusive representant för de stödcentrum och 
kriscentrum som staden idag bedriver, från stadsledningskontoret och från ungdomsmottagning. 
Arbetsgruppen valdes utifrån deras specifika kompetens på området. Gruppen bestod av 12 
representanter som alla jobbar med hedersrelaterat våld och förtryck, våld i nära relation eller 
angränsande brukarnära stöd som kommer i kontakt med utsatta/våldsutövare i hederskontext.  

Gruppen träffades vid tre tillfällen november till januari för att gemensamt i workshopform eller 
diskussion skapa ett kunskapsunderlag som belyser vad som saknas i staden på området, de så kallade 
vita fläckarna, och utifrån detta vilken roll ett tänkt stödcentrum skulle kunna ha. Under tiden släpptes 
kartläggningen som gav ytterligare kunskap kring behov av stöd hos målgruppen.  

Under januari träffade Stadsledningskontoret representanter för Göteborgsregionen, Västra 
Götalandsregionen (kompetenscentrum om våld i nära relation), polisen och Länsstyrelsen för att gå 
vidare och utreda förutsättningar för ett regionalt stödcentrum.  

Kontakter har även etablerats med Origo i Stockholm för kunskaps- och erfarenhetsinhämtning och ett 
möte med Barnahus/stödcentrum för brottsutsatta har genomförts för att särskilt diskutera samverkan 
mellan myndigheter samt avgränsning mot andra närliggande verksamheter.  

Resultat ur ett staden-perspektiv 

I nuläget finns det en rad olika insatser som pågår, byggs upp eller planeras för att möta behoven bland 
de som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.  

Befintliga verksamheter som har liknande uppdrag som ett stödcentrum är Kriscentrum för kvinnor, 
Kriscentrum för män och stödcentrum för brottsutsatta. Kriscentrum för kvinnor/-män erbjuder 
samtalsstöd för personer som utsatts, eller utsätter någon, för våld i nära relation, stödcentrum för 
brottsutsatta erbjuder samtalsstöd för personer utsatta för brott eller för närstående/vittnen. Båda dessa 
verksamheter tar emot personer utsatta för hedersrelaterat våld också, men vänder sig inte specifikt till 
den gruppen. På hemsidan omnämns våldet som relationellt mellan två individer, och mottagaren 
uppfattas som vuxen med eller utan barn.  

Stödcentrum för brottsutsatta erbjuder som sagt samtalsstöd om du varit utsatt för brott och uppger att 
de även träffar personer utsatta för hedersvåld. Däremot är personer som behöver stöd och hjälp som 
lever med hedersnormer inte alltid våldsutsatta, utan stödet kan behöva komma in tidigare.  

I stadsdelarna byggs det nu upp resursteam heder, i Angered som är först ut, finns ett nu på plats. 
Teamen finansieras via medel från Länsstyrelsen (sex heltidstjänster) och finansiering är säkrad till 
och med 2020. Dialoga samordnar i dagsläget resursteamen heder. Planen är att sex stadsdelar har 
varsitt team. Övriga stadsdelar har antingen planer på att dela på ett team eller använda sig av de team 
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som växer fram. Alla stadens verksamheter ska dock ha tillgång till dessa teams expertis. Teamen ska 
vara mobila och fungera uppsökande. Stadsdelarna har självbestämmande över var teamen ska ligga 
organisatoriskt, ett flertal väljer dock att förlägga dem under någon av socialtjänstens områden. 
Tanken med teamen är att de ska kunna möta utsatta där de befinner sig, till exempel i skolan, på 
fritidsgårdar, arbetsförmedling etc. Uppdraget är att stötta utsatta, förmedla personer vidare samt stötta 
yrkesverksamma i pågående ärenden med hedersmotiv som särskilt sakkunniga på området.  

Kompetenscentrum Dialoga har en samordnare för hedersrelaterat våld och förtryck, två utbildare 
inom samma område och ska fungera både samordnande för arbetet på området i staden samt hålla 
basutbildningar för yrkesverksamma.  

Stadsdelarna har samordnare som jobbar strategiskt med våld i nära relationer och hedersrelaterat våld 
och förtryck inom sina respektive förvaltningar.  

Resultat ur ett regionalt perspektiv 
I beredningen har det framkommit att samtliga regionala aktörer som stadsledningskontoret varit i 
kontakt med ser positivt på ett regionalt stödcentrum. Många insatser är på gång eller pågående inom 
regionen. En gemensam bedömning är att det är av vikt att ett eventuellt framtida stödcentrum i 
Göteborg sammanlänkas med liknande verksamheter i regionen/länet. Frågan om ett stödcentrum ska 
rikta in sig specifikt på hedersrelaterat våld och förtryck, till skillnad från våld i nära relationer samt 
hedersrelaterat våld, har uppkommit i dialoger med Göteborgsregionen (GR) och med Västra 
götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV).  

Vid samtal med chef för BOPS, Brottsoffer- och personsäkerhetsverksamheten, uttrycks ett behov av 
ett utökat samarbete ur ett brottsofferperspektiv. BOPS arbetar bland annat med ärenden som rör 
hedersrelaterad brottslighet. BOPS i Göteborg har vid flertalet tillfällen varit i kontakt med kollegor 
inom polisen i Stockholm som har erfarenhet av samverkan med Origo. BOPS bedömning är att ett 
liknande stödcentrum skulle behövas i Göteborg. Polisen efterlyser samlad gemensam spetskompetens 
som både kan stötta och vägleda utsatta men kanske framför allt, utifrån polisens perspektiv, kan 
komma framåt i akuta ärenden där flera parter behöver agera; till exempel ärenden som handlar om 
bortförsel ur landet för tvångsgifte, könsstympning eller dumpning, eller akuta våldssituationer. Inom 
regionen finns etablerad samverkan mellan polisen och Gryning i ärenden där en person behöver 
placering och skydd.   

VästKom har tillsatt en utvecklare för kvinnofrid anställd med SKL-medel kopplat till regeringens 
uppdrag att förebygga mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och 
förtryck. Under våren 2019 ska en översyn genomföras över länets kommunala verksamheter som 
kommer i kontakt med våldsutsatta och utreda var man kan se samordningsvinster när det gäller våld i 
nära relationer. Tanken är att utvecklaren ska komplettera och förstärka redan pågående arbete och 
samverka med Länsstyrelsen. Utvecklarens arbete kring samordningsvinster kan innebära möjligheter 
att koppla på frågor specifikt kopplade till hedersrelaterat våld och förtryck och på det viset få 
ytterligare kunskap om vilken sorts behov av stödcentrum det finns i regionen.  

Under beredning av detta ärende har en fråga gått ut till socialtjänstchefer i regionen och länet, via GR. 
Frågan som ställdes var hur många ärenden per år man känner till som rör hedersrelaterat våld och 
förtryck och hur man bedömer behovet av ett stödcentrum. Svar inkom från ett femtontal kommuner. 
Av dessa ser hälften av kommunerna i göteborgsregionen ett behov av ett stödcentrum, och mer än 
hälften av övriga kommuner i länet. Antalet ärenden varier från 0 till 40 per år, medel ligger runt 5-10 
ärenden. Sett till dessa svar, verkar antalet ärenden ha olika effekt på bedömningen av behov. Det 
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finns både kommuner som har få ärenden och upplever behov av stöd, och kommuner som har fler 
ärenden och inte upplever ett behov av stöd, och tvärtom.  

Kommuner med få ärenden saknar inte sällan kunskap och beredskap att hantera dessa ärenden, det 
kan leda till en bedömning att de då har behov av stöd när dessa ärenden inkommer. Samtidigt kan en 
kommun med få ärenden göra en annan bedömning; att man på grund av det låga antalet inte är 
intresserad av att ingå ekonomiska avtal kring ett stödcentrum då man upplever behovet som litet, trots 
att beredskapen är låg. Utifrån ett brukarperspektiv skulle en kunskaps- och beredskapsinventering 
vara ett gott underlag inför en eventuell fortsatt utredning av regionalt samarbete.  

Kunskap från kartläggningen 

Kartläggningen visar att många unga inte väljer att vända sig till Socialtjänsten för stöd, framför allt 
om man tidigare haft kontakt med Socialtjänsten. Andra stödmöjligheter för utsatta rekommenderas, 
till exempel i linje med Islands-projektet, och tilliten till myndigheter generellt behöver förstärkas. I 
kartläggningen beskrivs ett långsiktigt psykosocialt stöd som oerhört viktigt efter ett uppbrott från en 
våldsutövande familj/släkt, men även för de som kanske ännu inte brutit upp eller utsatts för våld men 
som lever med begränsningar och oro om framtiden. Även praktiskt stöd i form av kontaktpersoner 
som hjälper till att skapa ett stabilt eget liv med försörjning, boende och egen ekonomi är ett behov 
som framkommer i kartläggningen. Utsatta vittnar om att de lämnat sin våldsutsatthet tidigare om det 
vetat var de skulle vända sig och vilket stöd de kunde få, och om tilliten och vetskapen om hur 
myndigheter jobbar kring utsatta hade varit högre hade uppbrottet skett tidigare. I arbetsgruppen 
bekräftas bilden av att det finns stora behov av någon som man kan lita på och som den utsatte kan 
prata med, och som kan stötta och vägleda. Det förebyggande arbetet framstår därmed som centralt för 
att tidigt upptäcka och sätta in stödjande insatser.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Utifrån de behov som framkommer i kartläggningen, samt vad denna utredning visat, bedömer 
Stadsledningskontoret att det finns förutsättningar för ett regionalt stödcentrum med säte i Göteborg. 
Dessa förutsättningar består i behov hos målgruppen som i dagsläget inte omhändertas i befintliga 
verksamheter. De behov ett stödcentrum bör möta upp är insatser som säkrar det långsiktiga 
psykosociala stödet i form av samtalsstöd samt en verksamhet som också riktar sig till hbtq-personer 
och personer med funktionsnedsättning utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Hedersrelaterat 
våld och förtryck är en tydlig barnrättsfråga, och idag saknas verksamhet som särskilt vänder sig till 
unga. Rekommendationen är därför att ett eventuellt stödcentrum riktar sig till barn och unga, 13-26 
år, i likhet med Origo och andra planerade liknande verksamheter. I regionen saknas resursteam och 
dylika insatser, ett stödcentrum kan vara lösningen för att även täcka upp behov av stöd till 
yrkesverksamma i dessa kommuner. Stadsledningskontoret bedömer vidare att ett stödcentrum kan 
fånga upp målgruppen i ett tidigt skede, förutsatt att samverkan med bland annat skolan fungerar, och 
att en sådan verksamhet kan fungera som en vägledande och tillitsskapande funktion. Stödcentrum 
skulle vara ett komplement till nuvarande och planerade verksamheter, som Dialoga och resursteam i 
stadsdelarna, förutsatt att teamen blir permanenta verksamheter i stadens regi efter 2020.  

Stadsledningskontoret bedömer att det ökade fokuset i samhället och de politiska prioriteringar som 
gjorts på området hedersrelaterat våld och förtryck; stadens plan, en lokal samordnare, kartläggning, 
Amanda-kommission för att nämna de mest centrala troligen kommer att leda till ett ökat antal ärenden 
och ett större behov av stöd hos målgruppen. Detta på grund av att fler utsatta får kännedom om vilket 
stöd som finns att få, samt att yrkesverksamma får mer kunskap om problematiken och därmed 
upptäcker fler i hederskontext. Det behövs en generell beredskap i stadens budget för ett ökande antal 
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ärenden, samt ökade behov av skyddsboenden och psykosociala insatser för målgruppen, det 
sistnämnda ett område ett stödcentrum kan omhänderta.  

Stadsledningskontoret bedömer att eventuella framtida avtalsparter bör omfatta Göteborgsregionens 
kommuner samt samverkande myndigheter, detta i linje med regeringens satsning på regionala 
resurscentra.  

Ett stödcentrums roll 

Tilliten till myndigheter är låg bland målgruppen och det finns behov av en verksamhet som inte 
uppfattas som myndighetsutövande. Därför bör stödcentrum vara en lågtröskelverksamhet dit man kan 
vända sig anonymt, utan journalföring, och personal med specialistkompetens på området kan, 
förutom att ge samtalsstöd, informera och stötta kring hur en process med socialtjänst, polis och andra 
myndigheter går till och på så sätt skapa tillit och förtroende för dessa så att den utsatta vågar anmäla 
när så behövs, samt ge information om samhällets stöd och skydd. Att ha en samordnande funktion, 
vara ”spindeln i nätet”, för unga i uppbrottsprocess bedöms fylla ett behov som i dagsläget inte täcks 

någon annanstans.  

Stadsledningskontoret bedömer att ett eventuellt stödcentrum bör vara såväl en fysisk plats att besöka, 
som en verksamhet med chattfunktion och stödtelefon. Det behöver utredas vidare vid ett eventuellt 
beslut om inrättande, om personalen även ska fungera mobilt. Lokalen bör vara lokaliserad så att 
anonymiteten bevaras hos besökare.   

Placering 

Stadsledningskontoret rekommenderar att en regional placering utreds vidare, i samverkan med 
Göteborgsregionen.  

Samverkan och samarbete 

Stadsledningskontorets bedömning är att arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck kan ske i bred 
samverkan. Hur samverkan inom Göteborg ska ske, mellan ett eventuellt stödcentrum, lokala 
resursteam i stadsdelarna och kompetenscentrum Dialoga behöver konkretiseras och definieras på ett 
tydligt sätt. Till skillnad från Origo som fungerar som stöd till utsatta, till yrkesverksamma och som 
utbildare, delas detta upp mellan ovan nämnda tre funktioner. Det ställer krav på effektivt samarbete 
och tydliga gränssnitt.  

I ett stödcentrum med aktörer från olika myndigheter finns möjligheter till ytterligare samverkan och 
kunskapsproduktion. Hur detta bör gå till behöver också utredas vidare. Den önskan som framkommer 
från polis att samarbeta direkt i ärenden bedöms dock falla utanför ramarna för ett stödcentrums roll 
och omhändertas inom andra samverkansforum, som Barnahus. Däremot kan det finnas andra fördelar 
att etablera samverkan med polis inom stödcentrum, både för utsatta och för myndigheter emellan.  

Samverkan inom regionen/länet bör också fortsätta utredas, det kan finnas behov av och möjligheter 
till utveckling genom ökad samverkan mellan kommande etableringar av stödcentrum/resurscentrum 
inom länet.  
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Tina Liljedahl-Scheel 

 

HR-direktör 

 

Eva Hessman 

 

Stadsdirektör  

 

 

 

Page 74 of 163



 

 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 1 (6) 
  

   

Redovisning av uppdrag att utreda 
förutsättningar för ett lokalt/regionalt 
stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat 
våld och förtryck  
§ 7, 0395/19 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningar för ett lokalt/regionalt stödcentrum 
för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i enlighet med vad som framgår av 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande antecknas. 

2. Uppdraget från kommunfullmäktige givet i budget 2019 samt kommunstyrelsen 
2018-05-16, § 460 p. 3 att utreda förutsättningar för ett lokalt/regionalt stödcentrum 
för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck förklaras fullgjort. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med andra kommuner inom 
Göteborgsregionen samt aktuella myndigheter utreda avtal och placering i syfte att 
starta ett regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 25 april 2019, § 32. 

Handling 
2019 nr 75. 

Yrkanden 
Helene Odenjung (L), Marina Johansson (S), Sofie Gyllenwaldt (M), Bosse Parbring 
(MP), Maria Berntsson (KD), Stina Svensson (FI) och Bettan Andersson (V) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till förslaget från SD i kommunstyrelsen. 

Jessica Blixt (D) yrkar bifall till förslaget från D i kommunstyrelsen. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att kommunstyrelsens förslag 
bifallits. Omröstning begärs.  

Ordföranden antecknar kommunstyrelsens förslag som Ja-proposition i huvudvoteringen. 
Återstående yrkanden ställs under proposition. Ordföranden finner att förslaget från 
Jessica Blixt antagits som motförslag i huvudvoteringen. 

Kommunfullmäktige 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2019-05-23 

Page 75 of 163



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  
  

 

 

 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 2 (6) 
   
   

Omröstning - huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej för bifall 
till yrkandet från Jessica Blixt.” 

Omröstningen utfaller med 60 Ja mot 21 Nej. Hur var och en röstar framgår av Bilaga 3. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Dag för justering 
2019-06-03 

 

Vid protokollet 

 

  

Sekreterare 
Christina Hofmann 

 

 

Ordförande 
Anneli Rhedin 

 

 

Justerande 
Stina Svensson 

 

Justerande 
Ann Catrine Fogelgren 
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Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 3 (6) 
   
   

BILAGA 3 
Ärende: 7  

Ärendemening: Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningar för ett lokalt/regionalt 
stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck  

Ja: 60 Nej: 21 Avstår: 0 Frånvarande: 0 

 

Ledamot Parti Plats Funktion Resultat 

Aslan  Akbas S 61 Ledamot Ja 

Bettan  Andersson V 8 Ledamot Ja 

Ingrid  Andreae S 62 Ledamot Ja 

Jonas  Attenius S 57 Ledamot Ja 

Mariah  Ben Salem Dynehäll L 16 Ersättare Ja 

Alexander Berggren SD 76 Ersättare Nej 

Daniel  Bernmar V 10 Ledamot Ja 

Maria  Berntsson KD 35 Ledamot Ja 

Jessica  Blixt D 54 Ledamot Nej 

Ulf  Boström D 48 Ledamot Nej 

Jenny  Broman V 9 Ledamot Ja 

Kalle  Bäck KD 34 Ledamot Ja 

Emmyly  Bönfors C 31 Ledamot Ja 

Ulf  Carlsson MP 41 Ersättare Ja 

Sara  Carlsson Hägglund V 23 Ersättare Ja 

Peter Danielsson D 65 Ledamot Nej 

Axel  Darvik L 33 Ledamot Ja 
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Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 4 (6) 
   
   

Jan-Olof  Ekelund D 66 Ledamot Nej 

Håkan  Eriksson V 3 2:e v Ordf Ja 

Eva  Flyborg L 32 Ledamot Ja 

Ann Catrine  Fogelgren L 17 Ledamot Ja 

Jörgen  Fogelklou SD 73 Ledamot Nej 

Patrick  Gladh S 46 Ledamot Ja 

Pär  Gustafsson L 2 1:e v Ordf Ja 

Sofie  Gyllenwaldt M 27 Ledamot Ja 

Naod  Habtemichael C 30 Ledamot Ja 

Håkan  Hallengren S 64 Ledamot Ja 

Anna Karin  Hammarstrand D 51 Ledamot Nej 

Robert  Hammarstrand S 80 Ersättare Ja 

Bengt-Åke   Harrysson D 68 Ledamot Nej 

Shadiye  Heydari S 77 Ledamot Ja 

Christer  Holmgren M 13 Ledamot Ja 

Gertrud  Ingelman V 22 Ledamot Ja 

Emmali  Jansson MP 38 Ledamot Ja 

Marina  Johansson S 56 Ledamot Ja 

Urban  Junevik V 20 Ersättare Ja 

Agneta  Kjaerbeck SD 75 Ledamot Nej 

Jörgen  Knudtzon KD 36 Ersättare Ja 

Lena  Landén Ohlsson S 79 Ledamot Ja 

Birgitta  Lindgren Karlsson D 69 Ersättare Nej 
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Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 5 (6) 
   
   

Hampus  Magnusson M 6 Ledamot Ja 

Nina  Miskovsky M 7 Ledamot Ja 

Ali  Moeeni  S 60 Ledamot Ja 

Abdullahi  Mohamed MP 39 Ledamot Ja 

Henrik Munck D 53 Ledamot Nej 

Sabina  Music C 29 Ledamot Ja 

Erik  Norén V 24 Ledamot Ja 

Helene  Odenjung L 18 Ledamot Ja 

Toni  Orsulic M 11 Ledamot Ja 

Bosse  Parbring MP 40 Ledamot Ja 

Karin  Pleijel MP 37 Ledamot Ja 

Rasmus  Ragnarsson SD 71 Ersättare Nej 

Admir  Ramadanovic S 63 Ledamot Ja 

Jonas  Ransgård M 15 Ledamot Ja 

Anneli  Rhedin M 1 Ordförande Ja 

Mariette  Risberg D 50 Ledamot Nej 

Amalia  Rud Pedersén S 81 Ledamot Ja 

Ahmed  Salih M 5 Ersättare Ja 

Reger  Shafik S 78 Ledamot Ja 

Iréne  Sjöberg-Lundin D 47 Ledamot Nej 

Yvonne  Stafrén SD 74 Ledamot Nej 

Teysir  Subhi FI 43 Ledamot Ja 

Anders  Sundberg M 12 Ledamot Ja 
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Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 6 (6) 
   
   

Anders Svensson M 26 Ledamot Ja 

Stina  Svensson FI 42 Ledamot Ja 

Pernilla  Taxén Börjesson SD 70 Ledamot Nej 

Kristina  Tharing M 14 Ledamot Ja 

Björn  Tidland SD 72 Ledamot Nej 

Viktoria  Tryggvadottir Rolka S 58 Ledamot Ja 

Mattias  Tykesson M 28 Ledamot Ja 

Frida  Tånghag V 25 Ledamot Ja 

Åse-Lill  Törnqvist MP 4 Ledamot Ja 

Åse  Victorin D 67 Ledamot Nej 

Mariya  Voyvodova S 59 Ledamot Ja 

Mikael  Wallgren V 21 Ledamot Ja 

Martin  Wannholt D 55 Ledamot Nej 

Camilla  Widman S 45 Ledamot Ja 

Roshan  Yigit S 44 Ledamot Ja 

Johan  Zandin V 19 Ledamot Ja 

Jahja  Zeqiraj D 52 Ledamot Nej 

Veronica  Öjeskär D 49 Ledamot Nej 
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Göteborgs Stad kommunfullmäktige 1 (2) 
  

   

Redovisning av uppdrag att utreda 
förutsättningar för ett lokalt/regionalt 
stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat 
våld och förtryck 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande 
den 20 februari 2019 med tillägg enligt yrkande från M, V, L, MP och C 
den 22 mars 2019 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningar för ett lokalt/regionalt stödcentrum 
för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i enlighet med vad som framgår av 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande antecknas. 

2. Uppdraget från kommunfullmäktiges givet i budget 2019 samt kommunstyrelsen 
2018-05-16, § 460 p. 3 att utreda förutsättningar för ett lokalt/regionalt stödcentrum 
för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i förklaras fullgjort. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med andra kommuner inom 
Göteborgsregionen samt aktuella myndigheter utreda avtal och placering i syfte att 
starta ett regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. 

---- 

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkade bifall till stadsledningskontorets förslag, yrkande från SD 
den 26 mars 2019, yrkande från D den 5 april 2019 och yrkande från M, V, L, MP och C 
den 22 mars 2019 samt avslag på yrkande från S den 21 mars 2019. 

Marina Johansson (S) yrkade bifall till yrkande från S den 21 mars 2019. 

Martin Wannholt (D) yrkade bifall till yrkande från D den 5 april 2019. 

Helene Odenjung (L) och Daniel Bernmar (V) yrkade bifall till yrkande från 
M, V, L, MP och C den 22 mars 2019. 

 
 
 
 

Kommunfullmäktige 
 

  
  

Handling 2019 nr 75 
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Göteborgs Stad kommunfullmäktige 2 (2) 
   
   

Vid omröstning i huvudvotering beträffande Helene Odenjungs och Daniel Bernmars 
yrkande och Martin Wannholts yrkande röstade Daniel Bernmar (V), Helene Odenjung (L), 
Karin Pleijel (MP), Hampus Magnusson (M), Grith Fjeldmose (V), Emmyly Bönfors (C) 
och ordföranden Axel Josefsson (M) för bifall till Helene Odenjungs och Daniel Bernmars 
yrkande. 

Martin Wannholt (D), Jessica Blixt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) röstade för bifall till 
Martin Wannholts yrkande. 

Marina Johansson (S), Jonas Attenius (S) och tjänstgörande ersättaren Shahbaz Khan (S) 
avstod från att rösta. 

Kommunstyrelsen beslutade med sju röster mot tre att bifalla Helene Odenjungs och 
Daniel Bernmars yrkande. 

David Lega (KD) antecknade följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta hade 
jag röstat för bifall till Helene Odenjungs och Daniel Bernmars yrkande. 

David Lega (KD) antecknade som yttrande en skrivelse från den 22 mars 2019. 

 
 
Göteborg den 10 april 2019 
Göteborgs kommunstyrelse 
 

 

Axel Josefson 

Mathias Sköld 

 

Page 82 of 163



 
Kommunstyrelsen  

 

Tilläggsyrkande (D)  
5 april 2019 
Ärende 2.1.12 

 

Yrkande angående - Redovisning av uppdrag 
att utreda förutsättningar för ett 
lokalt/regionalt stödcentrum för utsatta för 
hedersrelaterat våld och förtryck  
 

 

Förslag till beslut 

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Tjänsteutlåtandets förslag till beslut bifalles. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda inrättande av ett stödcentrum för 
utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. 

3. Fortsatt arbete kring inrättande av ett stödcentrum ska inte låsa sig vid 
ideologiska inriktningar, i enlighet med vad som beskrivs i detta yrkande. 

 

Yrkande  

Det hedersrelaterade våldet och förtrycket är vår tids stora jämställdhetsfråga. Det 
kollektiva kontrollmekanismer som kännetecknar hederproblematiken försvårar 
situationen för den utsatta och dennes möjligheter till att söka hjälp.  

Därför ser Demokraterna positivt på att ett särskilt stödcentrum skapas för detta. Det är 
dock viktigt att direktiven för att inrätta stödcentrumet inte låser sig vid ideologiska och 
politiska direktiv, som exempelvis intersektionalitet. En sådan åskådning riskerar att 
utarma begreppet och även att ha överseende med förtryck som sker inom den kulturella 
eller religiösa ramen. Vidare anser Demokraterna att centret inte ska begränsa sig till en 

Göteborgs Stad trafiknämnden 1 (2) 
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viss åldersgrupp eller vid kön. Med den utbredda problematik som finns i staden och där 
konkret arbete länge lyst med sin frånvaro, är det viktigt att ett eventuellt center ska 
kunna ta emot samtliga hjälpsökande och även finnas till stöd för yrkesverksamma, andra 
myndigheter, liksom privatpersoner som söker råd och hjälp åt en anhörigs vägnar.  

Vidare bör samordningen mot våldsbejakande extremism ingå i utredningen om centrets 
utformande. Detta då den religiösa extremismen starkt bidrar till att stärka 
hedersnormerna och denna kompetens är därför ytterst viktig för den breda kunskapen.  
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Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (1) 
  

   

Tilläggsyrkande angående stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och 
förtryck. 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Bifalla förslaget med den ändringen att det skall tydligt anges i stödcentrums stadgar 
att fokus skall vara mot samtliga utsatta kvinnor oavsett ålder, inte främst mot 
åldersgruppen 13-26 år. 

Yrkandet 
I förslaget skriver SLK att hedersrelaterat våld och förtryck är en tydlig barnrättsfråga 
samt att det idag saknas verksamhet som särskilt vänder sig till unga. SLK:s 
rekommendationen är därför att ett eventuellt stödcentrum riktar sig till barn och unga, 
13-26 år. 

Hedersrelaterat våld förekommer i större uträckning i familjebildande ålder, varför 
denna grupp kommer vara större till antalet. Sverigedemokraterna anser dock att det är 
lika illa och förfärligt när en kvinna utsätts för våld, oavsett hennes ålder. 
Sverigedemokraterna anser därför att om kommunstyrelsen beslutar att satsa resurser 
på att etablera ett stödcentrum för flickor/kvinnor som är utsatta för hedersrelaterat 
våld - då skall detta stödcentrum givetvis ha tydligt inskrivet i stadgarna att man riktar 
sig likvärdigt mot och hjälper alla utsatta kvinnor, oavsett deras ålder. 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

 
Tilläggsyrkande 
2019-03-26 
(KS 2019-04-10, 2.1.12) 
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Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (1) 
  

   

Yrkande angående stödcentrum för utsatta för 
hedersrelaterat våld och förtryck 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Tjänsteutlåtandets förslag till beslut bifalles. 
 

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skyndsamt ta fram ett förslag på inrättande av ett 
stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i enlighet med 
tjänsteutlåtandets rekommendationer. 
 

Yrkandet 
Hedersförtryck är ett allvarligt samhällsproblem som drabbar ett stort antal personer i vår 
stad. Vi har under senare år sett till att Göteborgs stad kontinuerligt trappat upp insatserna 
mot dessa systematiserade övergrepp men det finns fortfarande mer att göra. En viktig del 
av arbetet är att erbjuda stöd och hjälp åt de som drabbas. Som tjänsteutlåtandet visar så 
kan ett stödcentrum för utsatta ha stor betydelse för detta. Vi anser därför att 
tjänsteutlåtandets rekommendationer snarast bör omsättas i praktisk verksamhet. Därför 
yrkar vi på att stadsledningskontoret ges i uppdrag att skyndsamt ta fram ett förslag på 
inrättande av stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. 

 

 

 

Kommunstyrelsen 

 
  
  

Yrkande 
 
2019-03-21 
 

(S) 
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Kommunstyrelsen   

    

    

 

Tilläggsyrkande 
Särskilt yttrande  
 

2019-03-22  

M, V, L, MP, C,  
KD  

Yrkande angående Redovisning av 
uppdrag att utreda förutsättningar för ett 
lokalt/regionalt stödcentrum för utsatta 
för hedersrelaterat våld och förtryck  

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1.     Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med andra kommuner inom 
Göteborgsregionen samt aktuella myndigheter utreda avtal och placering i syfte att starta ett 
regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.  

2.  I övrigt bifalls tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Yrkandet 
Det hedersrelaterade systemet är komplext och innehåller en rad förtryckande former. Det specifika 
med hedersvåldet är att det utövas med hjälp av kollektiva kontrollmekanismer och många gånger 
sanktioneras av släkt och omgivning. De som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck har ofta 
komplexa problem och behov av ett långvarigt stöd från samhället. För att komma bort från våldet och 
hotet tvingas de inte sällan bryta helt med sina familjer. 
 
Alla människor har rätt att leva utan att bli utsatta för våld och förtryck. För att hantera 
hedersproblematiken kan särskilda kunskaper och insatser behövas, därför ser vi positivt på att ett 
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särskilt stödcentrum skapas för detta. Stödcentrumets uppgift blir både att stödja den enskilde, 
civilsamhället i den enskildes närhet, yrkesverksamma som kommer i kontakt med målgruppen och 
andra myndigheter i deras arbete kring hedersrelaterat våld och förtryck.   
 
SLK har på uppdrag av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen utrett förutsättningarna för ett 
lokal/regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Utredningen visar att det 
bästa alternativet är att i samverkan med andra kommuner i göteborgsregionen och myndigheter, 
främst polisen starta ett regionalt stödcentrum.   
 
Kartläggningen Det hedersrelaterade våldets förtryck och uttryck och samhällets utmaning visar att av 
de som är utsatta för oskuldsnormer eller våldsnormer inte ofta ber om hjälp, men att om de skulle 
göra det så ligger det nära till hands att ta kontakt med skolpersonal. Det gäller både kontakt med 
lärare och med skolkurator eller skolsköterska. Det är därför mycket viktigt att vi säkerställer att 
skolans personal har kunskap om problemen och kan agera rätt när elever kommer till dem för stöd.  
Det planerade stödcentrets uppgifter bör därför vara att, vid sidan av stöd till den enskilde, också 
stötta och utbilda yrkesverksamma i ärenden kring hedersproblematik, i likhet med stödcentret Origo i 
Stockholm. 
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Redovisning av uppdrag att utreda 
förutsättningar för ett lokalt/regionalt 
stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat 
våld och förtryck  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningar för ett lokalt/regionalt stödcentrum 
för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i enlighet med vad som framgår av 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande antecknas. 

2. Uppdraget från kommunfullmäktiges givet i budget 2019 samt kommunstyrelsen 
2018-05-16, § 460 p. 3 att utreda förutsättningar för ett lokalt/regionalt stödcentrum 
för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i förklaras fullgjort. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav 2018-05-16 stadsledningskontoret i uppdrag att utreda 
förutsättningar för ett lokalt/regionalt stödcentrum för personer utsatta för hedersrelaterat 
våld och förtryck, § 460 p3. Kommunfullmäktige gav vidare samma uppdrag till 
kommunstyrelsen i kommunfullmäktiges budget 2019. Denna redovisning omfattar därav 
både ärende 0395/19 och 1255/18. 

Stadsledningskontoret har tillsatt en arbetsgrupp med särskild kompetens i staden som 
kan ge relevant information och perspektiv på uppdraget. Utredningen från 
Stadsledningskontorets sida har rört behov hos medborgare och yrkesverksamma, 
sammansättning av funktioner i ett eventuellt stödcentrum, samarbete/samverkan med 
övrig verksamhet och myndigheter. 

Dialog har även förts med en rad regionala aktörer som kan vara aktuella som framtida 
samverkansparter i ett stödcentrum. 

Stadsledningskontorets bedömning är att det finns förutsättningar för ett regionalt 
stödcentrum med säte i Göteborg och att framtida avtalsparter i så fall bör omfatta 
Göteborgsregionens kommuner samt samverkande myndigheter. Vad gäller stöd till 
utsatta bör tyngdpunkten ligga på samtalsstöd och samordning kring de utsatta samt 
information om hur anmälningsprocesser fungerar. Om ett stödcentrum har ett regionalt 
upptagningsområde bör det också kunna vägleda yrkesverksamma i regionens 
avtalskommuner som möter utsatta/våldsutövare. Stadsledningskontoret rekommenderar 
att en regional placering utreds vidare, i samverkan med Göteborgsregionen. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2019-02-20 
Diarienummer 0395/19 
 

Handläggare 
Jeanette Stål 
Telefon: 031-368 03 13 
E-post: jeanette.stal@stadshuset.goteborg.se  
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Ekonomiska konsekvenser 
Om beslut fattas om ett stödcentrum kan det finansieras via avtal baserat på antal 
invånare mellan de kommuner som ansluter sig, samt de övriga myndigheter som är del 
av samverkan. Baserat på jämförelser med det stödcentrum som finns i Stockholm, Origo 
(se vidare under Omvärldsperspektivet och Ärendet), så skulle kostnaden för ett regionalt 
stödcentrum med säte i Göteborg uppgå till cirka 3 mnkr årligen. Om finansiering baseras 
på Origos modell och befolkningsunderlag skulle det innebära en årlig driftskostnad för 
Göteborgs Stad på ca 900 tkr, medan resterande del finanserias av samverkande 
myndigheter och kommuner. 

Till detta kommer uppstartskostnader, dels för utredning av hur avtal ska utformas och 
vilka kommuner och myndigheter som vill ansluta sig inför en etablering (fas 1), dels 
uppstart av verksamhet under etablering (fas 2). 

Stadsledningskontoret bedömer det som rimligt att fas 1 genomförs under 2019 samt att 
fas 2 påbörjas under 2020 och att verksamheten i så fall kan starta någon gång i mitten av 
2020, förutsatt att beslut om att införa stödcentrum fattas skyndsamt. Om ett stödcentrum 
ska förverkligas krävs att det omhändertas i kommande budget. 

Barnperspektivet 
Barnrättsperspektivet och barnkonventionen är centrala utgångspunkter i allt arbete på 
området hedersrelaterat våld och förtryck och bör så vara även för ett stödcentrums roll 
och uppdrag. Barn och ungdomar som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck av 
familj och släkt är i stort behov av samhällets stödinsatser för att säkra ett liv i trygghet, 
fritt från våld. 

En stor andel av de som svarat på enkäten (elever i årskurs 9) i kartläggningen  
”Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar. En 
kartläggning i Göteborg, Malmö och Stockholm 2017-2018 ” (hädanefter benämnd 
”kartläggningen”) uppger att skolan är den aktör de helst skulle vända sig till för stöd. 
Flickor vänder sig därefter helst till ungdomsmottagning, pojkar till polisen. Få väljer att 
vända sig till socialtjänsten, och det framkommer tydligt att tilliten till 
myndighetsutövande verksamhet är låg. Här kan ett eventuellt stödcentrum ha en 
betydande roll. 

Mångfaldsperspektivet 
Att leva med hedersrelaterat våld och förtryck är en inskränkning av en individs 
rättigheter och drabbar människor av olika bakgrund, religion och etnicitet. 

Ett antal kommuner i regionen/länet uppger att det finns brister i arbetet med personer 
som har en dubbel utsatthet, i termer av hedersrelaterat våld och förtryck ihop med 
missbruk, psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning. Kartläggningen visar att så många 
som 16 % av de som tillhör gruppen som utsätts för hedersvåld är 
transpersoner/ickebinära. Räknar man andel av de svarande motsvarar det i stort sett alla 
som uppgett att de identifierar sig som annat än kvinna/man. Transpersoner och icke-
binära är en särskilt utsatt grupp när det gäller hedersvåld. 

Ett eventuellt stödcentrum kan utifrån det, med personal som har god kompetens om 
hbtq-personers särskilda utsatthet, om pojkars dubbla roll som våldsutövare/våldsutsatt 
och om funktionshindrades särskilda sårbarhet, ihop med kunskap om dubbel utsatthet 
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fungera som ett nav i samverkan med övriga stödjande och vårdande instanser för denna 
målgrupp. 

Jämställdhetsperspektivet 
Numerärt är flickor och kvinnor mest utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck på 
grund av starkt patriarkala strukturer och normer som tar sig uttryck i kontroll av flickor 
och kvinnors beteende och sexualitet. Pojkar och unga män tvingas dock inte sällan att 
kontrollera sina systrar, och kan själva straffas om de inte uppfyller de normer som är 
omgärdade en förväntad maskulinitet, eller om de vägrar tvångsgifte eller kontroll av 
syskon och släktingar. 

Miljöperspektivet 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Omvärldsperspektivet 
Ett stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck finns i Stockholm, Origo. 
Det är ett regionalt stödcentrum som erbjuder samtalsstöd av kuratorer, besök och 
rådgivning av barnmorska och stöd och rådgivning från polis. Till Origo kan man vända 
sig anonymt, för rådgivning via telefon, chatt eller via personligt besök. De stöttar även 
yrkesverksamma i ärenden kring hedersproblematik. I kartläggningen får Origo 
genomgående gott omdöme från både yrkesverksamma och stödsökande. 

På Origo jobbar en barnmorska på 90 %, fyra kuratorer jobbar heltid och en polis jobbar 
halvtid. Till detta finns en verksamhetschef på heltid och en administratör på 20 % som är 
en extern resurs. Samtliga medarbetare utom en kurator föreläser i skolor och för 
yrkesverksamma om hedersrelaterat våld och förtryck. Finansiering delas mellan de 26 
avtalskommunerna samt polismyndigheten och Region Stockholm. Kommunerna står för 
50 % av total budget, polismyndigheten för 25 % och Region Stockholm för resterande 
25 %. Den totala kostnaden för Origo på helårsbasis uppgår till 6 mkr. Den största 
kostnaden avser personal och lokaler. Kommunerna betalar utifrån antal invånare, 
Stockholm som är störst betalar därmed mest. 

I Malmö har man valt att bygga upp ett centralt ”resursteam heder”. De är mobila och 
uppsökande och fungerar som stöd och rådgivning till både utsatta och yrkesverksamma. 
I Malmö har man dessutom ett samverkansprojekt som kallas Koncept Karin. På Koncept 
Karin arbetar polisens brottsutredare och Malmö stads Kriscentrum under samma tak för 
att ge samlad information till personer utsatta för våld i nära relation kring vilka 
hjälpmöjligheter som finns. I lokalerna finns även möjlighet för personal från 
rättsmedicin att dokumentera yttre skador. 
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Regeringen har beslutat att avsätta pengar för fyra nationella center mot våld i nära 
relationer, med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. Ett av dessa föreslås 
ligga i Fyrbodal. Länsstyrelsen i respektive område samordnar och följer upp arbetet. 
Dessa fyra center ska fungera som pilotmodeller fram till 2020 då de ska utvärderas och 
utifrån resultaten ska fler regionala centran inrättas i landet. Centret ska till att börja med 
vara statlig finansierat och rikta sig till unga mellan 13 och 26 år som riskerar att utsättas 
för hedersrelaterat våld. 

Bilaga 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-05-16 § 460 p3 
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Ärendet  
Kommunstyrelsen gav 2018-05-16 § 460 stadsledningskontoret i uppdrag att utreda 
förutsättningar för ett lokalt/regionalt stödcentrum för personer utsatta för hedersrelaterat 
våld och förtryck, § 460 p3. Nedan redogörs hur utredningen gått till, vad den gett för 
resultat och vilka slutsatser och bedömningar som stadsledningskontoret gör utifrån detta. 

Beskrivning av ärendet 
Hur uppdraget genomförts:  
Stadsledningskontoret sammankallade en arbetsgrupp med representanter från 
stadsdelarna (socialtjänst med särskild sakkunskap i hedersproblematik och samordnare 
för våld i nära relation/hedersrelaterat våld och förtryck samt en representant från 
kultursektorn), från grundskola inklusive elevhälsa, från social resursförvaltning inklusive 
representant för de stödcentrum och kriscentrum som staden idag bedriver, från 
stadsledningskontoret och från ungdomsmottagning. Arbetsgruppen valdes utifrån deras 
specifika kompetens på området. Gruppen bestod av 12 representanter som alla jobbar 
med hedersrelaterat våld och förtryck, våld i nära relation eller angränsande brukarnära 
stöd som kommer i kontakt med utsatta/våldsutövare i hederskontext. 

Gruppen träffades vid tre tillfällen november till januari för att gemensamt i 
workshopform eller diskussion skapa ett kunskapsunderlag som belyser vad som saknas i 
staden på området, de så kallade vita fläckarna, och utifrån detta vilken roll ett tänkt 
stödcentrum skulle kunna ha. Under tiden släpptes kartläggningen som gav ytterligare 
kunskap kring behov av stöd hos målgruppen. 

Under januari träffade Stadsledningskontoret representanter för Göteborgsregionen, 
Västra Götalandsregionen (kompetenscentrum om våld i nära relation), polisen och 
Länsstyrelsen för att gå vidare och utreda förutsättningar för ett regionalt stödcentrum. 

Kontakter har även etablerats med Origo i Stockholm för kunskaps- och 
erfarenhetsinhämtning och ett möte med Barnahus/stödcentrum för brottsutsatta har 
genomförts för att särskilt diskutera samverkan mellan myndigheter samt avgränsning 
mot andra närliggande verksamheter. 

Resultat ur ett staden-perspektiv 
I nuläget finns det en rad olika insatser som pågår, byggs upp eller planeras för att möta 
behoven bland de som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. 

Befintliga verksamheter som har liknande uppdrag som ett stödcentrum är Kriscentrum 
för kvinnor, Kriscentrum för män och stödcentrum för brottsutsatta. Kriscentrum för 
kvinnor/-män erbjuder samtalsstöd för personer som utsatts, eller utsätter någon, för våld 
i nära relation, stödcentrum för brottsutsatta erbjuder samtalsstöd för personer utsatta för 
brott eller för närstående/vittnen. Båda dessa verksamheter tar emot personer utsatta för 
hedersrelaterat våld också, men vänder sig inte specifikt till den gruppen. På hemsidan 
omnämns våldet som relationellt mellan två individer, och mottagaren uppfattas som 
vuxen med eller utan barn. 

Stödcentrum för brottsutsatta erbjuder som sagt samtalsstöd om du varit utsatt för brott 
och uppger att de även träffar personer utsatta för hedersvåld. Däremot är personer som 
behöver stöd och hjälp som lever med hedersnormer inte alltid brottsutsatta, utan stödet 
kan behöva komma in tidigare. 
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I stadsdelarna byggs det nu upp resursteam heder, i Angered som är först ut, finns ett nu 
på plats. Teamen finansieras via medel från Länsstyrelsen och finansiering är säkrad till 
och med 2020. Dialoga samordnar i dagsläget resursteamen heder. Planen är att fem 
stadsdelar har varsitt team, övriga stadsdelar delar på team eller använder sig av de som 
växer fram. Alla stadens verksamheter som möter målgruppen ska dock ha tillgång till 
dessa teams expertis. Teamen ska vara mobila och fungera uppsökande. Stadsdelarna har 
självbestämmande över var teamen ska ligga organisatoriskt, ett flertal väljer dock att 
förlägga dem under någon av socialtjänstens områden. Tanken med teamen är att de ska 
kunna möta utsatta där de befinner sig, till exempel i skolan, på fritidsgårdar, 
arbetsförmedling etc. Uppdraget är att stötta utsatta, förmedla personer vidare samt stötta 
yrkesverksamma i pågående ärenden med hedersmotiv som särskilt sakkunniga på 
området. 

Kompetenscentrum Dialoga har en samordnare för hedersrelaterat våld och förtryck, två 
utbildare inom samma område och ska fungera både samordnande för arbetet på området 
i staden samt hålla basutbildningar för yrkesverksamma. 

Stadsdelarna har samordnare som jobbar strategiskt med våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld och förtryck inom sina respektive förvaltningar. 

Resultat ur ett regionalt perspektiv 
I beredningen har det framkommit att samtliga regionala aktörer som 
stadsledningskontoret varit i kontakt med ser positivt på ett regionalt stödcentrum. Många 
insatser är på gång eller pågående inom regionen. En gemensam bedömning är att det är 
av vikt att ett eventuellt framtida stödcentrum i Göteborg sammanlänkas med liknande 
verksamheter i regionen/länet. Frågan om ett stödcentrum ska rikta in sig specifikt på 
hedersrelaterat våld och förtryck, till skillnad från våld i nära relationer samt 
hedersrelaterat våld, har uppkommit i dialoger med Göteborgsregionen (GR) och med 
Västra götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV). 

Vid samtal med chef för BOPS, Brottsoffer- och personsäkerhetsverksamheten, uttrycks 
ett behov av ett utökat samarbete ur ett brottsofferperspektiv. BOPS arbetar bland annat 
med ärenden som rör hedersrelaterad brottslighet. BOPS i Göteborg har vid flertalet 
tillfällen varit i kontakt med kollegor inom polisen i Stockholm som har erfarenhet av 
samverkan med Origo. BOPS bedömning är att ett liknande stödcentrum skulle behövas i 
Göteborg. Polisen efterlyser samlad gemensam spetskompetens som både kan stötta och 
vägleda utsatta men kanske framför allt, utifrån polisens perspektiv, kan komma framåt i 
akuta ärenden där flera parter behöver agera; till exempel ärenden som handlar om 
bortförsel ur landet för tvångsgifte, könsstympning eller dumpning, eller akuta 
våldssituationer. Inom regionen finns etablerad samverkan mellan polisen och Gryning i 
ärenden där en person behöver placering och skydd. 

VästKom har tillsatt en utvecklare för kvinnofrid anställd med SKL-medel kopplat till 
regeringens uppdrag att förebygga mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld och förtryck. Under våren 2019 ska en översyn genomföras över 
länets kommunala verksamheter som kommer i kontakt med våldsutsatta och utreda var 
man kan se samordningsvinster när det gäller våld i nära relationer. Tanken är att 
utvecklaren ska komplettera och förstärka redan pågående arbete och samverka med 
Länsstyrelsen. Utvecklarens arbete kring samordningsvinster kan innebära möjligheter att 
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koppla på frågor specifikt kopplade till hedersrelaterat våld och förtryck och på det viset 
få ytterligare kunskap om vilken sorts behov av stödcentrum det finns i regionen. 

Under beredning av detta ärende har en fråga gått ut till socialtjänstchefer i regionen och 
länet, via GR. Frågan som ställdes var hur många ärenden per år man känner till som rör 
hedersrelaterat våld och förtryck och hur man bedömer behovet av ett stödcentrum. Svar 
inkom från ett femtontal kommuner. Av dessa ser hälften av kommunerna i 
göteborgsregionen ett behov av ett stödcentrum, och mer än hälften av övriga kommuner 
i länet. Antalet ärenden varier från 0 till 40 per år, medel ligger runt 5-10 ärenden. Sett till 
dessa svar, verkar antalet ärenden ha olika effekt på bedömningen av behov. Det finns 
både kommuner som har få ärenden och upplever behov av stöd, och kommuner som har 
fler ärenden och inte upplever ett behov av stöd, och tvärtom. 

Kommuner med få ärenden saknar inte sällan kunskap och beredskap att hantera dessa 
ärenden, det kan leda till en bedömning att de då har behov av stöd när dessa ärenden 
inkommer. Samtidigt kan en kommun med få ärenden göra en annan bedömning; att man 
på grund av det låga antalet inte är intresserad av att ingå ekonomiska avtal kring ett 
stödcentrum då man upplever behovet som litet, trots att beredskapen är låg. Utifrån ett 
brukarperspektiv skulle en kunskaps- och beredskapsinventering vara ett gott underlag 
inför en eventuell fortsatt utredning av regionalt samarbete. 

Kunskap från kartläggningen 
Kartläggningen visar att många unga inte väljer att vända sig till Socialtjänsten för stöd, 
framför allt om man tidigare haft kontakt med Socialtjänsten. Andra stödmöjligheter för 
utsatta rekommenderas, till exempel i linje med Islands-projektet, och tilliten till 
myndigheter generellt behöver förstärkas. I kartläggningen beskrivs ett långsiktigt 
psykosocialt stöd som oerhört viktigt efter ett uppbrott från en våldsutövande familj/släkt, 
men även för de som kanske ännu inte brutit upp eller utsatts för våld men som lever med 
begränsningar och oro om framtiden. Även praktiskt stöd i form av kontaktpersoner som 
hjälper till att skapa ett stabilt eget liv med försörjning, boende och egen ekonomi är ett 
behov som framkommer i kartläggningen. Utsatta vittnar om att de lämnat sin 
våldsutsatthet tidigare om det vetat var de skulle vända sig och vilket stöd de kunde få, 
och om tilliten och vetskapen om hur myndigheter jobbar kring utsatta hade varit högre 
hade uppbrottet skett tidigare. I arbetsgruppen bekräftas bilden av att det finns stora 
behov av någon som man kan lita på och som den utsatte kan prata med, och som kan 
stötta och vägleda. Det förebyggande arbetet framstår därmed som centralt för att tidigt 
upptäcka och sätta in stödjande insatser. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Utifrån de behov som framkommer i kartläggningen, samt vad denna utredning visat, 
bedömer Stadsledningskontoret att det finns förutsättningar för ett regionalt stödcentrum 
med säte i Göteborg. Dessa förutsättningar består i behov hos målgruppen som i 
dagsläget inte omhändertas i befintliga verksamheter. De behov ett stödcentrum bör möta 
upp är insatser som säkrar det långsiktiga psykosociala stödet i form av samtalsstöd samt 
en verksamhet som också riktar sig till hbtq-personer och personer med 
funktionsnedsättning utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Hedersrelaterat våld 
och förtryck är en tydlig barnrättsfråga, och idag saknas verksamhet som särskilt vänder 
sig till unga. Rekommendationen är därför att ett eventuellt stödcentrum riktar sig till 
barn och unga, 13-26 år, i likhet med Origo och andra planerade liknande verksamheter. I 

Page 95 of 163



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 8 (9) 
   
   

regionen saknas resursteam och dylika insatser, ett stödcentrum kan vara lösningen för att 
även täcka upp behov av stöd till yrkesverksamma i dessa kommuner. 
Stadsledningskontoret bedömer vidare att ett stödcentrum kan fånga upp målgruppen i ett 
tidigt skede, förutsatt att samverkan med bland annat skolan fungerar, och att en sådan 
verksamhet kan fungera som en vägledande och tillitsskapande funktion. Stödcentrum 
skulle vara ett komplement till nuvarande och planerade verksamheter, som Dialoga och 
resursteam i stadsdelarna, förutsatt att teamen blir permanenta verksamheter i stadens regi 
efter 2020. 

Stadsledningskontoret bedömer att det ökade fokuset i samhället och de politiska 
prioriteringar som gjorts på området hedersrelaterat våld och förtryck; stadens plan, en 
lokal samordnare, kartläggning, Amanda-kommission för att nämna de mest centrala 
troligen kommer att leda till ett ökat antal ärenden och ett större behov av stöd hos 
målgruppen. Detta på grund av att fler utsatta får kännedom om vilket stöd som finns att 
få, samt att yrkesverksamma får mer kunskap om problematiken och därmed upptäcker 
fler i hederskontext. Det behövs en generell beredskap i stadens budget för ett ökande 
antal ärenden, samt ökade behov av skyddsboenden och psykosociala insatser för 
målgruppen, det sistnämnda ett område ett stödcentrum kan omhänderta. 

Stadsledningskontoret bedömer att eventuella framtida avtalsparter bör omfatta 
Göteborgsregionens kommuner samt samverkande myndigheter, detta i linje med 
regeringens satsning på regionala resurscentra. 

Ett stödcentrums roll 
Tilliten till myndigheter är låg bland målgruppen och det finns behov av en verksamhet 
som inte uppfattas som myndighetsutövande. Därför bör stödcentrum vara en 
lågtröskelverksamhet dit man kan vända sig anonymt, utan journalföring, och personal 
med specialistkompetens på området kan, förutom att ge samtalsstöd, informera och 
stötta kring hur en process med socialtjänst, polis och andra myndigheter går till och på så 
sätt skapa tillit och förtroende för dessa så att den utsatta vågar anmäla när så behövs, 
samt ge information om samhällets stöd och skydd. Att ha en samordnande funktion, vara 
”spindeln i nätet”, för unga i uppbrottsprocess bedöms fylla ett behov som i dagsläget inte 
täcks någon annanstans. 

Stadsledningskontoret bedömer att ett eventuellt stödcentrum bör vara såväl en fysisk 
plats att besöka, som en verksamhet med chattfunktion och stödtelefon. Det behöver 
utredas vidare vid ett eventuellt beslut om inrättande, om personalen även ska fungera 
mobilt. Lokalen bör vara lokaliserad så att anonymiteten bevaras hos besökare. 

Placering 
Stadsledningskontoret rekommenderar att en regional placering utreds vidare, i 
samverkan med Göteborgsregionen. 

Samverkan och samarbete i staden och regionalt 
Stadsledningskontorets bedömning är att arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck kan 
ske i bred samverkan. Hur samverkan inom Göteborg ska ske, mellan ett eventuellt 
stödcentrum, lokala resursteam i stadsdelarna och kompetenscentrum Dialoga behöver 
konkretiseras och definieras på ett tydligt sätt. Till skillnad från Origo som fungerar som 
stöd till utsatta, till yrkesverksamma och som utbildare, delas detta upp mellan ovan 
nämnda tre funktioner. Det ställer krav på effektivt samarbete och tydliga gränssnitt. 
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I ett stödcentrum med aktörer från olika myndigheter finns möjligheter till ytterligare 
samverkan och kunskapsproduktion. Hur detta bör gå till behöver också utredas vidare. 
Den önskan som framkommer från polis att samarbeta direkt i ärenden bedöms dock falla 
utanför ramarna för ett stödcentrums roll och omhändertas inom andra samverkansforum, 
som Barnahus. Däremot kan det finnas andra fördelar att etablera samverkan med polis 
inom stödcentrum, både för utsatta och för myndigheter emellan. 

Samverkan inom regionen/länet bör också fortsätta utredas, det kan finnas behov av och 
möjligheter till utveckling genom ökad samverkan mellan kommande etableringar av 
stödcentrum/resurscentrum inom länet. 

 

 

 

 

 

Tina Liljedahl-Scheel 

HR-direktör 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  

 

 

 

Page 97 of 163



 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokollsutdrag 1 (3) 
  

   

Yrkande från S om stadens centrala arbete 
mot hedersförtryck och våldsbejakande 
extremism 
§ 460, 0754/18  

Beslut 
Enligt beslutssats 1 och 3 i yrkande från S den 21 mars 2018 samt yrkande från 
L, M och KD den 20 april 2018: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att omgående återkomma med en redogörelse för 
vilka åtgärder som kommer att vidtas för att säkerställa hög forskningskvalitet samt 
hög svarsfrekvens i den pågående kartläggningen för att motverka hedersrelaterat 
våld och förtryck. 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att utveckla och förstärka sin samverkan med 
samordnarna mot våldsbejakande extremism och hedersförtryck på Social 
resursförvaltning, för att säkerställa en bättre omvärldsbevakning i dessa frågor. 

3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett lokalt/regionalt 
Stödcentrum för personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck med 
relevanta aktörer. 

4. Stadsledningskontoret får i uppdrag att säkerställa att relevanta utbildningar eller 
kompetenshöjande insatser genomförs i samarbete med den Nationella samordnaren 
mot hedersförtryck 

5. Stadsledningskontoret får i uppdrag att tillsätta och samordna en 
”Amandakommission” i syftet att säkerställa att Göteborgs Stad i framtiden inte 
brister i sitt arbete mot hedersrelaterat förtryckt.  

6. Stadsledningskontoret får i uppdrag att via Samhällsskydd och beredskap se över stöd 
och rutiner för anmälan av hot och dödshot mot tjänstepersoner, rektorer, lärare och 
andra nyckelpersoner i staden. 

7. Stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda hur förstärkning av stadens arbete mot 
våldsbejakande extremism kan ske, del genom att en eventuell flytt av samordningen, 
dels genom eventuellt förtydligande av uppdraget. 

8. Stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram utbildning och stöd som riktar sig till 
stadens anställda med syfte att upptäcka och förbygga radikalisering och 
våldsbejakande extremism. 

9. Stadsledningskontoret får i uppdrag att genomföra temamöte med kommunstyrelsen, 
berörda nämnder och aktörer kring våldsbejakande extremism. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 mars 2018, § 235, den 11 april 2018, § 306, den 25 april 2018, § 363 och 
den 2 maj 2018, § 406. 

Kommunstyrelsen 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2018-05-16 
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Handlingar 
Yrkande från S den 21 mars 2018. 
Yrkande från MP den 21 mars 2018. 
Yrkande från L, M och KD den 20 april 2018. 
Yrkande från S den 16 maj 2018. 
Yttrande från V den 21 mars 2018. 

Yrkanden 
Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S) yrkar bifall till yrkanden från S den 21 mars 
2018 och 16 maj 2018. 

Helene Odenjung (L) yrkar bifall till yrkande från L, M och KD den 20 april 2018. 

Ulf Kamne (MP) yrkar bifall till yrkande från MP den 21 mars 2018. 

Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till beslutssats 1,3 och 7 och avslag på beslutssats 2,4,5 
och 6 i yrkande från L, M och KD den 20 april 2018 och avslag på yrkandena från S den 
21 mars 2018 och den 16 maj 2018.  

Propositionsordning  
Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S) ställer först propositioner på bifall respektive 
avslag på beslutssats 1 i yrkande från S den 21 mars 2018 och finner att den bifallits. 
Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall och Nej för avslag på beslutssats 1 i yrkande 
från S.” 

Mariya Voyvodova (S), Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L), Kristina Tharing (M), 
Marina Johansson (S), Jonas Attenius (S), Hampus Magnusson (M), Martin Wannholt, 
Lars Hansson (-), tjänstgörande ersättaren Axel Josefson (M) och ordföranden 
Ann-Sofie Hermansson (S) röstar Ja (11). 

Ulf Kamne (MP) och Daniel Bernmar (V) röstar Nej (2). 

Propositionsordning  
Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S) ställer härefter propositioner på bifall respektive 
avslag på beslutssats 2 i yrkande från S den 21 mars 2018 och finner att den bifallits. 
Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall och Nej för avslag på beslutssats 2 i yrkande 
från S.” 
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Mariya Voyvodova (S), Marina Johansson (S), Jonas Attenius (S) och ordföranden 
Ann-Sofie Hermansson (S) röstar Ja (4). 

Jonas Ransgård (M), Ulf Kamne (MP), Daniel Bernmar (V), Helene Odenjung (L), 
Kristina Tharing (M), Hampus Magnusson (M), Martin Wannholt, Lars Hansson (-) och 
tjänstgörande ersättaren Axel Josefson (M) röstar Nej (9). 

Propositionsordning  
Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S) ställer härefter propositioner på bifall respektive 
avslag på beslutssats 3 i yrkande från S och finner att den bifallits.  

Propositionsordning  
Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S) ställer härefter propositioner på bifall respektive 
avslag på yrkande från MP den 21 mars 2018 och finner att det avslagits.  

Propositionsordning  
Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S) ställer slutligen propositioner på bifall 
respektive avslag på respektive beslutspunkt i yrkande från L, M och KD 
den 20 april 2018 och finner att de bifallits.  

Protokollsanteckning 
Daniel Bernmar (V) antecknar som yttrande en skrivelse från den 21 mars 2018. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

Dag för justering 
2018-06-11 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Mathias Sköld 

 

 

Ordförande 
Ann-Sofie Hermansson 

 

Justerande 
Jonas Ransgård 
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Kommun Ja Nej Inget svar

Ale X

Öckerö X

Kungälv X

Härryda X

Partille X

Kungsbacka X

Lerum X

Alingsås X

Stenungsund X

Mölndal X

Lilla edet X 

Göteborg X

Tjörn X

Sammanställning preliminärt intresse för kommunern        

hedersrelaterat våld och förtryck. Svar har inkommit      

Sista svarsdatum 2020-02-19. 
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Kommentar

Öckerö ansluter sig under förutsättning att 

årskostnaderna inte överskrider 26 000kr per år för 

Öckerös räkning, dvs det i presentationen angivna 

högsta kostnad för Öckerö. Skulle kostnaden överstiga 

detta måste Öckerö fatt nytt beslut.

Lerum ställer sig bakom om inte kostnaden överstiger 

60 300 kr.

Har samarbete med Trollhättan

Inget svar men frågan utgår från Göteborg.

    nas medverkan i  regionalt stödcentrum för 

       via GR:s nätverk för kommundirektörer. 
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Utbetalning av habiliteringsersättning med 
anledning av coronapandemin 

14 

2020VFN239 
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Sektorn för socialtjänst  
Ulrika Oschman-Pratz 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-05-07 2020VFN239  709 
  
 

Utbetalning av habiliteringsersättning med anledning av 
coronapandemin 

Sammanfattning  
Sverige befinner sig just nu i ett allvarligt läge med samhällspridning av coronavirus. 
Folkhälsomyndigheten ger därför rekommendationer både till allmänheten och 
verksamheter för hur vi ska förhålla oss för att minska smittspridning.  
 
Daglig verksamhet 9 § 10 enligt LSS ska ge den enskilde möjligheter till meningsfull 
sysselsättning. I samband med coronavirusets spridning har brukarnas frånvaro i daglig 
verksamhet generellt sett ökat på grund av orsaker relaterade till pågående pandemi, 
såsom sjukdomssymtom, oro eller riskgruppstillhörighet.  
 
Vid deltagande i daglig verksamhet utbetalas habiliteringsersättning som en dagpenning 
till brukarna utifrån deras närvaro. Syftet med ersättningen är att uppmuntra till 
deltagande i daglig verksamhet.  
 
Under rådande omständigheter är det lämpligt att habiliteringsersättningen betalas ut 
också vid frånvaro relaterad till coronaviruset och covid-19.  

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att habiliteringsersättningen betalas ut till brukare vid frånvaro 
relaterad till coronaviruset enligt föreliggande förslag. 

Ärendet 
I nuläget befinner sig Sverige i ett allvarligt läge med samhällspridning av coronavirus. 
Det innebär att Folkhälsomyndigheten ger rekommendationer både till allmänhet och 
verksamhet för hur vi ska förhålla oss för att minska smittspridning. Inom socialtjänsten 
innebär det bland annat att minska smittspridning genom att på olika sätt minimera 
kontaktytor mellan brukare med insatser. Samtidigt ska verksamhet upprätthållas och 
brukares beviljade insatser verkställas. 
 
Daglig verksamhet 9 § 10 enligt LSS är en av kommunens insatser som ska ge den 
enskilde möjligheter till meningsfull sysselsättning, struktur i vardagen, social 
gemenskap och ökad delaktighet i samhällslivet. I dagsläget deltar 114 brukare i daglig 
verksamhet utifrån en individuell planering av omfattning. Deltagarantalet varierar från 
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tre till 52 brukare på de olika enheterna. Cirka 15 av brukarna har externa praktikplatser 
hos företag eller i kommunens verksamhet. 
 
I samband med coronavirusets spridning har brukarnas frånvaro i daglig verksamhet ökat. 
Hittills har frånvaron varierat mellan ca 20-80 procent bland de olika enheterna. Orsaker 
till frånvaro är korttidsfrånvaro med anledning av sjukdomssymtom, att brukaren ingår i 
en riskgrupp, att det finns oro för smitta hos brukaren eller anhöriga, att brukaren själv 
utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt att brukare efter tillfrisknande 
måste avvakta återgång till daglig verksamhet. Flertalet av brukarna med externa 
placeringar får nu inte närvara på sin praktikplats.  
 
Daglig verksamhet innebär olika kontaktytor med risk för smittspridning, både mellan 
personal och brukare men också vid transporterna dit. Verksamheten arbetar aktivt med 
att upprätthålla Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning 
och minimera kontaktytor. Goda förutsättning för att förebygga smittspridning i nuläget 
är att brukarantalet är lägre än vanligt samt att brukare som utifrån rekommendationerna 
ska stanna hemma faktiskt gör det. 
 
Coronavirusets spridning påverkar brukare som är beviljade insatsen men som nu inte 
kan delta i daglig verksamhet. Situationen medför avbrott i sysselsättning för brukare som 
har praktikplats eller ingår i en riskgrupp. En del brukare vill minimera kontaktytor enligt 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer till allmänheten och andra har stor oro för 
smittspridning.  
 
När en brukare är beviljad insatsen daglig verksamhet får brukaren habiliteringsersättning 
vars syfte är att uppmuntra till deltagande och som av många brukare jämförs med lön.  
Ersättningsnivån har sedan 2018 höjts med stöd av statsbidrag vilket gjort ersättningen 
till ett än mer viktigt incitament för brukarna att delta i verksamheten. Ersättningen 
betalas ut som en dagpenning och baseras på brukares faktiska närvaro i daglig 
verksamhet och på praktikplats. Det innebär att en stor andel av brukarna inte får 
habiliteringsersättning när de av olika orsaker stannar hemma med anledning av 
coronaviruset och covid-19. 
 
När det gäller arbetsliv och sysselsättning i samhället i övrigt så har åtgärder vidtagits för 
att öka förutsättningar för efterlevnad av givna rekommendationer. Exempelvis har 
karensavdraget tagits bort vid sjukfrånvaro. Av omvärldsbevakning framgår att andra 
svenska kommuner har valt olika åtgärder. Vissa stänger daglig verksamhet helt, vilket 
det i nuläget saknas lagstöd för, och andra har valt att betala ut habiliteringsersättning till 
de brukare som stannar hemma.  
 
För att säkerställa förebyggandet av smittspridning är det viktigt att stimulera till 
efterlevnad av rekommendationer till allmänheten och verksamhet. Med hänsyn till 
rådande situation, när brukare själva inte har fullt inflytande över sitt deltagande i 
verksamheten, samhället i övrigt vidtar åtgärder i relation till arbetsliv och sysselsättning 
samt när lägre närvaro i daglig verksamt gynnar förebyggande av smittspridning, så är 
förvaltningens bedömning att under en begränsad period betala ut habiliteringsersättning 
även till de brukare som är frånvarande med anledning av coronaviruset. 
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Förvaltningen föreslår att följande ska gälla vid utbetalning av habiliteringsersättning till 
brukare som är frånvarande med anledning av coronaviruset: 
 

 Utbetalningen ska göras enligt brukarens planerade närvaro daterad senast den 30 
april 2020. 

 Habiliteringsersättningen ska inte betalas ut under verksamhetens 
semesterstängning eller vid brukarens egen planerade semesterledighet. 

 Utbetalningen av habiliteringsersättning gäller retroaktivt från och med den 1 
april 2020 och som längst till och med den 31 december 2020, då ny bedömning 
görs.  

 
Förslaget bedöms inte innebära ekonomiska konsekvenser för verksamheten eftersom 
budgetförutsättningar har sin utgångspunkt i brukarnas närvaro. 
 
Rådet för funktionshinderfrågor har inte informerats om förvaltningens förslag till beslut 
till Välfärdsnämnden. Bedömningen är att beslutet inte är motstridigt till rådets intressen. 
 

  

Lena Lager 
Sektorschef  Karin Lindell 
  Verksamhetschef 
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Sektorn för socialtjänst  
Ulrika Oschman-Pratz 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-05-07 2020VFN241  705 
  
 

Åtgärder inom funktionsstöd med anledning av coronapandemin 

Sammanfattning  
Socialtjänst och hälso- och sjukvård räknas till samhällsviktig verksamhet och ska alltid 
kunna bedrivas på en sådan nivå att samhället kan fungera och erbjuda nödvändig 
service, omvårdnad och trygghet. Insatser som har beslutats enligt de författningar som 
reglerar socialtjänstens område ska generellt sett utföras för att möta de enskildas behov 
av stöd och trygghet. 
 
Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer till följd av det allvarliga läget med 
samhällspridning av coronaviruset finns det inom verksamheten för funktionsstöd skäl att 
dels minimera kontaktytor för att minska smittspridning och därmed sårbarhet, dels att 
omprioritera och omfördela resurser för att öka förutsättningar att tillgodose behov som 
ovillkorligen måste tillgodoses. 
 
Inom verksamheten för funktionsstöd har åtgärder vidtagits för att minimera 
smittspridning. I nuläget utförs insatser med vissa restriktioner och alternativa sätt utifrån 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer i syfte att minska smittspridning. 
 
Förutom att säkerställa en minskad smittspridning måste verksamheten också förbereda 
sig inför att kunna möta ett stort bortfall av personal och ändå kunna tillgodose brukares 
behov av stöd, vilket kommer att ställa krav på omfördelning av resurser och en 
prioriteringsordning. För de fall det inte längre är möjligt för verksamheten att uppfylla 
en skyldighet eller verkställa ett gynnande beslut till följd av allvarlig brist på personal 
eller på grund av risk för smitta, kan kommunen komma behöva frångå det som annars 
gäller om det är nödvändigt för att kunna prioritera människors liv och hälsa. Därför 
måste verksamheten säkerställa brukares rättssäkerhet i anpassningar och prioriteringar 
av insatser genom att varje brukares beslut hanteras individuellt så långt det går och att 
avsteg från planerat utförande ska dokumenteras. 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen om de åtgärder som vidtas inom verksamheten 
för funktionsstöd enligt skrivelse från sektorn för socialtjänst daterad den 7 maj 2020. 
 
Välfärdsnämnden godkänner prioriteringsordningen inom verksamheten för 
funktionsstöd enligt föreliggande förslag. Prioriteringsordningen vidhålls som längst till 
och med den 31 december 2020. 
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Ärendet 
Sverige befinner sig i ett allvarligt läge med samhällspridning av coronavirus. Allt fler 
samhällsviktiga funktioner påverkas dagligdags. Verksamheter inom sektorn för 
socialtjänst berörs i dubbel bemärkelse vid en allmän smittspridning eftersom personal 
insjuknar samtidigt som behovet av insatser hos kommuninvånare kvarstår och även kan 
komma att öka. Samtidigt ska verksamhet upprätthållas och brukares beviljade insatser 
fortsatt verkställas. Detta innebär att det dagligen finns behov av översyn av 
verksamheten samt att bedöma hur väl verksamheten når upp till de krav som följer av 
gällande författningar. 
 
Inom verksamheten för funktionsstöd utgör insatser enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) störst del av utförandet. Därutöver ingår också insatserna 
boendestöd enligt socialtjänstlagen (SoL) och personlig assistans enligt 
socialförsäkringsbalken (SFB) i verksamheten. Samtliga insatser syftar oavsett 
lagstiftning till stöd för att tillförsäkra personer med funktionsnedsättning jämlikhet i 
levnadsvillkor, delaktighet i samhällslivet samt god omvårdnad och trygghet. 
 
Verksamheten arbetar fortlöpande med åtgärder, för att säkerställa minskad 
smittspridning och tillgång till personalresurser för nödvändiga och basala insatser. 
Utgångspunkten för åtgärderna är givna rekommendationer och hur situationen i övrigt 
utvecklar sig avseende smittspridning och bemanning. 
 
Nuläge och vidtagna åtgärder 
För att minska smittspridning i verksamheten har åtgärder vidtagits både vad gäller 
förebyggande och reaktiva förhållningsätt. Insatser anpassas utifrån rådande situation och 
samtliga åtgärder som vidtas föregås av individuella bedömningar och dialog med 
brukare eller deras företrädare.  
 
Brukare eller anhöriga avsäger sig själva insatserna i högre grad än annars med anledning 
av riskgruppstillhörighet, oro för smitta eller efterlevnad av Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer.  
 
Sedan den 30 mars föreligger en stark avrådan till anhöriga att besöka närstående som bor 
i gruppbostäder och de uppmuntras i stället att hålla kontakt på annat sätt. Flera faktorer 
medför ökade risker i samband med smitta på gruppbostad. Ålder, funktionsnedsättning 
och grundläggande hälsotillstånd varierar på de olika gruppbostäderna och innebär att det 
kan finnas en eller flera som ingår i någon riskgrupp. Beroende på funktionsnedsättning 
kan det också finnas svårigheter att avgränsa brukare från varandra vilket kan medföra 
stora konsekvenser vid smitta på ett boende. 
 
I servicebostäder görs uppehåll i gemensamma aktiviteter i syfte att minimera 
kontaktytor. Flertalet brukare är självständiga och rör sig självständigt på egen hand i 
samhället och upprätthåller sina sociala kontakter. Personal stöttar och uppmanar 
brukarna i att följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten som är riktade till 
allmänheten. Inköp av dagligvaror utförs till riskgrupper eller personer som har 
sjukdomssymtom som annars handlar själva. 
 
Utöver insatser för att tillgodose grundläggande omvårdnadsbehov genomförs även 
flertalet insatser av social eller pedagogisk karaktär. Exempel på insatser är boendestöd, 
ledsagning och kontaktperson. Insatserna utförs med vissa restriktioner i syfte att minska 
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smittspridning. Även utförandet av insatserna anpassas, exempelvis genom att undvika 
aktiviteter som innebär miljöer med många kontaktytor. Har brukaren sjukdomssymtom 
håller man istället kontakten på digitala sätt om brukaren önskar det. 
 
Avlastning till vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättning i form av insatsen 
avlösarservice i det egna hemmet utförs i nuläget så länge ingen i hushållsgemenskapen 
har sjukdomssymtom. Vid symtom ska verksamheten kontaktas och individuell 
bedömning av om insatsen kan utföras görs. 
 
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet och daglig verksamhet är de insatser där 
brukarna eller anhöriga i relativt stor omfattning själva har valt att avboka sina insatser. 
På kommunens korttidsboende för barn och unga har planerad beläggning minskat med 
cirka 40 procent sedan i mitten av mars. Även barn och unga med lägerverksamhet i 
extern regi har avbokat planerade vistelser i hög utsträckning.  
 
I daglig verksamhet varierar frånvaron mellan 20 och 80 procent beroende på enhet. 
Anledningen till frånvaro beror på riskgruppstillhörighet, korttidsfrånvaro på grund av 
sjukdomssymtom, efterlevnad av Folkhälsomyndighetens rekommendationer till 
allmänheten och hos en del på stor oro för smitta. I nuläget bedöms den lägre närvaron 
utgöra en förutsättning för minskad smittspridning. 
 
Inom personlig assistans vars utgångspunkt för rätt till insats baseras på stora behov i 
grundläggande omvårdnad har ett par tilläggsbeslut tillkommit vilket innebär utökade 
insatser med anledning av coronaviruset. Hittills har ingen assistansberättigad med 
externa utförare åberopat kommunens skyldighet att ersätta externa assistenter vid deras 
sjukfrånvaro utifrån det kommunala basansvaret. 
 
Sammanfattningsvis har verksamheten trots personalbortfall hittills kunnat verkställa 
planerade insatser med vissa anpassningar i utförandet.  
 
Omfördelning och prioriteringar  
Redan i dagsläget bekräftas att verksamheter inom socialtjänsten och kommunal hälso- 
och sjukvård måste göra prioriteringar och att detta behov kommer att öka allteftersom 
smittspridning sker. Insatser utförs inte och verksamheter stängs, både utifrån 
bedömningar kring smittskydd men också inför eller under rådande bemanningsbortfall. I 
dagsläget tillåter emellertid inte lagstiftningen prioriteringar. Kommunerna är fortsatt 
skyldiga att rapportera ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg i de fall 
verkställighet dröjer eller upphör i mer än tre månader. Kommunen kan i de fall det 
förekommer komma att åläggas med särskild avgift. 
 
Den 23 april lämnade Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, en hemställan till 
Socialdepartementet om införande av en tillfällig lag om kommuners prioriteringar under 
covid-19- epidemin. Förslaget innebär i huvudsak att om det till följd av en allvarlig brist 
på personal eller på grund av risk för smitta inte längre är möjligt för en kommun att 
uppfylla en skyldighet eller verkställa ett gynnande beslut, får kommunen frångå det som 
annars gäller om det är nödvändigt för att kunna prioritera människors liv och hälsa.  
 
Oavsett om en tillfällig lag införs eller inte kan verksamheten vid ett förvärrat läge med 
smitta och stort personalbortfall komma att ställas inför omfördelning av bemanning och 
prioriteringar för att kunna säkerställa att grundläggande behov kan tillgodoses. Därför 
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måste verksamheten säkerställa brukares rättssäkerhet i anpassningar och prioriteringar 
av insatser genom att varje brukares beslut hanteras individuellt så långt det går och att 
avsteg från planerat utförande ska dokumenteras. 
 
Olika insatser har enligt lagstiftningen olika intentioner. I en prioriteringsordning kan 
man behöva prioritera både inom insatser och mellan olika insatser. När det gäller 
prioriteringar mellan insatser kan det vara viktigare att brukarens grundläggande 
omvårdnadsbehov kan tillgodoses i boendet än att brukaren kommer i väg till daglig 
verksamhet vars huvudsakliga intention är meningsfull sysselsättning och delaktighet i 
samhällslivet. Boendestöd, ledsagning, kontaktperson och avlösning är sociala, 
delaktighetsskapande och avlastande insatser vilka oftast är ett komplement till 
grundläggande behov som tillgodoses på annat sätt såsom genom brukarens egen förmåga 
eller genom föräldraansvar.  
 
Vid högt personalbortfall är utgångsläget att försöka tillsätta ersättare. Frånvarande 
personal kan ofta helt eller delvis ersättas med vikarier. Verksamheten behöver ändå 
säkerställa en omfördelning och prioritering även för scenarion när det inte är möjlig. 
Utgångspunkten i nedan prioriteringsordning är för de fall personalbortfall inte har 
ersatts. 
 
Föreslagen prioriteringsordning för verksamheten för funktionsstöd: 
 
Nivå 1: Något större personalbortfall än normalt, 20-30 procent  

 Verksamheten ska säkerställa insatser där grundläggande omvårdnadsbehov 
tillgodoses inom samtliga verksamhetsområden.  

 Prioritering sker inom verksamheter genom att resurskrävande insatser i form av 
individuellt utformade aktiviteter begränsas. 

Nivå 2: Stort personalbortfall, 30 procent  
 Verksamheten ska säkerställa insatser där grundläggande omvårdnadsbehov 

tillgodoses genom omfördelning av personal mellan olika verksamhetsområden.  
 För att omfördelning ska kunna möjliggöras kan insatsen korttidsvistelse utanför 

det egna hemmet och/eller daglig verksamhet tillfälligt komma att begränsas i 
verkställighet. 

Nivå 3: Mycket stort personalbortfall, 50 procent och mer  
 Verksamheten ska säkerställa att brukarens grundläggande omvårdnadsbehov 

tillgodoses inom bostad med särskild service och personlig assistans.  
 Personal omfördelas från korttidsvistelse utanför det egna hemmet och daglig 

verksamhet och tillfälligt uppehåll görs i insatserna.  
 Personalresurser fokuseras på insatser som mat, hygien, toalettbesök och 

mediciner, det som Socialstyrelsen benämner som basala livsuppehållande 
insatser.  

 
När det gäller boendestöd, ledsagning, avlösning och kontaktperson innebär uppdragen 
att särskild personal oftast planeras till en specifik brukare. Risken vid personalbortfall är 
därmed att insatsen inte kan utföras eller utförs på alternativt sätt. Vid personalbortfall 
inom boendestödet finns möjlighet till prioritering i utförandet med utgångpunkt i 
brukarens individuella behov.  
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Till ekonomiutskottet och kommunstyrelsen 

 

Pensionärsorganisationernas (PO) synpunkter till budget 2021-2025 

 
Bakgrund  
När vi studerat Verksamhetsberättelserna från 2019 från KS och Välfärdsnämnd liksom förslaget  
till Årsredovisning för 2019 kan vi konstatera att vi bor i en av Sveriges mest välmående och 
finansiellt välskötta kommuner. Resultatet uppgår till 141 MKR och Soliditeten har ökat med 3 % 
till 31 %. Mycket bra. Kommunen har enats om att försöka bli Sveriges bästa kommun för 
näringslivet, ha Sveriges bästa skola liksom Sveriges lägsta arbetslöshet för unga. Dessutom är 
näringslivet mycket diversifierat vilket gör det robust och mindre sårbart än hos kommuner med 
endast få dominerande företag. 

Enligt uppgift vid möte med kommunens Socialtjänst fungerar smittskyddet väl och all personal  
i äldreboende och hemtjänst är utbildad. Sedan vi nu också erhållit befolkningsprognos för 65+  
i Härryda kommun kan vi konstatera att eventuella prognoser sannolikt inte påverkas av  
Coronaviruset mer än av vanlig säsongsinfluensa.  

I januari utgjorde pensionärerna 16.1 % av kommunens befolkning eller ca 6200. Med tanke på  
den stora ökningen av 80+ de närmaste åren, mellan 5-11% årligen, påverkas inte tidigare 
befolkningsprognoser för 65+. 

Orsaken till bristen på särskilt äldreboende rapporteras som underkapacitet vilket medför att  
man får vänta 179 dagar efter biståndsbeslut eller nästan ett halvår. Det saknas också 
Trygghetsboenden liksom korttidsboenden. Trygghetsboenden kan komma att medföra en stor 
besparing jämfört med särskilda boenden. 

 
 

Biståndsbedömning och skälighet 
Strax före jul fick vi ta del av ett utkast till Nya Riktlinjer för biståndsbedömning. För oss äldre  
bygger den på Socialtjänstlagen med förarbeten och rättspraxis. Den ger utrymme för skälig 
levnadsstandard. Den senaste versionen är verkligen förbättrad ur många aspekter, men trots  
detta lever den enligt vår bedömning inte upp till skälighetsnivån enligt SOL.  

Några saker återstår: 

1. Utan kontinuerlig rengöring av fläktfilter vid behov riskerar våra äldre med hemtjänst  
brand vid spisen. Rengöringen som är enkel att utföra förhindrar att våra äldsta och många 
gånger glömska sköra äldre råkar ut för brand i köket, den vanligaste brandorsaken i ett hem.  

2. Ordet ”rakning” bör infogas på lämpligt ställe. Det kan vara nog så svårt när man är stel  
i axlar och händer. 

3. Det är riktigt oskäligt att inte få tvättat sina lakan och benkläder var 14 dag i stället för  
var tredje vecka. Inte skall hemtjänstbrukare i Härryda kommun behöva ha 21 par benkläder. 
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Om dessa saker kan ändras så lever kommunen i sina Riktlinjer för Biståndsbedömning så  
vitt vi förstår upp till lagstiftarens intentioner om skälig levnadsstandard.  

Vi ser gärna också är att våra ensamboende äldre får möjlighet till utevistelse fler än en gång  
i veckan men vi har förståelse för att utbildad personal behövs för vård och omsorgsuppdrag. 
Kanske går det att ordna med volontärer? 
 

Kontinuitet  
Enligt kvalitetsmätningen i Årsredovisningen 2019 sid 28 var Kontinuiteten 16, år 2019, i 
Härryda. De senaste tre åren har vi påpekat bristen på kontinuitet i hemtjänsten. Detta  
utfall är inte heller skäligt. Vi föreslår att Välfärdsnämnden diskuterar samt fastställer målet 
10 för kommunens kontinuitet. Varför inte med tanke på målen för näringsliv, skola och 
ungdomsarbetslöshet? 

 

Särskilt boende SB 
Enligt kvalitetsmätningen från SKR i Årsredovisningen 2019 uppl.26 mars, sid 28, var 
väntetid från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende 179 dagar. 
Orsak underkapacitet av särskilt boende.  

Vi har sedan fyra år tillbaka påpekat vikten av en förändrad prognosmodell för särskilt 
boende. Trots detta baseras prognosen fortsatt på de senaste tre årens biståndsbedömning samt 
fyra år framåt i tiden eller 2024. De tre senaste årens biståndsbedömning skall upphöra och 
prognosen bör omfatta åtminstone åtta år framåt, för närvarande tom 2028.  

Man kan inte fortsätta med att säga ”politiken bestämmer” eller från politiken att ”personalen 
skall vara professionell”. Nu måste modellen ändras. Det får inte gå prestige i detta. 

De närmaste åren växer antalet 80-åringar årligen med mellan 5-10% eller vida mer än 
kommunens prognostiserade befolkningstillväxt om 1.5%. Redan förra våren visade KPR 
med samma statistik som kommunen har, att det saknades 200 SB enbart för personer med 
demensdiagnos. 

Vi kommer att få 200 dagar i Väntetid minus eventuell effekten av Covid-19 om 
prognosmodellen inte ändras. Då riskerar vi en kraftig försämring bland Sveriges kommuner 
med denna kvalitetsindikator. Återigen jämför näringsliv, skola, ungdomsarbetslöshet där  
vi vill rankas som nummer ett. 
 
 

Trygghets- och korttidsboende 
Utöver ovan tillkommer vårdbehov för de som är i livets slutskede men inte är dementa. 
Kommunen har haft ett projekt om Palliativ vård i hemmet som förefaller bra. Det kan kanske  
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ersätta Hospice och SB för dessa äldre. Definition av Trygghetsboende skall då följa 
föreslagen beskrivning i Lokalresursplan 2020-2024 sid 17. Men här kommer bristen på 
Trygghetsboende fortsatt in som en del av vår bakgrundsbeskrivning. 

Sedan flera år tillbaka har vi påpekat i våra budgetsynpunkter att 100 Trygghetsboenden kan 
ge en besparing om 100 MKR för kommunen.  

Nu finns enligt Bostadsförsörjningsplanen och Lokalresursplanen 2020-2024 
Trygghetsboende med i planerna. Bra så. Men det brådskar om inte kommunens ekonomi 
skall spräckas av nödvändiga särskilda boenden. Trygghetsboenden måste skyndsamt 
färdigställas där de som inte är dementa kan flytta in. Bra att det planeras Trygghetsboenden  
i samtliga kommundelar. Trygghetsboende med hyresrätt är mest angeläget. Bon Top, 
Idrottsvägen, som snart påbörjas och är mycket fint kan endast köpas av de med tillräckligt 
kapital eller färre än 25 % av pensionärerna. 

Vi anser också att antalet korttidsboenden är för få eller 27 st. Det behövs sannolikt ett nytt 
”Hönekulla” med 30 platser i Landvetter.  

 
 
Personal 
Vi upplever på många håll att det finns brist på personal inom hemtjänsten, se kontinuitet 
ovan, om vi skall nå en kontinuitet om 10. På Hönekulla arbetar personalen intensivt och 
behöver vara fler. Slutligen vet vi inte riktigt om det behövs fler på de särskilda boendena 
men det behövs fler SB och det kräver personal. 

Vi tror att det behövs fler handläggare i socialtjänsten. Våld i nära relationer som lär öka 
dramatiskt nu under Coronakrisen. Den nya barnkonventionen och våra nya äldre asylsökande 
invandrare reser också större krav på våra handläggare inom Socialtjänsten.  

 
 
Reflexioner 
Det är bra med en välskött ekonomi som ger förutsättning för att lösa eller inte hamna i 
problem. Men en Soliditetstillväxt med 3 % samtidigt som man får vänta 179 dagar eller 
nästan ett halvår innan ett biståndsbeslut infrias är inte rimligt.  

Nu har kommunen fått ett extra tillskott 38.6  miljoner kr till följd av Corona, ja redan en 
mindre del dessförinnan av Riksdagen. Dessa pengar är inte detaljstyrda och mer kommer 
2021 och 2022. Skolan och ungdomsarbetslösheten är redan täckta genom kommunens eget 
utmärkta arbete och egna tuffa mål. Låt oss nu förändra prognosmodellen för särskilt boende 
och blicka framåt 8 år. Se till att det skapas boende och tillförs tillräckligt med fasta 
personalresurser där det behövs.  

Varför inte utöka med en särskild invandrarlinje för vård och omsorg i Mölnlycke eller 
Landvetter. 
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Pensionärsorganisationerna (PO) framför följande förslag: 

Nöjda pensionärer 
Kommunen bör som nytt mål införa i sina budgetdokument att Härryda kommun skall ingå 
bland de 10 kommuner i Sverige med flest nöjda pensionärer. För att uppnå målet Sveriges 
mest nöjda pensionärer behöver SPF och PRO ett större kommunbidrag för bl.a. 
samproduktion av friskhetsaktiviteter, och kvalitetsevenemang där våra pensionärer i hela 
kommunen kan stanna på hemmaplan. Bidraget skall användas för hälsobefrämjande åtgärder. 

 

Biståndsbedömning för att fullt ut uppnå skälighet enligt SOL skall: 
- fläktfilter rengöras p.g.a. brandrisk för skydd av brukarna när man har hemhjälp, 
- rakningshjälp tillförs p.g.a. stelhet, 
- tvätt var 14 dag vara möjligt. 

 
Bostäder 
- Särskilda boenden  

Fortsatt men påskyndat särskilt byggande av SB för Demenssjukdomar  

- Trygghetsboenden  
Fortsatt och prioriterad planering- och start av byggande med hyresrätter 

- Korttidsboende  
Ett nytt ”Hönekulla” i Landvetter bör utredas 

- Kontinuitet i hemtjänsten max 10 olika personal per 14 dagar 

 

Personal med fast anställning 
En betydande andel av de 38.6 miljonerna bör användas till utökning av personalstyrkan inom 
hemtjänst, SB, kommande Trygghetsboenden, Korttidsboende och Handläggarenheten 

 
Trygghetsskapande Larmpolicy 
Kommunen saknar fortfarande en fastställd Larmpolicy med syfte att bidra till Trygghet. 
Policyn bör arbetas fram i samråd med pensionärsorganisationerna 

 

 

PRO och SPF i Härryda kommun,  
Härryda 2020-04-17
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