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Delaktighet

Sammanfattning 

Sammanfattning

Syftet med välfärdsbokslutet är att synliggöra hälsoutvecklingen i Härryda kommun och visa hälsans fördelning i befolkningen. 
Inom flera områden utvecklas folkhälsan i positiv riktning, både i Härryda kommun och på nationell nivå. Resultaten visar 
samtidigt att det finns skillnader i hälsa och levnadsvillkor mellan grupper, utifrån bland annat kön, födelseland och orter 
inom kommunen.  

Valdeltagande, medellivslängd, medelinkomst, utbildningsnivå, behörighet till gymnasiet och andel dagligrökare är några ex-
empel på nyckeltal som visar en positiv trend på en kommunövergripande nivå. Valdeltagandet är högt i kommunen totalt 
sett och högre än riket, trots detta är det 20 procentenheters skillnad mellan de valdistrikt med lägst respektive högst 
valdeltagande. 

Det finns stora skillnader mellan orter i kommunen och vissa mönster framträder.  I Mölnlycke är medelinkomsten högst 
och i Härryda lokalsamhälle är den lägst. Även andel invånare med eftergymnasial utbildning skiljer sig mellan orter : med 
högst andel i Mölnlycke med 54 procent och lägst i Hällingsjö med 25 procent. Resultaten visar också på skillnader bland 
de yngre invånarna. Till exempel är Rävlanda den ort där högst andel av eleverna i årskurs 8 känner sig otrygga i sina var-
dagsmiljöer och är utsatta för mobbning.  I Rävlanda, liksom i Härryda lokalsamhälle, finns lägst andel elever i årkurs 8 som 
tränar regelbundet. Samma orter utmärker sig även genom att fler elever här upplever sig ha en begränsad möjlighet att 
föra fram sina åsikter till beslutsfattare. Här är också ungas förtroende för vuxna lägst. I Mölnlycke/Pixbo finns högst andel 
unga som har förtroende för vuxna. Här finns också flest elever i årskurs 8 som är medlem i föreningslivet liksom i kultur-
skolans verksamhet. 

Utöver skillnader mellan orter i kommunen, synliggörs skillnader mellan kvinnor och män samt mellan flickor och pojkar.  En 
högre andel flickor än pojkar är behöriga till gymnasieskolan. Andelen med eftergymnasial utbildning är också högre bland 
kvinnor i jämförelse med män. Samtidigt har män högre medelinkomst än kvinnor. En större andel kvinnor tar ut föräldra-
ledighet jämfört med män, vilket bland annat påverkar den framtida pensionen.

Andel invånare som upplever otrygghet utomhus har ökat de senaste åren. Jämfört med riket är det en större andel både 
som oroar sig för brottsligheten i stor utsträckning och som oroar sig över att närstående ska bli utsatta.  

Kvinnor och flickor känner sig i betydligt större utsträckning otrygga i offentliga miljöer eller i vardagliga situationer jämfört 
med pojkar och män, samtidigt som fler pojkar blir utsatta för hot eller brott och fler män drabbas av våld i det offentliga 
rummet av, för dem, okänd förövare. Kvinnor drabbas oftare av våld i det egna hemmet av känd förövare.

En större andel män än kvinnor saknar tillit till 
andra människor och de saknar emotionellt stöd 
i nära dubbelt så stor utsträckning som kvinnor. Det 
finns även skillnader mellan könen avseende ungas för-
troende för vuxna, där flickor i mindre utsträckning än pojkar 
känner förtroende för vuxna. Avseende elevers inflytande i skolan syns ett större 
”inflytandegap” hos flickor – det handlar både om ett större intresse för att få vara 
med och bestämma och mindre erfarenheter av inflytande.  

Den psykiska ohälsan är fortfarande mer utbredd bland kvinnor än bland män. Andelen 
kvinnor som rapporterar allvarliga besvär av ängslan, oro eller ångest ökar samtidigt som 
andelen män som upplever besvär minskar. Samma könsmönster ses redan i skolåldern 
vilket visas genom att det är en större andel flickor som upplever psykosomatiska besvär i 
jämförelse med pojkar. Skillnaden mellan pojkar och flickor är störst bland elever i årskurs 8. I denna 
åldersgrupp har andelen flickor som upplever psykosomatiska besvär ökat, andelen pojkar är oförändrad.  

En större andel män än kvinnor har riskabla alkoholvanor. Både mäns och kvinnors riskabla alkoholvanor har 
ökat, men kvinnornas har ökat i större utsträckning. Bland unga är det en något större andel flickor än pojkar 
som dricker alkohol, både i årskurs 8 och år 2 på gymnasiet. I båda åldersgrupperna har det skett en ökning 
bland flickorna medan pojkars alkoholkonsumtion är oförändrad. I gymnasiets år 2 har ungdomar som använt 
narkotika ökat och är något högre än snittet i Göteborgsregionen (GR).

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och 
att bidra till samhällets utveckling. Trots den positiva utveckling som sker, kvarstår skillnader mel-
lan grupper i Härryda kommun. För att uppnå det nationella målet om en god och jämlik hälsa på 
lika villkor och att sluta de påverkbara skillnaderna inom en generation, finns ett behov av vidare 
åtgärder. Med detta välfärdsbokslut är förhoppningen att kunna bidra till fortsatt dialog, analys och 
prioritering i kommande verksamhetsplanering och resursfördelning. 

” Trots den positiva utvecklingen som sker, kvarstår skillnader 
  mellan grupper i Härryda kommun”
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Inledning   

Folkhälsan i Sverige är god i jämförelse med andra länder, 
men ojämnt fördelad mellan olika grupper och olika delar 
av landet. På samma sätt är folkhälsan i Härryda kommun i 
stort sett god - om man nöjer sig med att se till statistikens 
medelvärden. Genom att bryta ned statistiken och studera 
hur hälsan fördelas mellan olika grupper i samhället utifrån 
exempelvis ålder, kön och boendeort, synliggörs en mer 
komplex bild. 

En mängd olika faktorer, som på olika sätt och på olika ni-
våer samspelar med varandra har betydelse för hälsan. För-
utsättningarna för en god hälsa påverkas av livsvillkor (ex-
empelvis utbildning och sysselsättning), levnadsförhållanden 
(den fysiska och sociala miljön) och individens egna val och 
levnadsvanor. Även om biologiska skillnader påverkar hälsan 
utgör de endast en marginell förklaring till de skillnader i 
hälsa som finns inom och mellan grupper i befolkningen.

Att uppnå en jämlik hälsa innebär att människor får ett 
bättre liv. Det kostar också mindre för samhället att före-
bygga ohälsa, än att ta hand om konsekvenserna. Att arbeta 
hälsofrämjande och förebyggande är avgörande. Det är 
av vikt att inte endast se hälsofrågor som ett individuellt 
problem, utan som ett strukturellt samhällsproblem. Utö-
ver åtgärder som rör enskilda individers levnadsvanor och 
hälsobeteenden, krävs det breda insatser, så att exempel-
vis antalet personer som lever i ekonomiskt utsatt situa-
tion minskar, att barn får stöd i sin tidiga utveckling, att fler 
ungdomar klarar sin utbildning, och att avhoppen från olika 
utbildningar minskar1. 

I Härryda kommun görs ett välfärdsbokslut cirka vart 
fjärde år. Syftet är att skapa en nulägesbild som ger ett  
underlag för verksamhetsplanering och resursfördelning. 
Med välfärdsbokslutet ska hälsoutvecklingen synliggöras 
över tid och visa hälsans fördelning i befolkningen. I årets 
välfärdsbokslut är varje avsnitt kopplat till de nationella mål-
områdena för folkhälsa och de globala målen i Agenda 2030. 

Läsanvisning 

Välfärdsbokslutet inleds med avsnittet social hållbarhet: glo-
balt, nationellt och lokalt, följt av ett avsnitt som redogör för 
folkhälsans utveckling i Sverige. Därefter följer fem avsnitt 
som innehåller ett antal nyckeltal vars syfte är att visa folk-
hälsotillståndet i kommunen. I slutet av varje avsnitt görs 
en sammanfattning som lyfter fram ett antal viktiga resultat. 
För att synliggöra skillnader inom kommunen redovisas 
nyckeltalen så långt det är möjligt utifrån ålder, kön, utländsk 
respektive svensk bakgrund och ort. Det är dock viktigt att 
belysa att det kan finnas skillnader inom orterna, i olika 
bostadsområden, som inte synliggörs. 

Forskning visar att HBTQ-personer har sämre hälsa i 
jämförelse med övriga befolkningen. Det har inte varit 
möjligt att redovisa nyckeltal för denna grupp på kom-
munnivå.  Även bland personer med funktionsnedsättning 
rapporteras sämre livsvillkor, sämre levnadsvanor och 
sämre hälsa jämfört med personer utan en funktionsned-
sättning2. Inte heller denna grupp har varit möjlig att redo-
visa på kommunnivå.  

Senast tillgängliga statistik har använts. Statistiken i väl-
färdsbokslutet är hämtad från Lupp-enkäten (lokal upp-
följning av ungdomspolitiken)3 som genomförs av Myn-
digheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF). I 
Lupp-enkäten svarar elever i årskurs 8 och år 2 på gym-
nasiet på frågor som rör livssituation och värderingar. Sta-
tistiken kommer även från enkätundersökningen Hälsa på 
lika villkor? som genomförs av Folkhälsomyndigheten, där 
respondenterna är 16–84 år4. Vissa nyckeltal kommer från 
SCBs medborgarundersökning. 

Flera av de nyckeltal och resultat som redovisas i detta 
välfärdsbokslut kommer från databasen Kolada. Kolada 
hämtar i sin tur uppgifter från officiell statistik så som Statistiska 
centralbyrån (SCB), Skolverket, Folkhälsomyndigheten, 
Barnombudsmannen, Valmyndigheten, Socialstyrelsen med 
flera. 

2 Folkhälsomyndigheten, 2018b 
3 Se bilaga för mer information om urval 
4 Hälsa på lika villkor,  VGR 2019

Innehåll 
Folkmängd  ..........................38 002  

Befolkning per ort
Mölnlycke  ...................................... 17 510

Landvetter  ........................................ 7920

Härryda  ............................................ 1880 

Hindås  ............................................... 3235 

Rävlanda  ........................................... 2050 

Hällingsjö  ............................................ 955 

Övriga orter ..................................... 4450 

Medellivslängd
Kvinnor  ...............................85 år (84 år)

Män  ...................................81 år (80,6 år)

Åldersfördelning
0–17 år  ............................................. 26 %

18–64 år  .......................................... 58 % 

65 år och äldre  ............................... 16 %  

Medelålder ..........................39 år (41 år)

 

Medelinkomst 
20–64 år .........391 000 kr (324 000 kr)

Utrikes födda 
Utrikes födda invånarne .....12 % (19 %) 

Utbildning 
Eftergymnasial utbildning ...51 % (43 %)

Kommunfakta Härryda kommun 2019 (riket)

Page 8 of 196



6 7

Inledning Inledning

 9 Folkhälsomyndigheten, 2019a  10 ibid
 11  ibid

5 Folkhälsomyndigheten, 2018a
6 www.globalamalen.se

Social hållbarhet  
– globalt, nationellt och lokalt  
Social hållbarhet 
Enligt Folkhälsomyndigheten (2018) är ett socialt hållbart sam-
hälle ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett 
gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle 
med hög tolerans, där människors lika värde står i centrum, 
vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till var-
andra och är delaktiga i samhällsutvecklingen5.

Globala hållbarhetsmål – Agenda 2030
Sedan 2018 arbetar Härryda kommun aktivt med FNs glo-
bala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.  De globala 
hållbarhetsmålen balanserar de tre dimensionerna av håll-
bar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljö-
mässiga. 
Genom Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar 
utveckling förbinder sig FNs alla nationer att utrota fattig-
dom och hunger, bekämpa ojämlikheter, tillhandahålla god 
utbildning samt uppnå bättre hälsa, bra arbeten och miljö-
mässig hållbarhet6. 
Främjande och förebyggande insatser för en god och jämlik 
hälsa ska ses som en integrerad del i agendans alla delar.  En 
god och jämlik hälsa är avgörande för att samtliga globala 
mål ska uppnås.

Nationellt mål i folkhälsoarbetet 
God hälsa är en grundläggande förutsättning för människ-
ors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till sam-
hällets utveckling7. Regeringen antog 2018 ett nytt övergri-
pande mål för det nationella folkhälsoarbetet. Genom att 
stärka jämlikhetsperspektivet i det övergripande målet samt 
renodla antalet målområden, är syftet att minska hälso- 
skillnaderna i befolkningen. Det övergripande målet för folk-
hälsopolitiken är att ”skapa samhälleliga förutsättningar för 
en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de 
påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”8. Målet ska 
uppnås genom fokus på följande områden: 

1. Det tidiga livets villkor
2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
5. Boende och närmiljö
6. Levnadsvanor
7. Kontroll, inflytande och delaktighet
8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Folkhälsans utveckling nationellt  
I Folkhälsomyndighetens årsrapport 2019, Folkhälsans ut-
veckling, beskrivs folkhälsan ur ett nationellt perspektiv som 
god, och för stora delar av befolkningen utvecklas hälsan 
positivt. 

Den förtida dödligheten har under åren 2006–2017 sjunkit 
i Sverige och medellivslängden har ökat med 
1,6 år. Psykisk ohälsa är dock ett fortsatt 
stort folkhälsoproblem och antalet själv-
mord har inte minskat. Andelen som 
uppger att de röker dagligen har  
däremot halverats sedan 2006, till  
7 procent 2018. Övervikt och fetma 
har ökat från 46 till 51 procent av 
befolkningen9. 

Rapporten visar att det finns 
skillnader vad gäller hälsa, levnads-
vanor och livsvillkor mellan kvinnor 
och män och mellan socioekonomis-
ka grupper. Till exempel rapporterar 
fler män än kvinnor god allmän hälsa och 
färre nedsatt psykiskt välbefinnande. Samtidigt 
vårdas fler män för våldsrelaterade skador och dör 
i till exempel suicid.

7 Folkhälsomyndigheten, 2019a
8 Regeringen, 2018a

Resultatet visar även att personer med förgymnasial 
utbildningsnivå dör tidigare i såväl cirkulationsorganens 
sjukdomar och olika former av cancer som till följd av 
suicid, jämfört med personer med eftergymnasial utbild-
ningsnivå. De rapporterar också sämre allmän hälsa. Vida-

re är arbetslöshet vanligare bland personer med 
förgymnasial utbildningsnivå. Fler vuxna och 

barn från denna grupp lever också i eko-
nomisk utsatthet i större utsträckning. 

En lägre andel elever vars föräldrar 
har förgymnasial utbildningsnivå 
är behöriga till gymnasiet och tar 
gymnasieexamen10.

Utvecklingen går inte mot att 
uppfylla målet om att de på-
verkbara hälsoklyftorna ska slutas 

inom en generation. Skillnaden i 
återstående medellivslängd ökar 

mellan grupperna med förgymnasial 
respektive eftergymnasial utbildningsni-

vå 2006–2017, vilket speglar livsvillkor och 
levnadsvanor i dessa grupper under lång tid11. 

Page 9 of 196



8 9

DelaktighetDelaktighet

Valdeltagande 
Att mäta valdeltagandet ger en god bild av hur delaktiga 
och inflytelserika invånarna känner sig. Känslan av att kunna 
påverka och känslan av tillhörighet påverkar i allra högsta 
grad valdeltagandet12. Både internationellt och nationellt 
är valdeltagandet ojämlikt då alla grupper i samhället inte 
röstar i samma utsträckning. På individnivå brukar benägen-
heten att rösta ofta förklaras av att resursstarkare personer 
är mer politiskt aktiva: höginkomsttagare röstar i högre ut-
sträckning än låginkomsttagare, högutbildade röstar i högre 
utsträckning än personer med kortare utbildning och så vi-
dare. Andelen röstande är inte heller lika stor bland utrikes 
som bland inrikes födda 13. 

Valdeltagandet till riksdagsvalet 2018 var knappt 91 
procent i Härryda kommun, vilket är nästan fyra procent-
enheter högre än riksgenomsnittet. Både lokalt och natio-
nellt har valdeltagandet ökat med cirka 1,5 procentenheter 
sedan föregående val14. 

 
Källa: Valmyndigheten. Valdistrikt med högst respektive lägst 
deltagande i kommunvalet 2018. 

Valresultatet från kommunvalet 2018 visar att det finns geo-
grafiska skillnader gällande valdeltagande i Härryda kom-
mun. Distriktet med högst valdeltagande på 95 procent var 
Orrekullen-Långetjärnshöjd och Pixbo i kontrast till grann-
distriktet Säteriet-Bråta med det lägsta valdeltagandet på 
73 procent. Det valdistrikt med näst lägst valdeltagande var 
Härryda, där 80 procent deltog i kommunvalet.  Jämfört 
med 2014 är skillnaden mellan distrikten med det högsta 
respektive det lägsta deltagandet oförändrad.  

Inflytande och förtroende 
Resultat från SCBs medborgarundersökning 2018 visar ett 
försämrat resultat vad gäller kommuninvånarnas upplevel-
se av inflytande och förtroende. Utifrån frågor ställda om 
ens upplevda möjlighet att påverka politiker och kommu-
nens verksamhet var betygsindex 46. Betygsindex under 40 
klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid 55. 
Utifrån detta kan konstateras att kommuninvånarna inte är 
nöja med möjligheten till inflytande. Vad gäller förtroende 
för politiker och kommunens högre tjänstepersoner är 
betygsindex 55, vilket innebär att invånarna är nöjda. Det 
finns ingen markant skillnad mellan könen. Resultaten för 
både påverkan och förtroende har försämrats sedan 2014, 
men är högre än genomsnittet för Sveriges kommuner.

Inflytande för unga i skolan
Precis som i den vuxna befolkningen är det en rättighet för 
barn och unga att känna delaktighet och inflytande över sitt 
eget liv och i samhället. 

I Lupp-enkäten15 undersöks levnadsvillkor för barn och 
unga. Upplevelsen av inflytande är ett av de områden som 
undersöks, dels om man upplever sig ha inflytande i skolan 
och om man känner att man har möjlighet att påverka i 
samhället.

                             Inflytande i gymnasieskolan

Källa: Lupp, 2017. Vad eleverna vill och upplever att de får vara med 
och bestämma om. 

Det finns ett intresse hos unga att vara med och bestämma  
i olika skolfrågor. När det gäller arbetsformer, schemat, 
maten, läxorna, proven och vad man får lära sig, vill grovt 
räknat tre av fyra ungdomar vara med och bestämma.  An-
delen är dock mindre som upplever att de får vara med och 
bestämma i den här typen av frågor. Ungdomarna är mest 
positiva till inflytandet över arbetsformer, där 40 procent 

uppger att de får bestämma ganska/väldigt mycket. Beträf-
fande maten och schemat gäller det grovt räknat bara var 
tionde ungdom. Detta visar på att det i dessa frågor finns 
ett glapp mellan hur mycket ungdomarna vill bestämma 
och vad de upplever att de faktiskt får bestämma. 

Det syns ett generellt könsmönster med ett lite större 
”inflytandegap” hos flickor än hos pojkar – det handlar både 
om ett större intresse för att vara med att bestämma och 
mindre erfarenheter av att få göra det. Jämfört med under-
sökningen som gjordes 2013 syns ingen markant skillnad. 

Inflytande för unga i samhället 
45 procent av ungdomarna i årskurs 8 och 52 procent i 
gymnasiets årskurs 2 vill vara med och påverka frågor i den 
egna kommunen. I årskurs 8 gäller det i högre grad flickor 
än pojkar. I båda åldersgrupper innebär resultaten en ökning 
jämfört med 2013. 

På frågan om tron på sin möjlighet att föra fram sina 
åsikter till beslutsfattare uttryckte 16 procent av eleverna 
i årskurs 8 och 20 procent av ungdomarna i gymnasiets år 
2 att de tror sig ha ganska eller mycket stora möjligheter. 
I gymnasiegruppen är andelen något högre jämfört med 
2013. I årskurs 8 är resultatet ungefär detsamma som 2013. 
I jämförelse med snittet för Göteborgsregionen (GR)16 
upplevde en något mindre andel av ungdomarna i Härryda 
kommun att de har möjlighet att framföra sina åsikter. 

Viljan att påverka skiljer sig mellan orter
Resultaten från Lupp-enkäten (2017) visar att det finns olika 
stora ”inflytandegap” i olika orter i kommunen, hos elever 
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Delaktighet och inflytande
Att kunna påverka sina egna livsvillkor och vara delaktig i utvecklingen av samhället är grundläggande 
behov hos individer och grupper. Det motsatta kan leda till en känsla av maktlöshet, att utanförskap kan 
uppstå och att tilliten minskar. Rätten till delaktighet och inflytande gäller oavsett kön, etnisk eller  
religiös tillhörighet, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder.

Delaktighet

De nationella  
målområdena för  
folkhälsa
– Kontroll, inflytande  
och delaktighet

Säteriet-Bråta  
73%

Pixbo
95%

Orrekullen-
Långetjärnshöjd
95%

Härryda
80%

MÖLNLYCKE

15 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp), 2017 16 Ale, Alingsås, Kungsbacka, Mölndal, Kungälv, Stenungssund, Tjörn, Öckerö.12 Hälsa på lika villkor 
13 SCB, 2018 
14  Valmyndigheten, 2018
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i årskurs 8. 67 procent av eleverna i årskurs 8 i Hindås 
uttryckte att de vill vara med och påverka, men bara 24 
procent svarade att de hade ganska eller stora möjligheter 
att föra fram sina åsikter. Det finns även skillnader mellan 
tätorter vad gäller upplevelsen av möjligheten att föra 
fram sina åsikter till dem som bestämmer. Högst andel, 24 
procent, återfinns i Hindås medan lägst andel, 8 procent, 
återfinns i Härryda lokalsamhälle. 

Källa: Lupp, 2017

Tillit  
Socialt kapital definieras enligt Hälsa på lika villkor som ”att 
man i allmänhet tycker att man kan lita på andra människor”. 
Tillit till andra människor har positiva effekter på hälsan både 
på individnivå och på samhällsnivå. Forskning har kunnat påvi-
sa ett samband mellan tillit och livslängd17. Det finns också en 
positiv relation mellan hälsa och upplevelsen av socialt stöd. 

2017 svarade 24 procent av männen och 18 procent av 
kvinnorna i Härryda kommun att de saknar tillit till andra 
människor (lågt socialt kapital). För männen innebär detta en 
viss ökning från 2015, då 21 procent saknade tillit. Bland kvin-
norna har istället det sociala kapitalet ökat (21 procent 2015).  
I Hälsa på lika villkor behandlas emotionellt stöd genom frå-
gan ”Har du någon du kan dela dina innersta känslor med 
och anförtro dig åt?”. Resultaten visade att 15 procent av 

männen och 7 procent av kvinnorna saknade emotionellt 
stöd18. Sedan föregående mätning har utvecklingen varit  
negativ avseende mäns möjlighet till emotionellt stöd medan 
det är oförändrat för kvinnorna. 

Ungas förtroende för vuxna 
Bland eleverna i årskurs 8 uppger 73 procent att de har 
”mycket stort” eller ”ganska stort” förtroende för vuxna i all-
mänhet. Flickor uttrycker i lägre omfattning att de har tillit till 
vuxna jämfört med pojkar. Siffrorna överensstämmer i stort 
med övriga GR-kommuner som genomförde Lupp-enkäten 
vid samma tillfälle. Bland gymnasieeleverna svarade 77 procent 
att de hade ”mycket stort” eller ”ganska stort” förtroende för 
vuxna i allmänhet. Detta är något högre jämfört med övriga 
GR-kommuner. 

Ungas förtroende för vuxna skiljer sig mellan orter

Källa: Lupp, 2017. Förtroende för vuxna i allmänhet per ort. 

Elevernas förtroende för vuxna skiljer sig mellan orter. I 
Mölnlycke/Pixbo kände 77 procent förtroende för vuxna i 
allmänhet, jämfört med 42 procent av eleverna i Härryda 
lokalsamhälle. Det är inte möjligt att jämföra resultaten med 
2013, då denna fråga inte ingick i enkäten. 

Socialt deltagande  
För en individ spelar det sociala deltagandet och sociala 
relationer en stor roll. Människor med sämre ekonomiska 
förutsättningar har oftast lägre socialt och samhälleligt del-
tagande. Lågt socialt deltagande innebär att man som mest 
har deltagit i en social aktivitet under det senaste året19. 

Enligt Hälsa på lika villkor rapporterar 5 procent av invå-
narna i Härryda kommun att de är socialt isolerade, vilket 
kan jämföras med Västra Götaland-snittet på 8,5 procent. 
Andelen socialt isolerade i Härryda kommun har inte för-
ändrats nämnvärt sedan 2007. Andelen socialt isolerade är 
högre bland äldre i kommunen. 13 procent i åldern 65–84 
uppgav år 2018 att de är socialt isolerade. Det finns ingen 
könsuppdelad statistik för Härryda kommun, men siffror 
från kringliggande kommuner visar att män i åldersgruppen 
65–84 år är socialt isolerade i störst utsträckning.  

Delaktighet och inflytande 
– viktiga resultat i korthet
Drygt 20 procentenheters skillnad mellan valdistrikt med  
lägst respektive högst valdeltagande 
Valdeltagandet är högre i Härryda kommun jämfört med riket. Dock finns det skillnader 
gällande valdeltagande mellan valdistrikt i kommunvalet, med högst andel på 95 procent 
(Orrekullen-Långetjärnshöjd och Pixbo) och lägst 73 procent (Säteriet-Bråta).  

Upplevelsen av inflytande minskar både bland unga och vuxna
Betyget sjunker när det gäller möjligheten att påverka politiker och kommunens verksam-
het bland den vuxna befolkningen. I de yngre grupperna vill ungefär hälften av eleverna 
vara med och påverka frågor som rör kommunen, men en betydligt mindre andel tror 
på sin möjlighet att föra fram sina åsikter till beslutsfattare. I jämförelse med Göteborgs-
regionen upplever en något mindre andel av ungdomarna i Härryda kommun att de har 
möjlighet att framföra sina åsikter till beslutsfattare. 

Flickor har större intresse av att vara med och bestämma i skolan men 
upplever att de inte får göra det  
När det gäller inflytande i skolan syns ett generellt könsmönster med ett lite större ”inflytandegap” 
hos flickor än hos pojkar – det handlar både om ett större intresse för att vara med och  
bestämma och mindre erfarenheter av att få göra det. Det finns även en könsskillnad när 
det gäller ungas förtroende för vuxna, där en lägre andel flickor upplever förtroende. 
 
Högre andel män saknar tillit till andra 
Andelen män som saknar tillit till andra människor har ökat sedan 2015 medan andelen 
kvinnor som saknar tillit har minskat. Dubbelt så många män som kvinnor uttrycker att de 
saknar emotionellt stöd. 
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Vill påverka i frågor som rör den egna kommunen
– efter bostadsområde
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Tror på stora möjligheter att själv föra fram  
åsikter till beslutsfattare 

– efter bostadsområde

17 Giordano, Mewes och Miething, 2019 18 Hälsa på lika villkor
19  Hälsa på lika villkor 
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25 Inkomst som understiger 60 procent av medianinkomsten i riket för personer 18–64 år
26 Barnombudsmannen, 2019
27 Kolada hämtat från Socialstyrelsen
28 Barn med utländsk bakgrund är definieras här som: själv är utrikes född eller att ha  
 två utrikes födda föräldrar. 
29 Barnombudsmannen, 2019
30 Barnombudsmannen, 2019

31 Kulturrådet, 2018
32 Regeringen, 2018b
33 Kolada hämtad från Kungliga biblioteket och SCB

Det här avsnittet kopplar till: 

FNs hållbarhetsmål 2030

Goda uppväxtvillkor
För att uppnå jämlik hälsa behöver tyngd läggas på tidiga insatser i barnens liv. Det är under barn- och 
ungdomstiden som förutsättningar för resten av livet skapas. Stödjande och lyhörda föräldrar som 
förmår ge barnet en god uppväxt är ett barns främsta skyddsfaktor. Därför är det viktigt att föräldrar 
och andra vuxna ges förutsättningar för att vara barnets främsta resurs. För att stimulera barns 
utveckling är förskola, skola och fritidsaktiviteter viktiga. Förskola, skola och en meningsfull fritid kan 
kompensera för det som föräldrar och andra viktiga vuxna inte förmår.

De nationella målområdena  
för folkhälsa
- Det tidiga livets villkor
- Kunskaper, kompetenser och utbildning
- Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
- Inkomster och försörjningsmedel
- Boende och närmiljö
- Levnadsvanor
- Kontroll, inflytande och delaktighet

Barn i förskola 
Studier visar att en förskola av god kvalitet har långsiktiga 
positiva effekter på barns lärande och utveckling och den är 
särskilt gynnsam för socioekonomiskt utsatta barn20. Därför 
är en väl fungerande förskola, där barn får möjlighet att vara 
aktiva, delaktiga och engagerade i samspel med vuxna och 
andra barn, en av de mest stimulerande lärandemiljöerna.

I Härryda kommun ökar andelen barn som är inskrivna 
i förskola. 2016 var 82 procent inskrivna i förskola i åldern 
0–5 år, 2018 var 85 procent av barnen inskrivna, vilket är 
motsvarande som för riket21. Det finns inga stora skillnader 
mellan orter i kommunen vad gäller andel inskrivna. Det 
varierar dock med några månader gällande i vilken ålder 
barnen skolas in. Något tidigare i Mölnlycke i jämförelse 
med övriga orter. Från 3 år är majoriteten av barnen inskriva 
i förskola i Härryda kommun22. 

2018 hade 52 procent av den heltidsanställda personalen 
på de kommunala förskolorna förskollärarlegitimation och 
41 procent på förskolorna i privat regi. 2018 var antal 
barn per årsarbetare 4,8 barn, vilket är en minskning från 
2013, då antalet barn per årsarbetare var 5,2. Detta är 
lägre än riket23. 

Barn i ekonomiskt utsatta hushåll 
Att bo trångt, att på grund av ekonomi inte kunna delta i 
aktiviteter och känna oro för familjens ekonomi är faktorer 
som påverkar barn. Barn som växer upp i ekonomiskt ut-
satta hushåll löper större risk för ohälsa, både psykisk och 
fysisk. För barnen infinner sig också ofta en känsla av skam 
och utanförskap, vilket leder till dålig självkänsla och en sämre 
prestation i skolan och på fritiden24. 

Andelen barn i familjer med låg inkomst25 i Härryda kom-
mun var 7 procent 2017, vilket är samma siffra som 2014. 
Detta är lägre än riket där 19 procent av barnen lever i 
familjer med låg inkomst. 

2 procent av barnen i Härryda kommun lever i familjer 
med låg inkomststandard, alltså där inkomsterna inte räcker 
till för att betala boende och de mest nödvändiga levnads-
omkostnaderna (2017)26. Detta innebär en minskning med 
1 procentenhet sedan 2014. 

Vad gäller barn som ingår i familjer med ekonomiskt bi-
stånd i Härryda kommun, har andelen ökat något. Från att 
2016 vara 2,3 procent till att 2017 vara 2,6 procent. Även 
detta är lågt i jämförelse med riket där andelen 2017 var 
7,1 procent 27. 

Ekonomisk utsatthet vanligare bland barn med  
utländsk bakgrund 
Det finns skillnader mellan barn med utländsk28  respektive 
svensk bakgrund avseende ekonomisk utsatthet.  

2017 levde 22 procent av barnen med utländsk bakgrund 
i familjer med låg inkomst, i jämförelse med 5 procent av 
barnen med svensk bakgrund i Härryda kommun. Skillnaden 
är i princip lika stor mellan grupperna i riket. I båda grupp- 
erna har det skett en minskning med några procentenheter 
sedan 201429. 

2017 levde 6 procent av barnen med utländsk bakgrund 
i familjer där inkomsterna inte räckte till för att betala bo-
ende och de mest nödvändiga levnadsomkostnaderna (låg 
inkomststandard). Detta innebär en minskning från 2014 då 
andelen var 11 procent. 2 procent av barnen med svensk 
bakgrund levde i hushåll med låg inkomststandard30. 

Oro för föräldrarnas ekonomi skiljer sig mellan orter 
Genom frågan ”I vilken grad är du orolig för dina föräldrars 
ekonomi?” undersöks barns oro över sina föräldrars eko-
nomi i Lupp-enkäten. 11 procent av eleverna i årskurs 8 
och 10 procent av eleverna i gymnasiet kände oro för sina 
föräldrars ekonomi. 

Oro över föräldrarnas ekonomi per ort

Källa: Lupp, 2017.  

Det finns geografiska skillnader i Härryda kommun. Orten 
med högst andel barn som oroas över föräldrarnas ekonomi 
är Hindås, där 21 procent av barnen i årskurs 8 svarat att de 
är ganska eller mycket oroliga över sina föräldrars ekonomi. I 
Mölnlycke/Pixbo svarade endast 3 procent att de är oroliga.  
En annan fråga som ställdes i Lupp-enkäten var ”Under de 
senaste sex månaderna, har det hänt att du inte kunnat göra 
något eller inte kunnat köpa något som många andra i din 
ålder gör eller köper för att din familj inte haft råd?” Även här 
finns det skillnader mellan orter, där 13 procent av eleverna 
i Härryda lokalsamhälle svarat ja, jämfört med 3 procent av 
eleverna i Mölnlycke/Pixbo. 

Barn och kultur 
Att kunna delta i och utöva kulturaktiviteter är en viktig del 
av demokratin och de mänskliga rättigheterna. Deltagande i 
kulturlivet bidrar till bland annat personlig utveckling, stärkt 
självkänsla och välbefinnande, liksom ett livslångt lärande 
och social inkludering31. Även läsning är viktigt, bland annat 
för att kunna navigera i världen och för att skaffa sig nöd-
vändig kunskap och information. Både i och utanför skolan 
spelar läsförmågan en viktig roll för barns och ungas kun-
skapsutveckling och möjlighet att såväl nu som i framtiden 
kunna ta del av och påverka det samhälle de lever i32.

Sveriges kommuners genomsnittliga antal barnbokslån i åldern 
0–17 år har minskat från 16 procent 2014 till 13 procent 2018. 
Även om samma minskande trend syns i Härryda kommun är 
Härryda en av de kommuner med högst genomsnittliga andel 
barnbokslån i riket; 23 procent 201833. 

20 Skolverket, 2018a 
21 Kolada hämtat från Skolverket och SCB 
22 Härryda kommun

23 Kolada hämtat från Skolverket och SCB 
24 Bergnehr och Enell, 2017  
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35 Undén och Elofsson, 1998
36 Folkhälsomyndigheten, 2018c
37 Lupp 2017

34  Kulturrådet, 2018

Statistik från kulturrådet (2018) visar att flickor i åldern 
6–19 år deltar i kulturskola i större utsträckning än pojkar i 
samma ålder, 25 procent respektive 18 procent i Härryda 
kommun. Den åldersgrupp med högst andel deltagare i kul-
turskolan i Härryda kommun är barn i åldern 9–11 år med 
39 procent deltagare34.

Enligt en rapport gjord av Sveriges kommuner och lands-
ting (SKL) 2016 påverkas deltagande i kulturskola av flera 
faktorer, till exempel föräldrars utbildningsnivå, köer, avgifter 
och långa geografiska avstånd. I Härryda kommun har 85 
procent av kulturskolans deltagare i åldern 6–19 år föräldrar 
med eftergymnasial utbildning. 

Andelen kulturskolelever skiljer sig mellan orter 
I verksamhetsberättelsen från Härryda kommuns kulturskola 
2018, synliggörs att det finns geografiska skillnader i deltag- 
andet i kulturaktiviteter bland barn i årskurs 5. 

Källa: Kulturskolans verksamhetsberättelse, 2018. Andelen kultur- 
skoleelever i kommunens F-5-skolor. Jfr 2016–2018.

Den skola med högst andel deltagare i kulturskolan är  
Furuhällskolan i Mölnlycke, där 44 procent av eleverna 
deltar. På Härrydaskolan, som ligger i Härryda lokalsam-
hälle, är endast 14 procent deltagare i kulturskolan. På 

båda dessa skolor har det skett en ökning vad gäller del-
tagande i jämförelse med 2016. Även Hällingsjöskolan och 
Hindåsskolan har ökat andelen deltagare. Andelen elever 
på Vällsjöskolan som deltar i kulturskolan har minskat med 
21 procentenheter sedan 2016. Även på Säteriskolan och 
Högadalsskolan har andelen minskat. Enligt kulturskolans 
verksamhetsberättelse från 2018 har antalet kursplatser 
totalt utökats i nästan alla ämnen under 2014–2018 med 
totalt 261 platser till nuvarande 1 726. Trots detta är efter-
frågan större än tillgången och 150 barn står i kö till sitt 
förstahandsval i kulturskolan.

Medlemskap i förening 
Att vara delaktig i en förening är hälsofrämjande på flera sätt. 
Dels ger det ett starkare socialt nätverk, dels erbjuder för-
eningslivet stimulerande och utvecklande aktiviteter där man 
kan agera tillsammans för att uppnå gemensamma mål och 
en inblick i demokrati. Enligt en nationell sammanställning gjord 
av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrå-
gor) är 60 procent av unga i åldern 13–19 år medlem i någon 
förening. Bland utrikes födda, nyanlända och bland unga med 
funktionsnedsättning är deltagandet inte lika vanligt.

Medlemskap årskurs 8 och år 2 på gymnasiet 

Källa: Lupp, 2017. Medlemskap i någon förening 2013 och 2017.  

I Härryda kommun är 63 procent av eleverna i årskurs 8 
medlem i någon förening. Bland eleverna i år 2 på gymna-
siet är motsvarande siffra 51 procent. Andelen har minskat 
bland både tjejer och killar i årskurs 8 jämfört med 2013. 
Den största minskningen är bland tjejerna på gymnasiet, där 
andelen 2013 var 53 procent och 2017 42 procent. Bland 
killarna i gymnasiet har andelen som är medlem i någon för-
ening ökat. Andelen som är medlem i någon förening över-
ensstämmer med GR-snittet. Andelen medlemskap varierar 
något mellan orterna i kommunen i årskurs 8. Mölnlycke/
Pixbo har högst andel medlemskap på 68 procent, lägst andel  
återfinns i Härryda lokalsamhälle där 54 procent av eleverna 
har ett medlemskap. 

Föreningsmedlemskap bland yngre barn 

Källa: Föreningsservice Härryda kommun 

I både åldern 7–9 år och 10–12 år är det fler pojkar än 
flickor som är medlem i någon förening i Härryda kommun. 
Mellan 2017 och 2018 har antalet medlemskap minskat, 
förutom bland flickor i åldern 7–9 år där medlemskapen 
har ökat. 

Självskattad hälsa
Mått på självskattad hälsa verkar kunna förutsäga en per-
sons framtida hälsa, både fysiskt och psykiskt35. Det har även 
visat sig stämma väl överens med mer objektiva mått på 
hälsa36. 

I Härryda kommun beskriver lite fler än tre av fyra ung-
domar sin hälsa som ganska eller mycket bra37. I båda ål-
dersgrupper (årskurs 8 och gymnasiet år 2) ger killarna 
en mer positiv bild, vilket särskilt syns i svarsalternativet 
”mycket bra” och stämmer därmed överens med riket. 16 
procent av tjejerna i gymnasiets årskurs 2 beskriver att de 
mår mycket bra, i jämförelse med 39 procent av killarna. 
Enkätfrågan har förändrats något jämfört med tidigare år, 
men resultaten pekar på att tjejernas självskattade hälsa i 
årskurs 8 är sämre än 2013 medan killarnas är bättre. I gym-
nasiegruppen har andelen som skattar sin hälsa som god 
ökat hos både tjejer och killar. 

Självskattad hälsa skiljer sig mellan orter

Källa: Lupp 2017. Självskattad god hälsa efter ort. 

Andelen unga som bedömer sin hälsa som ganska eller 
mycket bra skiljer sig mellan orter i kommunen. Lägst andel 
finns i Hindås där 64 procent av eleverna i årskurs 8 svarade 
att de mådde ganska eller mycket bra, i jämförelse med 
Hällingsjö där 91 procent mådde ganska eller mycket bra.
 

Psykosomatiska besvär 
Trots att tre av fyra unga beskriver sin hälsa som ganska eller 
mycket bra rapporterar mer än varannan någon typ av regel-
bundet hälsobesvär – huvudvärk, magont, stress, nedstämd-
het/deppighet och/eller sömnproblem – som man uppger 
sig ha haft minst flera gånger i veckan under det senaste 
halvåret. Även här är könsskillnaden påtaglig, med hälso- 
problem mer utbredda hos fickor än hos pojkar, särskilt i 
den yngre gruppen; 73 procent av flickorna har regelbundna 
hälsobesvär jämfört med 42 procent av pojkarna. För flickor 
i årskurs 8 har andelen med psykosomatiska besvär ökat 
med 11 procentenheter sedan 2013, medan den minskat 
något för flickorna i gymnasiets år 2. För pojkarna i årskurs 
8 finns ingen markant skillnad över tid, medan andelen med 
psykosomatiska besvär ökat något för pojkarna i gymnasiets 
år 2. Ingen ort sticker ut gällande specifika hälsobesvär. 
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38 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, 2018
39 Elevhälsan, Härryda kommun, läsår 2018/2019 
40 Lupp, 2017

41 Elevhälsan, Härryda kommun, läsår 2018/2019
42 SCB, 2019a
43 Lupp, 2017

Psykosomatiska besvär vanligare bland flickor 
På nationell nivå visar statistik på att symptom på psykisk 
ohälsa är betydligt vanligare bland tjejer än bland killar. An-
delen tjejer med symptom på psykisk ohälsa ökar över tid38. 

I hälsosamtal med skolsköterska svarar 3 procent av elev-
erna i årskurs 4 i Härryda kommun att de ofta är ned-
stämda eller ledsna. 7 procent av flickorna och 4 procent 
av pojkarna svarar att de ofta har ont i magen. Vad gäller 
huvudvärk svarar 8 procent av flickorna och 5 procent av 
pojkarna att de ofta har besvär39. 

Psykosomatiska besvär i årskurs 8 

Källa: Lupp, 2017. Olika typer av hälsobesvär årskurs 8, minst flera 
gånger i veckan. 

I årskurs 8 i Härryda kommun är varje enskilt symptom 
på psykisk ohälsa vanligare bland flickor.  62 procent av 
flickorna svarar att de känt sig stressade ”i stor t sett varje 
dag” eller ”flera gånger i veckan”, jämfört med 25 pro-
cent av pojkarna. 37 procent av flickorna har känt sig 
nedstämda minst några gånger i veckan jämfört med 14 
procent av pojkarna. Även i gymnasiegruppen är varje 
enskilt symptom på psykisk ohälsa vanligare bland flickor, 
förutom ”sover dåligt på natten”. 27 procent av pojkarna 
uttrycker att de sover dåligt minst flera gånger i veckan 
jämfört med 21 procent av flickorna40. 

Någon vuxen att prata med 
Att ha någon vuxen i sin närhet som man kan vända sig till, 
oftast en förälder, är viktigt för barns och ungas utveckling. I 
Härryda kommun svarade 96 procent av eleverna i årskurs 
4 att de har någon vuxen att prata med41. Även i årskurs 8 
och år 2 på gymnasiet uttryckte 96 procent av eleverna att 
de har någon att prata med om viktiga saker. 83 procent av 
ungdomarna i årskurs 8 och 84 procent av ungdomarna i år 
2 på gymnasiet pratar med sina föräldrar om viktiga saker. 
I årskurs 8 är det en större andel pojkar som pratar med 
sina föräldrar jämfört med flickor (90 procent respektive 76 
procent). Däremot är det en större andel flickor som pratar 
med sina kompisar om viktiga saker jämfört med pojkar (67 
procent respektive 52 procent). 

Mobbning 
På nationell nivå visar statistik att andelen elever i åldern 
11–15 år som blivit utsatta för mobbning någon gång eller 
oftare de senaste månaderna, har ökat från 12,6 procent 
2013/2014 till 19,4 procent 2017/2018. Enligt SCB (2019) 
finns det ingen tydlig förklaring till varför mobbingen ökat 
men andra undersökningar som rör barns trygghet i skolan 
visar på samma utveckling. Till exempel har 48 procent fler 
kontaktat Bris angående mobbning under perioden 2016 
till 201842.

I Härryda kommun uppger 33 procent av eleverna i års-
kurs 8 och 15 procent av eleverna i gymnasiets år 2 att 
de blivit mobbade, trakasserade eller utfrysta enstaka gång-
er eller under längre perioder under de senaste halvåret. 
I båda åldersgrupperna är tjejerna mer utsatta än killarna, 
framför allt i årskurs 8, där 42 procent av tjejerna respektive 
24 procent av killarna blivit mobbade, utfrysta eller trakas-
serade, vilket är högre än GR-snittet. Andelen i gymnasie-
gruppen som anger att de blivit utsatta för mobbning är 
däremot lägre i Härryda kommun jämfört med GR-snittet. 

Vad gäller mobbning under en längre period så har 11 
procent av tjejerna och 3 procent av killarna blivit utsatta 
i årskurs 8. Frågan om mobbning/utfrysning går tyvärr inte 
att jämföra med 2013, då denna fråga inte inkluderades på 
samma sätt43. 

Mobbning skiljer sig mellan orter  

Källa: Lupp, 2017. Utsatt för mobbning/utfrysning de senaste halvåret 
efter ort. 

Andelen ungdomar i årskurs 8 som blivit utsatta för mobb-
ning skiljer sig mellan orterna. I Hällingsjö finns lägst andel 
ungdomar som blivit utsatta för mobbning. Resultaten visar 
på att Rävlanda-eleverna är allra mest utsatta – det gäller i 
jämförelse med såväl kommun- som GR-snitt. 

Trygghet i skolan  
I Härryda kommun svarar 49 procent av eleverna i årskurs 5 
att de känner sig trygga i skolan. Pojkarna känner sig tryggare 
i något större utsträckning än flickorna44. 

Resultaten visar andelen som svarat ”alltid trygg” 

Källa: Lupp, 2017.  

I årskurs 8 svarade var tredje flicka att hon alltid känner sig 
trygg i skolan – jämfört med ungefär hälften av pojkarna. 
Andelen trygga är väsentligt större i gymnasiegruppen. Även 
här syns en könsskillnad: 62 procent av flickorna jämfört 
med 75 procent av pojkarna svarar att de alltid är trygga i 
skolan. Oavsett kön är Härryda kommuns elever i årskurs 
8 lite mindre trygga jämfört med GR-snittet – medan det 
omvända gäller för den äldre gruppen. I den yngre gruppen 
tycks otryggheten vara allra mest utbredd bland de boende 
i Rävlanda och Härryda lokalsamhälle. 

86 procent av eleverna i gymnasiets år 2 och 75 procent 
av eleverna i årskurs 8 trivs med stämningen i skolan. I båda 
åldersgrupperna är andelen pojkar som trivs högre än 
andelen flickor.  

Otrygghet i vardagen  
Nästan 40 procent av eleverna i årskurs 8 och drygt 20 
procent av ungdomarna i gymnasiets år 2 beskriver att de 
sällan eller aldrig är trygga i minst någon av ett antal vardag-
liga miljöer. Otryggheten är mer utbredd bland flickor än 
bland pojkar – i den äldre gruppen är andelen otrygga den 
dubbla hos flickorna. Totalt sett är andelen otrygga elever i 
gymnasiets år 2 i Härryda lägre än GR-snittet.

Otrygghet skiljer sig mellan orter 

Källa: Lupp 2017. Resultaten visar andelen som har svarat ”sällan” 
eller ”aldrig” på frågan ”Hur ofta känner du dig trygg på följande 
ställen?” med nio delfrågor45. 

I årskurs 8 avviker Rävlanda-eleverna starkt från såväl kom-
mun som snittet för Göteborgsregionen, med drygt 70 pro-
cent som upplever otrygghet i minst någon vardaglig miljö. 

Utsatthet för brott och hot  

Källa: Lupp, 2017. Utsatt för brott och hot 2013 och 2017.  

Nästan 30 procent av eleverna i årskurs 8 och 20 procent 
av gymnasieungdomarna beskriver att de under det senaste 
halvåret blivit utsatta för brott, stöld, misshandel och/eller 
sexuellt våld/utnyttjande eller hot om brott. Dessa erfaren-
heter är vanligare bland pojkar än bland flickor. Särskilt i års-
kurs 8 är brottsutsattheten väsentligt större 2017 jämfört 
med tidigare – ett resultat som dock ska tolkas försiktigt 
på grund av ändrad frågekonstruktion. I årskurs 8 tycks den 
här typen av utsatthet vara lite mindre bland de boende i 
Hällingsjö jämfört med övriga orter.  
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49 Skolverket, 2019  
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Behörighet till gymnasiet 
Hälsa, livsvillkor, levnadsvanor och andra förhållanden som 
påverkar hälsan förbättras gradvis med stigande utbildnings-
nivå. Ett exempel är sambandet mellan utbildningsnivå och 
medellivslängd, där de största skillnaderna i medellivslängd 
finns mellan dem som har förgymnasial utbildning och dem 
som har eftergymnasial utbildning. Slutförd gymnasieutbild-
ning underlättar unga vuxnas etablering på arbetsmarkna-
den. Redan under grundskoletiden och gymnasiets första år 
bör det vara möjligt att identifiera de elever som befinner 
sig i riskzonen för att som vuxna ha en oavslutad gymnasie-
utbildning och en nedsatt hälsa. Tidiga insatser bör därför 
vara möjliga46.

Andel behöriga till yrkesprogram

Källa: Skolverket, 2019. 

I Härryda kommun var 91 procent av eleverna i årskurs 
9 behöriga till yrkesprogram 2018/2019. Detta innebär en 
minskning över tid då 95,6 procent var behöriga 2013/2014. 
Andelen behöriga till yrkesprogram är trots det högre i 
Härryda kommun jämfört med riket, där 84,3 procent var 
behöriga 2018/2019. En något högre andel flickor än pojkar 
är behöriga, skillnaden mellan könen är mindre i Härryda 
jämfört med riket.  

Andel behöriga skiljer sig mellan skolor  

 
Källa: Skolverket, 2019. Andel behöriga till yrkesprogram per skola.

Andelen med behörighet till yrkesprogram skiljer sig mellan 
skolor i kommunen. På Båtsmansskolan, Fridaskolan och Ön-
nerödsskolan var andelen med behörighet till yrkesprogram 
100 procent under perioden 2016 till 2019. Rävlandaskolan 
är den skola med lägst andel behöriga till yrkesprogram i 
kommunen. 2019 var 80 procent av eleverna på Rävlanda-
skolan behöriga, vilket är lägre än riket. 

Föräldrars utbildningsnivå har betydelse 
Föräldrarnas utbildningsbakgrund spelar en roll för hur väl 
eleven lyckas nå behörighet. Skillnaden är statistiskt säker-
ställd och sambandet kvarstår när hänsyn tas till kön och 
födelseland47. I en studie genomförd av Skolverket (2018) 
visar resultaten att av de socioekonomiska bakgrundsfakto-
rerna är det föräldrarnas utbildningsnivå som har den störs-
ta betydelsen för betygsresultaten. Över tid har föräldrarnas 
inkomst blivit allt viktigare för betygsresultaten48. 

70 procent av eleverna i årskurs 9 på samtliga skolor i Här-
ryda kommun, har föräldrar med eftergymnasial utbildning. 
Bland dessa elever är 95 procent behöriga till yrkesprogram.  
Av eleverna som har föräldrar med förgymnasial eller gym-
nasial utbildning är 82 procent behöriga till yrkesprogram49. 
Det finns skillnader mellan skolorna vad gäller föräldrarnas 
utbildningsnivå. Fridaskolan har högst andel elever som har 
föräldrar med en högre utbildning. På Landvetterskolan och 
Rävlandaskolan har föräldrarna lägst utbildningsnivå50. 

Låg andel barn som lever i ekonomiskt 
utsatta familjer, men stora skillnader 
mellan barn med utländsk respektive 
svensk bakgrund  
Andelen barn i familjer med låg inkomst i Härryda 
kommun är 7 procent vilket är lägre än riket, där 
19 procent av barnen lever i familjer med låg in-
komst. Dock finns det skillnader mellan grupper i 
kommunen. Det är en större andel barn med ut-
ländsk bakgrund som lever i familjer i ekonomiskt 
utsatthet jämfört med barn med svensk bakgrund. 
22 procent av barnen med utländsk bakgrund lever 
i ekonomiskt utsatta familjer, vilket kan jämföras med 
5 procent av barnen med svensk bakgrund. 

Föräldrarnas ekonomiska förutsättningar påverkar 
barnet och kan leda till oro hos barn. Barns oro över 
föräldrarnas ekonomi skiljer sig mellan orter i kom-
munen. Högst andel oroliga barn finns i Hindås och 
lägst andel i Mölnlycke/Pixbo. 13 procent av barnen 
i årkurs 8 i Härryda lokalsamhälle har upprepad er-
farenhet av att inte kunna göra eller köpa vissa saker 
som andra gör för att familjen inte har haft råd, jäm-
fört med 3 procent av eleverna i Mölnlycke/Pixbo. 
Detta speglar faktiska skillnader i medelinkomst i 
den vuxna befolkningen, med högst medelinkomst i 
Mölnlycke och lägst i Härryda lokalsamhälle.  

Medlemskap i föreningar minskar 
Andelen unga som är medlem i någon förening har 
minskat något sedan 2013 i både årskurs 8 och 
gymnasiets år 2. Andelen som är medlem i någon för-
ening varierar mellan orterna i årskurs 8. Mölnlycke/
Pixbo har högst andel medlemskap och lägst andel 
finns i Härryda lokalsamhälle. Vidare skiljer sig även 
deltagande i kulturskola mellan orter. På Furuhälls-
skolan i Mölnlycke finns högst andel kulturskoleele-
ver och i Härrydaskolan är andelen deltagare lägst. 

Upplevelsen av otrygghet  
och mobbning vanligare bland flickor 
I årskurs 5 och 8 samt år 2 på gymnasiet är flickor 
otrygga i skolan i större utsträckning än pojkarna. Var 
tredje flicka i årskurs 8 känner sig alltid trygg i skolan 
– jämfört med ungefär hälften av pojkarna. I årskurs 8 

avviker Rävlanda-eleverna starkt från såväl kommun-
snittet som snittet för Göteborgsregionen, med drygt 
70 procent som upplever otrygghet i minst någon 
vardaglig miljö. I både årskurs 8 och år 2 på gymnasiet 
är flickorna mer utsatta för mobbning än pojkarna, 
framför allt i årskurs 8, där 42 procent av flickorna 
respektive 24 av pojkarna blivit mobbade, utfrysta el-
ler trakasserade.  Rävlanda-eleverna i årskurs 8 har 
varit mest utsatta för mobbning/utfrysning. 

Psykosomatiska besvär  
vanligare bland flickor 
Cirka 80 procent av ungdomarna beskriver sin hälsa 
som ganska eller mycket bra. I både årskurs 8 och 
år 2 på gymnasiet ger pojkarna en mer positiv bild, 
särskilt när det handlar om att må ”mycket bra”. Mer 
än varannan ungdom har regelbundet någon typ av 
hälsobesvär. Här är könsskillnaden påtaglig, med häl-
soproblem mer utbredda hos flickor jämfört med 
hos pojkar, särskilt i den yngre gruppen (73 procent 
jämfört 42 procent). Redan från årskurs 4 ses skill-
nader mellan pojkar och flickor avseende psykoso-
matiska besvär. För flickorna i årskurs 8 har andelen 
med psykosomatiska besvär ökat sedan 2013, med-
an den minskat något för flickorna i gymnasiets år 2. 

Större andel pojkar  
utsatta för brott eller hot 
Nästan 30 procent av eleverna i årskurs 8 och 20 
procent av gymnasieungdomarna beskriver att de 
under det senaste halvåret blivit utsatta för brott – 
stöld, misshandel och/eller sexuellt våld/utnyttjande 
– eller hot om brott. Dessa erfarenheter är vanligare 
bland pojkar än bland flickor.

Andel behöriga till gymnasiet högre i 
Härryda kommun jämfört med riket 
I Härryda kommun var 91 procent av eleverna i 
årskurs 9 behöriga till yrkesprogram 2018/2019, 
vilket är högre än riket. En något högre andel  
flickor än pojkar är behöriga, skillnaden  
mellan könen är mindre i Härryda  
kommun jämfört med riket.  

Goda uppväxtvillkor  
– viktiga resultat i korthet
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52 Kolada hämtat från SCB 54 Socialstyrelsen, 2019 och 2018 51  Folkhälsomyndigheten, 2019b

Livsvillkor
Det här avsnittet kopplar till: 

FNs hållbarhetsmål 2030

Livsvillkor och  
levnadsförhållanden  
Att alla människor ska ha möjligheter till en god hälsa och ett långt liv uttrycks i svensk grundlag, i FNs 
allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och i Världshälsoorganisationens stadgar. I verkligheten 
har dock inte alla människor samma möjligheter till detta. Grupper med olika lång utbildning, olika yrken 
eller olika stora inkomster skiljer sig påtagligt åt i hälsa, sjukdomsrisk och i livslängd. 

De nationella målområdena  
för folkhälsa
- Kunskaper, kompetenser och utbildning
- Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
- Inkomster och försörjningsmedel

Socioekonomiska faktorer som inkomst och utbildning har 
även betydelse för den psykiska hälsan. Sambandet mellan 
inkomst och psykisk hälsa är ömsesidig och är dessutom 
självförstärkande: psykisk ohälsa kan leda till minskad in-
komst, och minskad inkomst kan leda till psykisk ohälsa. Det 
finns en gradvis skillnad i psykiska besvär över olika inkomst-
grupper, med färre psykiska besvär i högre inkomstgrupper. 
Att vara arbetslös eller uppleva ekonomiska bekymmer är 
också förknippat med en högre risk för psykiska besvär51. 

Medellivslängd 
Medellivslängden fortsätter att öka i Sverige. Den återstå-
ende medellivslängden vid 30 års ålder har ökat mest för 
gruppen med eftergymnasial utbildning mellan åren 2012 
och 2017. Ökningen är något mindre för dem med en gym-
nasieutbildning och minst för dem med en förgymnasial 

utbildning. Alltså fortsätter trenden med ökade skillnader 
mellan grupper med olika utbildningsnivå. Det skiljer sex år 
i återstående medellivslängd mellan dem som har eftergym-
nasial utbildning och dem som har förgymnasial utbildning. 
Medellivslängden i Härryda kommun var 85 år för kvinnor 
och 81 år för män 2018, jämfört med rikets 84 för kvinnor 
och 80,6 för män. Sedan 2013 har medellivslängden i Här-
ryda kommun ökat något. Det finns ingen lokal statistik vad 
gäller skillnader i medellivslängd kopplat till utbildningsnivå. 

Utbildningsnivån ökar  
Världshälsoorganisationen har i en rapport från år 2011 visat 
att hälsa påverkar utbildningsnivån och utbildningsnivån på-
verkar hälsan. Utbildningsnivån (högst avklarade utbildning) 
påverkar positioner på arbetsmarknaden och på så sätt även 
de ekonomiska, fysiska och psykosociala förutsättningarna.

Andelen med eftergymnasial utbildning i Härryda kommun 
ökar någon procentenhet varje år. 2010 hade 44 procent 
av befolkningen i åldern 25–64 år eftergymnasial utbildning 
och 2018 var siffran 51 procent. Andelen kvinnor med 
eftergymnasial utbildning ökar snabbare än bland männen. 
2018 hade 57 procent av kvinnorna och 45 procent av 
männen i Härryda kommun eftergymnasial utbildning. Det 
är något högre än riket52.

Eftergymnasial utbildning 20–64 år 2017 

Källa: SCB 

Det finns skillnader mellan orterna i kommunen gällande 
eftergymnasial utbildning, där Mölnlycke hade den högsta 
andelen med 54 procent och Hällingsjö hade den lägsta 
med 25 procent. I samtliga redovisade orter är andelen 
kvinnor med eftergymnasial utbildning högre jämfört med 
männen. Den största skillnaden finns i Hällingsjö där 47 
procent av kvinnorna respektive 29 procent av männen 
har eftergymnasial utbildning.  

Förvärvsfrekvens 
På individnivå betyder ett arbete bättre ekonomiska för-
utsättningar och en vardag som bidrar till delaktighet och 
meningsfullhet. För samhället i stort betyder en hög för-
värvsfrekvens ett högt skattetryck som kan finansiera väl-
färdstjänsterna. Arbetslöshet medför sämre ekonomiska 
förutsättningar för individen samt en förlust av det sociala 
stöd och den gemenskap som en arbetsplats erbjuder. 

Förvärvsarbetande befolkning 20–64 år 2017

Källa: SCB 

Under 2017 hade 86,6 procent av invånarna i Härryda 
kommun i åldern 20–64 år ett arbete, vilket är högre än ri-
ket. Andelen utrikes födda i åldern 20–64 år med arbete var 
73 procent i Härryda kommun 2017. Andelen förvärvsar-
betande har ökat några procentenheter sedan 2015. Skillna-
den mellan kvinnor och män är oförändrad, männen har en 
något högre förvärvsfrekvens i jämförelse med kvinnorna. 
Högst andel arbetande fanns i Hällingsjö tätort, Landvetter 
och Hindås glesbygd med 90 respektive 89 procent och 
lägst andel i Hindås och Rävlanda tätort med 84 procent. 

Arbetslöshet 
2018 var 5,6 av invånarna i åldern 18–64 år arbetslösa, 
jämfört med riket där 9,9 procent var arbetslösa. Andelen 
arbetslösa invånare i Härryda kommun har minskat något 
sedan 2017. Arbetslöshet är vanligare bland utrikes födda 
än bland inrikes födda. Bland utrikes födda är 15 procent 
av männen och 13 procent av kvinnorna arbetslösa, jämfört 
med inrikes födda där 4,5 procent av männen och 4 procent 
av kvinnorna är arbetslösa53. 

Unga öppet arbetslösa 
I augusti 2019 var 3,2 procent av männen och 2,4 procent 
av kvinnorna i åldern 18–24 år öppet arbetslösa i Härryda 
kommun. Detta är lägre än både riket och Västra Götaland. 
Andelen öppet arbetslösa i åldern 18–24 år lägre jämfört 
med augusti 2017 då 4,7 procent av männen och 3,7 
procent av kvinnorna var öppet arbetslösa.  

Ekonomiskt bistånd 
Arbete skapar delaktighet och ger den enskilda individen 
större möjlighet till frihet och utveckling. Det ekonomiska 
biståndet är ett skyddsnät tillhandahållet av samhället men 
ska endast ses och användas som en tillfällig lösning. När en 
individ lämnar utanförskap och går från bidragsberoende till 
egen försörjning gynnar det inte bara den enskilde individen 
och dennes familj, utan också samhället.

2018 tog 2,4 procent av befolkningen i Härryda kommun 
emot ekonomiskt bistånd. Det är lägre än riket i stort. En 
högre andel utrikesfödda män och kvinnor tar emot ekono-
miskt bistånd jämfört med inrikes födda. Andelen invånare 
som tar emot bistånd har ökat något jämfört med 2015. 

I gruppen unga vuxna 18–24 år med ekonomiskt bistånd 
finns det stora skillnader mellan inrikes och utrikes födda. 
Andelen inrikes födda som någon gång under året tagit 
emot bistånd är lägre, kvinnor 1,9 procent och män 2,3 
procent, i jämförelse med utrikes födda, där 18,5 procent 
av kvinnorna och 28 procent av männen har tagit emot 
bistånd53.  Jämfört med 2015 har andelen utrikes födda 
män som tar emot ekonomiskt bistånd i åldern 18–24 år 
minskat med 9 procentenheter. Även bland inrikes föd-
da män och kvinnor har andelen som tar emot bistånd 
minskat. Bland utrikes födda kvinnor är andelen i princip 
oförändrad.  
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59 Johansson, 2010
60 ”I vilken utsträckning är du orolig över brottsligheten i samhället?” 
   ”Med samhället menas Sverige i stort- inte endast den ort där du bor”. 
61 Brottsförebygganderådet, 2019a

62 Hälsa på lika villkor55 SCB, 2019
56 SCB, 2019
57 Inkomst som understiger 60 procent av medianinkomsten i riket för personer 18–64 år
58 Socialstyrelsen, 2019

Inkomst 
En kontinuerlig inkomst och ekonomiska tillgångar är vik-
tiga för hälsan. Ekonomin har betydelse för individers och 
familjers möjligheter att kontrollera och medvetet styra sina 
livsvillkor. Kvinnor har som grupp lägre lön än män. När man 
jämför kvinnors och mäns löner för 2018 tjänar kvinnor i 
genomsnitt 89 procent av vad män tjänar. Löneskillnaden är 
alltså 11 procent. Enligt Folkhälsomyndigheten beror inte lö-
neskillnaderna på ålder eller utbildning. Grupper som oftare 
har en sämre ekonomisk situation är ensamstående med 
barn, personer med utländsk bakgrund samt personer med 
funktionsnedsättning.                      

2017 var medelinkomsten i Härryda kommun för invånare 
i åldern 20–64 år 391 00 kronor, jämfört 324 000 kronor 
på riksnivå. 

Medelinkomst per ort och kön 2017 

 

Källa: SCB 

Det finns skillnader mellan orterna vad gäller medelinkomst. 
Invånare i Härryda lokalsamhälle har lägst medelinkomst, 
327 000 kronor, och invånare i Mölnlycke har högst, 
412 000 kronor55. Medelinkomsten skiljer sig mellan män 
och kvinnor i samtliga orter i Härryda kommun. 2017 var 
det kvinnorna i Härryda lokalsamhälle som hade den lägsta 
medelinkomsten i kommunen, på 287 678 kronor. Männen 
i Mölnlycke hade högst medelinkomst: 468 641 kronor.  
Medelinkomsten skiljer sig även mellan inrikes födda och 
utrikes födda. I Härryda kommun hade invånare födda i 
Sverige en medelinkomst på 407 650 kronor, medan utrikes 
födda hade en medelinkomst på 312 403 kronor56.

Låg inkomst 
Enligt Socialstyrelsen hade 12,3  procent av Härryda kommuns 
invånare i åldern 18–64 år en låg inkomst57 år 2018, jämfört 
med riket där 21 procent hade en låg inkomst. Andelen med 
låg inkomst har ökat något sedan 2017 både i Härryda kom-
mun och i riket. 

Låg inkomst är vanligare bland män och invånare som är 
utrikes födda. 2018 hade 19,2 procent av utrikes födda män 
i Härryda kommun låg inkomst jämfört med 14 procent 
av de inrikes födda männen. 16 procent av utrikes födda 
kvinnor och 10,1 procent av inrikes födda kvinnor hade en 
låg inkomst 201858. 

Andel med låg inkomst är oförändrad bland utrikes födda 
kvinnor, men har ökat något bland övriga grupper sedan 
2017. 

Föräldraledighet  
Studier visar på att föräldraledighet är förknippat med lägre 
framtida lön och pension. Även partnerns uttag spelar roll, 
men bara för kvinnor. För varje månad som mannen är för-
äldraledig ökar kvinnans framtida lön med knappt 7 pro-
cent59. Utifrån detta kan konstateras att en jämn fördelning 
av föräldraledighet mellan män och kvinnor har en positiv 
effekt för kvinnors löneutveckling.

I Härryda kommun är det, liksom i övriga Sverige, en 
större andel kvinnor än män som tar ut föräldrapenning. 
2017 tog kvinnorna i Härryda kommun ut 68 procent och 
männen 32 procent föräldrapenning. Över tid har andelen 
män som tar ut föräldrapenning ökat något, 2011 var det 28 
procent av männen och 72 procent av kvinnorna.  

Otrygghet ökar  
Otrygghet och oro för brott är ett komplext och mångfa-
cetterat begrepp och därför svårt att mäta. Den nationella 
trygghetsundersökningen (NTU) undersöker ett antal cen-
trala indikatorer på området.

NTU:s undersökning från 2017–2018 uppger 23 procent 
av invånarna i åldern 16–84 år i Härryda kommun att de är 
ganska/mycket otrygga vid utevistelse sen kväll i det egna 
bostadsområdet, jämfört med rikets 28 procent. 80 procent 
av invånarna i åldern 16–84 år i Härryda kommun uppger 
att de tror att antalet brott har ökat något/kraftigt de se-
naste tre åren, vilket är i nivå med riket. Undersökningen 
visar att invånarna i Härryda kommun oroar sig mer än in-
vånare både i andra kommuner i polisregion väst och riket, 
avseende flera indikatorer. Bland annat uppger 47 procent 
av befolkningen i Härryda kommun att de oroar sig i stor 
utsträckning över brottsligheten i samhället60, jämfört med 
riket där 42 procent oroar sig i stor utsträckning. På frågan 
om i vilken utsträckning man oroar sig för att närstående ska 
drabbas av brott svarar 42 procent att de oroar sig ganska/
mycket ofta, jämfört med riket där 35 procent oroar sig61. 

Andel otrygga Härryda kommun 

Källa: Hälsa på lika villkor 

Även resultat från undersökningen Hälsa på lika villkor (2017) 
visar att 24 procent av invånarna i Härryda kommun känner 
sig otrygga. Otrygghet definieras här som att det händer att 
man avstår från att gå ut ensam av rädsla för att blir överfallen, 
rånad eller på annat sätt ofredad. Andelen som upplever 
otrygghet utomhus har ökat både bland män och kvinnor de 
senaste åren. 2018 upplevde 10 procent av männen otrygg-
het utomhus jämfört med 6 procent 2015. Kvinnor upplever 
i större utsträckning otrygghet utomhus, 42 procent av kvin-
norna 2017, jämfört med 31 procent 201562. Resultatet är på 
samma nivå som för Västra Götaland. 

Siffror från SCBs medborgarundersökning 2018 visar ett 
betygsindex 55 på frågor om upplevelsen av trygghet bland 
kvinnor och betygsindex 62 bland män i Härryda kommun. 
Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen 
för ”nöjd” går vid 55. De invånare som enligt SCB bor i 
”kommunens centralort” ger ett något lägre betyg än de 
som bor i ”annan tätort” eller ”utanför tätort”. Utrikes 
födda ger ett något högre betygsindex (64) jämfört med 
inrikes födda (58). 
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63  Jämnställdhetskartan, 2019  64 Uppsala universitet, 2019
65 SCB, 2019b
66 Nationellt centrum för kvinnofrid, 2019
67 Brottsförebygganderådet, 2019c

Anmälda brott 
Anmälda brott i Härryda kommun 2018 var 3 371. Det är 
en minskning från föregående år, då antalet anmälda brott 
var 3 731. Som diagrammet nedan visar har antalet anmälda 
brott ökat sedan 1996, men det har även antalet invånare.  

Anmälda brott och befolkningsmängd i Härryda kommun 
1996–2018 

 

Källa: Brottsförebyggande rådet, 2019b och SCB, 2019c

Utsatthet för brott skiljer sig mellan könen
När det gäller andelen som är utsatta för misshandel finns 
det skillnader mellan könen avseende miljön de utsätts i och 
huruvida förövaren är bekant eller obekant till offret. I de fall 
av misshandel som anmälts under 2018 i Härryda kommun, 
i kategorin ”obekant med offret utomhus”, är 80 procent av 
de utsatta män. Över tid har denna kategori minskat från att 
2014 vara 41 anmälda brott till att 2018 vara 30. I kategorin 
”bekant med offret inomhus” var 67 procent av de utsatta 
kvinnor. Även här har det skett en minskning från att 2014 
vara 77 anmälda brott till att 2018 vara 57.

I Härryda kommun, liksom på nationell nivå, riskerar män 
främst att bli utsatta för våld av en obekant förövare utom-
hus. Generellt utsätts kvinnor för våldsbrott av en bekant 
förövare, inomhus63. 

Mäns våld mot kvinnor  
Mäns våld mot kvinnor definieras av Världshälsoorganisatio-
nen som ett utbrett folkhälsoproblem och en kränkning av 
de mänskliga rättigheterna. Våldet påverkar alla delar av en 
kvinnas liv: möjligheten till självständighet och produktivitet, 
det allmänna hälsotillståndet och livskvaliteten. Våldets kon-
sekvenser för hälsan leder till att kvinnors produktivitet och 
deltagande i samhället minskar, vilket medför ekonomiska 
kostnader. Våldet medför också kostnader för hälso- och 
sjukvårdssektorn64. 

På nationell nivå visar statistiken för 2013–2015 att i 
62 procent av de anmälda fallen av misshandel som sker 
i bostad, är mannen förövaren och kvinnan offret (åldern 
16–79 år). Under perioden 2015–2016 ligger siffran på 65 
procent, vilket innebär en ökning65. 

Grov kvinnofridskränkning är en underkategori till brottet 
grov fridskränkning. Bestämmelsen fokuserar på upprepade 
kränkningar i form av våldsfrids- eller sexualbrott som en 
man begår mot en kvinna i en nära relation66. 

I Härryda kommun har antalet anmälda grova kvinno-
fridskränkningar ökat mellan 2014 och 2019 till att vara 9 
anmälningar. 2018 anmäldes 10 våldtäkter mot kvinnor in-
omhus, vilket innebär en ökning i jämförelse med 2014 då 
antalet anmälningar var 2. Antalet anmälda våldtäkter utom-
hus ökade från att inte vara några anmälningar 2014, till 5 
anmälda våldtäkter 2018. 

På nationell nivå uppgav 3,9 procent av de som blev ut-
satta för brott i en nära relation under 2012, att de hade 
polisanmält händelsen eller någon av händelserna67, vilket 
indikerar att det finns ett mörkertal. Statistiken visar, både 
nationellt och i Härryda kommun, skillnader mellan könen 
vad gäller anmälda våldsbrott. Trots undersökningar som 
tyder på att kvinnor i jämförelse med män upplever en större 
otrygghet i det offentliga rummet, visar statistiken ofta att 
den största delen av misshandel och våldtäkt sker i hemmet 
eller inomhus. 

Antal öppnade ärenden hos socialtjänsten

2015 2016 2017 2018

33 23 40 78

Källa: Socialtjänsten Härryda kommun 

2018 fanns det 78 öppnade ärenden med våld i nära re-
lationer i Härryda kommuns socialtjänst. Detta innebär en 
ökning sedan 2015 då antal aktualiseringar var 33. Det kan i 
vissa fall röra sig om samma individer flera år. 
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Generellt sett har invånarna i Härryda kommun 
goda livsvillkor och levnadsförhållanden i jämförelse 
med riket. Medellivslängden, medelinkomsten och 
utbildningsnivån är hög. Det finns skillnader mellan 
grupper avseende bostadsort, kön och om man är 
född utomlands eller i Sverige.  

Högst medelinkomst och andel med 
eftergymnasial utbildning i Mölnlycke 
Medelinkomsten i Härryda kommun är högre jäm-
fört med riket. Det finns skillnader mellan orterna 
där Mölnlycke har högst och Härryda lokalsamhälle 
lägst medelinkomst. Gällande eftergymnasial utbild-
ning finns högsta andelen i Mölnlycke med 54 pro-
cent och den lägsta i Hällingsjö med 25 procent.

Kvinnor har högre utbildningsnivå  
och lägre lön jämfört med män 
Andelen med eftergymnasial utbildning ökar årligen 
i Härryda kommun. Kvinnornas andel ökar snabbare 
än männens. Trots att kvinnorna i kommunen har en 
högre utbildningsnivå har de än lägre medelinkomst 
än männen. Det finns även skillnader mellan könen 
gällande andel som tar ut föräldrapenning. 2017 tog 
kvinnorna ut 68 procent och männen 32 procent. 

Låg inkomst och arbetslöshet  
vanligare bland utrikes födda 
Andelen med låg inkomst i Härryda kommun är 
10 procentenheter lägre än i riket. Låg inkomst är 

vanligare bland män och invånare som är utrikes 
födda. Andel med låg inkomst är oförändrad bland 
utrikes födda kvinnor, men har ökat något bland 
övriga grupper sedan 2017. Andelen arbetslösa 
i Härryda kommun är lägre än i riket. Det finns 
en stor skillnad mellan utrikes och inrikes födda. 
Andelen utrikes födda som är arbetslösa är ungefär 
tre gånger så stor jämfört med inrikes födda. Unga 
(18–24 år) som är öppet arbetslösa är lägre jämfört 
med både riket och Västra Götaland. 

Upplevd otrygghet ökar  
och är vanligare bland kvinnor 
Andelen som upplever otrygghet utomhus har ökat 
hos både män och kvinnor de senaste åren. Jämfört 
med riket är det en större andel både som oroar 
sig för brottsligheten i stor utsträckning och som 
oroar sig över att närstående ska bli utsatta. Kvinnor 
upplever i större utsträckning otrygghet jämfört med 
män. 

Män utsätts för brott utomhus,  
kvinnor inomhus 
Det finns skillnader mellan män och kvinnor kopp-
lat till i vilken miljö de utsätts för brott och huruvida 
förövaren är bekant eller obekant till offret. I de fall 
av misshandel som 2018 anmälts i kategorin ”obekant 
med offret utomhus” är 80 procent av de utsatta män. I 
kategorin ”bekant med offret inomhus” var 67 pro-
cent av de utsatta kvinnor. 
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Levnadsvanor
Det här avsnittet 
kopplar till: 

FNs hållbarhetsmål 
2030

Levnadsvanor
Våra levnadsvanor har stor betydelse för vår hälsa och de grundläggs i tidiga åldrar. Individen väljer sitt 
sätt att leva, medan samhället kan skapa goda förutsättningar och miljöer som stödjer och underlättar 
hälsosamma val.  En socialt hållbar utveckling kräver att vi väljer vanor som ger balans i livet och som 
motverkar vällevnadssjukdomar. Ohälsosamma levnadsvanor är idag vanligare bland personer med 
kortare utbildning och svagare ekonomi. 

De nationella  
målområdena för 
folkhälsa
- Boende och närmiljö
- Levnadsvanor

Övervikt  
Barns vikt påverkas av ärftlighet, matvanor och hur mycket 
barnet rör på sig. Övervikt och fetma anstränger kroppen, 
vilket ökar risken för sjukdomar så som diabetes typ 2 eller 
hjärtsjukdomar, detta gäller både vuxna och barn68. Övervikt 
och fetma bland barn är idag ett växande problem globalt. 
På 40 år har antalet barn i Sverige med övervikt nästan för-
dubblats. I Sverige uppskattas 22 till 25 procent av barnen 
vara överviktiga och tre procent feta. Övervikt definieras 
som BMI (Body Mass Index) på 25 och uppåt och fetma 
som BMI 30 och högre. Fetma klassificeras s om e tt sjuk-
domstillstånd.

Mer än hälften av den manliga befolkningen i Västra Göta- 
land har övervikt eller fetma. Övervikt är vanligare bland 
män än kvinnor, medan fetma är lika vanligt. Fetma beror i 
hög grad på den livsstil vi har och går därmed att påverka. 
I Härryda kommun har 6 procent av barnen som är fyra 

år övervikt och 1 procent har fetma. Andelen vuxna med 

fetma i Härryda kommun har ökat över tid och 2018 
hade 13 procent av befolkningen fetma. Andelen med 
övervikt i Härryda kommun är något lägre än i Västra 
Götaland. 

Fysisk aktivitet 
Rörelse sätter igång flera hälsosamma förändringar i krop-
pen. Man sover bättre, kan hantera stress bättre och blir 
gladare. Det blir också lättare att hålla vikten. Fysisk aktivi-
tet minskar också risken för fall, benbrott och för tidig död. 
Hjärnans funktioner påverkas också på flera sätt av fysisk 
aktivitet. Depressioner och smärta motverkas och minne,  
inlärning och koncentrationsförmåga förbättras69. Den nord- 
iska rekommendationen för barn och unga är att vara fysiskt 
aktiv minst 60 minuter per dag, både måttlig och hög in-
tensitet. Aktiviteterna kan delas upp på kortare intervaller 
under dagen och vara av olika slag. 

Regelbunden träning skiljer sig mellan 
pojkar och flickor 
95 procent av eleverna i årskurs 4 motionerar på fritiden 
minst en gång i veckan. Det syns ingen skillnad i tränings-
vanor mellan pojkar och flickor70. I takt med ökad ålder 
minskar andelen elever som motionerar regelbundet och 
en skillnad mellan könen kan ses. 

Regelbunden träning pojkar och flickor 

Källa: Lupp, 2017. Resultaten visar dels andelen som svarat ”flera 
gånger i veckan” eller ”oftare” på frågan ”Hur ofta brukar du träna 
så att du blir andfådd eller svettas?”

I Lupp-enkäten ställs frågan hur ofta eleverna i årskurs 8 
och år 2 på gymnasiet tränar, både på fritiden och i skolan. 
Nästan 80 procent av eleverna i årskurs 8 tränar flera gång-
er i veckan – medan andelen är mindre hos gymnasieele-
ver : drygt 65 procent. I båda åldersgrupperna tränar pojkar 
mer regelbundet än flickor. Skillnaden är störst i gymnasie-
gruppen med 15 procentenheters skillnad mellan pojkar 
och flickor. Jämfört med 2013 är det något vanligare med 
regelbundna träningsvanor 2017, en förändring som dock 
ska tolkas försiktigt då enkätfrågan 2017 förtydligar att även 
träning i skolan ska räknas in. Härrydas resultat ligger strax 
över GR-snittet. Det finns geografiska skillnader vad gäller 
regelbunden träning, i årskurs 8 avviker Rävlandaeleverna 
med en mindre andel som tränar regelbundet. 

Regelbunden träning efter ort 

Källa: Lupp, 2017

Att vara fysiskt aktiv 30 minuter per dag var den rekom-
mendation som togs fram år 2000 gällande vuxna. Under 
2011 reviderades rekommendationen till att en vuxen ska 
röra sig minst 150 minuter per vecka, gärna mer. I Härryda 
kommun är 35 procent av invånarna fysiskt aktiva minst 150 
minuter per vecka, detta är överensstämmande med övriga 
Västra Götaland.  6 procent av Härrydaborna cyklar varje 
dag eller nästan varje dag. 47 procent motionerar minst 1 
gång i veckan, männen i något större utsträckning än kvin-
norna71. Det går inte att jämföra bakåt i tiden då frågorna 
har förändrats sedan 2015. 

Skärmtid  
I årskurs 4 i Härryda kommun spenderar 45 procent av 
eleverna 2–3 timmar vid dator/skärm per dag på sin fritid. 
20 procent av pojkarna och 9 procent av flickorna har 
mer än 4 timmar skärmtid per dag. I årskurs 8 svarar 53 
procent av eleverna att de använder dator/skärm mellan 
2–3 timmar per dag. 36 procent har mer än 4 timmar 
skärmtid per dag72.
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73  En definition av riskbruk är att dricka mer än 14 standardglas per vecka 
    för män och mer än 9 standardglas per vecka för kvinnor. CAN, 2019

74  Vårdguiden, 2019b
75  Hälsa på lika villkor 

Alkohol 
Uppskattningsvis dricker lite drygt var tionde vuxen i Sverige 
alkohol i den omfattningen att de bedöms ha riskabla alko-
holvanor73. Det är en vanlig missuppfattning att små mängder 
alkohol varje dag inte bara är ofarligt utan också hälsosamt. 
Alkoholen når alla organ och påverkar både in- och utsidan. 
Alkoholens andrahandsskador sträcker sig över ett brett 
spektrum av livet. Från fosterskador via barns oro och ängslan 
för föräldrars missbruk – vilket kan påverka deras grundläg-
gande tillit och skolresultat – till olyckor och våld. 

Alkoholvanor bland unga 

Källa: Lupp, 2017. Resultaten visar andelen som svarat att de dricker 
alkohol (starköl, starkcider, alkoläsk, vin, sprit) minst varje månad. 

Totalt dricker nästan varannan gymnasieungdom alkohol i 
form av starköl, starkcider, alkoläsk, vin eller sprit minst nå-
gon gång i månaden. Lite drygt var tionde gymnasieungdom 
i årskurs 2 uppger att de dricker alkohol varje vecka. Vad 
gäller den starkare alkoholen är resultaten 2017 ungefär de-
samma som 2013. 
I årskurs 8 är alkoholanvändningen mer begränsad: 2017 
svarade 10 procent att de dricker starkare alkohol minst 
varje månad, 5 procent dricker folköl. Andelen flickor i års-
kurs 8 som dricker alkohol har ökat sedan 2013, det är även 
något fler flickor än pojkar som dricker. 

Alkoholvanor bland unga per ort 

 Källa: Lupp, 2017. Dricker starköl, starkcider, alkoläsk, vin sprit per ort. 

Både när det gäller starkare alkohol och folköl, sticker ung-
domarna i Hindås ut med en väsentligt större andel som 
uppger att de dricker alkohol jämfört med såväl kommun- 
som GR-snitt.

Vuxna med riskabla alkoholvanor  

Källa: Hälsa på lika villkor. Andelen som bedöms ha riskabla alkohol-
vanor i Härryda kommun 

18 procent av de vuxna kommuninvånarna bedöms ha risk-
abla alkoholvanor ; 19 procent av männen och 17 procent 
av kvinnorna. Andelen kvinnor med riskabla alkoholvanor i 
kommunen har ökat sedan 2007, då andelen var 14 procent. 
Andelen kvinnor med riskbruk i Härryda kommun är högre 
än både i Västra Götaland och riket.  Till skillnad från kvin-
nornas ökade alkoholkonsumtion så har andelen män med 
riskabla alkoholvanor minskat något. 

Tobak
Skadorna av rökning och snusning är väl kända. Tobaksan-
vändningen medför allvarliga hälsoproblem för barn och 
unga som utsätts för passiv rökning. Ett spädbarn som blir 
utsatt för passiv rökning löper större risk att drabbas av 
plötslig spädbarnsdöd. Barn i rökiga miljöer har också större 
risk att få besvär i luftvägarna, öroninflammation och lung-
sjukdomar74. Dessutom skadar tobaken både människor 
och miljö där den produceras. De samhällskostnader som 
tobaken medför är omfattande. I jämförelse med andra 
europeiska länder är andelen dagligrökande i Sverige låg. 
Fler kvinnor än män röker dagligen, något som är ovanligt 
sett ur ett internationellt perspektiv. Vid jämförelser mellan 
grupper med olika inkomst och utbildning är dagligrökning 
vanligare i grupper med låg inkomst och kortare utbildning.

Lupp-enkäten 2017 visar precis som 2013 att det är 
mycket få som röker eller snusar regelbundet i årskurs 8:  
2 procent uppger att de röker eller snusar minst varje vecka. 
Bland gymnasieungdomarna är andelen lite större: cirka 10 
procent i båda avseendena. Jämfört med 2013 är det färre 
tjejer i gymnasiet som röker 2017. Tjejerna röker i något 
större utsträckning än killarna (13 mot 9 procent). Inga tjejer 
i gymnasiets år 2 uppger 2017 att de snusar regelbundet, 
vilket är en minskning från 2013 då 2 procent snusade. Från 
2013 till 2017 har andelen killar som snusar ökat från 12 till 
17 procent. Härryda-ungdomarnas nikotinanvändning speg-
lar i stort GR-snittet.

Andelen invånare i den vuxna befolkningen som röker 
dagligen har halverats sedan 2007. 2018 uppgav 7 procent 
av invånarna i Härryda kommun att de röker dagligen. Det 
är en något högre andel kvinnor än män som röker. 18 pro-
cent av männen och 4 procent av kvinnorna snusar dagligen 
vilket är motsvarande för Västra Götaland75. Det finns inga 
siffror att jämföra med från 2015. 

Narkotika 
Andelen som provat narkotika i Sverige har varit relativt 
oförändrad under 2000-talet. Det finns dock tecken på att 
användningen ökat något i den unga befolkningen.

Av Härryda kommuns vuxna 2018 svarade 15 procent av 
männen och 8 procent av kvinnorna att de någon gång testat 
narkotika. Sedan 2015 innebär detta en minskning bland männen 
på 4 procentenheter, medan andelen kvinnor är oförändrad. 

Narkotika bland unga 
Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplys-
ning (CAN) är det relativt ovanligt att svenska skolungdo-
mar i årskurs 9 (15–16 år) använder narkotika. Sedan mitten 
av 1990-talet uppger mellan 5–10 procent av niondeklass- 
arna i CAN:s skolundersökningar att de någon gång använt 
narkotika. Användning av narkotika är mer än dubbelt så 
vanligt bland ungdomar i år 2 på gymnasiet och motsvarande 
värde för dessa har varit omkring 17 procent sedan början 
av 2010-talet. 

Andel som använt narkotika

Källa: Lupp, 2017. 

I Härryda kommun uppgav 4 procent av eleverna i årskurs 
8 att de använt narkotika (en gång, ett fåtal gånger eller 
flera gånger) 2017, vilket är samma som 2013. Härryda 
kommuns resultat är en procentenhet högre än GR-snittet. 
Andelen pojkar som använt narkotika i årskurs 8 i Härryda 
kommun har minskat med 2 procentenheter sedan 2015, 
medan andelen flickor har ökat med 1 procentenhet. 

I gymnasiets år 2 har ungdomar som använt narkotika 
ökat med 4 procentenheter sedan 2013. 2017 hade 14 pro-
cent av ungdomarna använt narkotika, detta är något högre 
jämfört med GR-snittets 12 procent. I gymnasiegruppen är 
det en något större andel pojkar som använt narkotika jäm-
fört med flickor. Vad gäller frågan om man använt narkotika 
flera gånger så svarar 5 procent av pojkarna och 3 procent 
av flickorna i gymnasiets år 2 ja på frågan. Detta överens-
stämmer med GR-snittet.

Narkotikaanvändning skiljer sig mellan orter 

 
Källa: Lupp 2017, använt narkotika per ort.  

I årskurs 8 är det de boende i Härryda lokalsamhälle 
och Hindås som i störst utsträckning har använt narkotika 
(8 respektive 6 procent). 

LevnadsvanorLevnadsvanor
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Rävlanda-elever tränar mindre än övriga  
Nästan 80 procent av eleverna i årskurs 8 trä-
nar flera gånger i veckan – medan andelen är 
mindre hos gymnasieelever : drygt 65 procent. 
I båda åldersgrupperna tränar killar mer regel-
bundet än tjejer. Det finns skillnader mellan or-
ter vad gäller regelbunden träning, i årskurs 8 
avviker Rävlanda-eleverna med en mindre andel 
som tränar regelbundet. 

Större andel ungdomar som använt  
narkotika och druckit alkohol i Hindås
2017 uppger nästan varannan gymnasieungdom 
att de dricker alkohol i form av starköl, starkcider, 
alkoläsk, vin eller sprit minst någon gång i månaden. 
Resultaten är ungefär detsamma som 2013. Både 
när det gäller starkare alkohol och folköl, sticker 
eleverna i Hindås ut med en väsentligt större andel 
som uppger att de dricker alkohol jämfört med 
såväl kommun- som GR-snitt. I Hindås och Härryda 
lokalsamhälle finns högst andel elever i årskurs 8 
som använt narkotika. 

Rökning minskar  
bland både unga och vuxna
Andelen invånare i den vuxna befolkningen som 
röker dagligen har halverats sedan 2007. Väldigt få 
elever i årskurs 8 röker eller snusar. Bland gymnasie-
ungdomarna är andelen som röker lite högre, men 
det har skett en minskning med fyra procentenheter 
mellan 2013 och 2017. 

I gymnasiets år 2 är rökning något vanligare bland 
tjejer, medan fler killar snusar. Andelen pojkar som 
snusar har ökat sedan 2013. Härryda-ungdomarnas 
nikotinanvändning speglar GR-snittet. 

Ängslan, oro och ångest vanligare  
bland kvinnor 
En större andel kvinnor än män upplever besvär 
med ängslan, oro eller ångest, både när det gäller 
lindriga och svåra besvär. Både andelen män och 
kvinnor som upplever lindriga besvär har ökat sedan 
2011. Även när det gäller svåra besvär så har andelen 
kvinnor ökat med tiden, medan andelen män mins-
kat. Utifrån detta kan konstateras att en könsskillnad 
fortfarande finns kvar. Vidare blir det synligt även i 
den yngre befolkningen med hälsoproblem mer ut-
bredda hos flickor jämfört med hos pojkar. 

Självmord vanligare bland män 
Andel personer med självmordstankar har minskat 
sedan 2015. I Härryda kommun liksom riket är själv-
mord vanligare bland män jämfört med kvinnor. Jäm-
fört med riket är andelen män som tar sitt liv lägre i 
Härryda kommun. Däremot är andelen kvinnor som 
tar sitt liv högre i Härryda kommun jämfört med riket. 

Kvinnors riskabla alkoholvanor och  
uttag av antidepressiva läkemedel ökar 
Andelen vuxna med riskabla alkoholvanor har ökat i 
Härryda kommun sedan 2017. Bland kvinnorna har 
andelen ökat i snabbare takt jämfört med männen. 
Även i den unga befolkningen har andelen flickor i 
årskurs 8 som dricker alkohol ökat sedan 2013. Det 
är något fler tjejer än killar som dricker. 

Användandet av antidepressiva läkemedel har ökat 
i åldersgrupperna 18–44 år och 80+. 14 procent av 
kvinnorna i åldern 18–44 år hämtade ut antidepressiva 
läkemedel 2017, vilket är högre än Västra Götaland. 
Bland kvinnorna i åldersgruppen 80+ tar 34 procent 
antidepressiva läkemedel, även detta är högre än snittet 
för Västra Götalandsregionen. 

Levnadsvanor  
– viktiga resultat i korthet

Självskattad hälsa 
Mått på självskattad hälsa verkar kunna förutsäga en per-
sons framtida hälsa, både fysiskt och psykiskt76. Det har även 
visat sig stämma väl överens med mer objektiva mått på 
hälsa77. 

I Härryda kommun har både andelen män och kvinnor som 
bedömer sin hälsa som god ökat sedan 2007. 80 procent av 
männen 2018, jämfört med 74 procent 2007 bedömer sin 
hälsa som god. 2018 bedömde 78 procent av kvinnorna sin 
hälsa som god, jämfört med 71 procent 2007. Resultatet är 
högre jämfört med Västra Götaland, där 74 procent av män-
nen och 68 procent av kvinnorna bedömer sin hälsa som god 
2018. Dock har andelen kvinnor som bedömer sin hälsa som 
dålig ökat med 2 procentenheter sedan 2007, 2018 bedöm-
de 7 procent av kvinnorna sin hälsa som dålig. I kontrast har 
andelen män som bedömer sin hälsa som dålig minskat från 
8 procent 2007 till 1 procent 2018.   

Psykisk ohälsa 
Den psykiska hälsan påverkas av en rad olika faktorer som 
arbetslöshet, ekonomisk utsatthet, social isolering eller in-
dividens förmåga att hantera stress och upprätthålla goda 
levnadsvanor. Psykisk ohälsa är ett övergripande begrepp 
som innefattar en rad olika aspekter på psykiska problem. 
Det berör allt från självrapporterade besvär såsom trötthet, 
oro och ångest till depression och sjukdomar såsom ex-
empelvis schizofreni. Psykisk ohälsa är idag ett omfattande 
folkhälsoproblem som särskilt ökat bland unga de senaste 
decennierna.

Ängslan, oro eller ångest i Härryda kommun 

Källa: Hälsa på lika villkor. Andel som svarat ”Ja, lätta besvär”  
i Härryda kommun. 

2018 svarade 34 procent av kvinnorna och 25 procent av 
männen i Härryda kommun att de hade lätta besvär med 
ängslan, oro eller ångest. Det är något lägre än Västra Göta-

land där 39 procent av kvinnorna och 27 procent av män-
nen hade besvär. Som diagrammet visar minskade andelen 
kvinnor med besvär i Härryda kommun mellan 2007 och 
2015, för att sedan öka 2018. Även andelen män med ängs-
lan, oro eller ångest har ökat något de senaste åren. Andelen 
kvinnor med svåra besvär av ängslan, oro eller ångest har 
ökat något över tid och 2018 hade 6 procent besvär. I kon-
trast har andelen män med svåra besvär av ängslan, oro eller 
ångest minskat över tid och 2018 hade 4 procent besvär.  

Självmordstankar och självmord
Självmord och självmordstankar kan vara en följd av allvarlig 
psykisk ohälsa eller psykiatrisk sjukdom. Generellt sett är 
självmord vanligare bland män än bland kvinnor och också 
vanligare bland äldre än bland yngre. Nationella siffror visar 
att bland kvinnor är självmord vanligast i åldersgruppen 
45–64 år och bland män i gruppen 75 år eller äldre. Sedan 
1990-talet har självmorden minskat i alla åldersgrupper 
utom i gruppen 15–24 år, där självmord istället har blivit 
något vanligare. I förvärvsarbetande åldrar är självmord 
vanligast i gruppen med förgymnasial utbildning. Tankar 
på självmord och självmordsförsök förekommer, enligt 
Folkhälsomyndigheten, i lika stor utsträckning hos båda 
könen. 

I Härryda kommun har andelen som haft självmordstankar 
det senaste året minskat från att 2015 vara 5 procent till att 
2018 vara 1 procent. 

Antal självmord per 100 000 invånare i Härryda kom-
mun är 9,9 bland kvinnor och 18,4 bland män78. Jämför t 
med riket är andelen män som tar sitt liv lägre i Härryda 
kommun. Däremot är andelen kvinnor som tar sitt liv 
högre i Härryda kommun jämför t med rikets 8,6 själv-
mord per 100 000 invånare79.  

Antidepressiva läkemedel 
2018 hämtade 10 procent av den vuxna befolkningen i Här-
ryda kommun ut antidepressiva läkemedel. Det är något 
lägre än snittet för Västra Götalandsregionen. Sedan 2014 
har användandet av antidepressiva läkemedel minskat något 
totalt sett i Härryda kommun. Däremot har användandet 
ökat något bland kvinnor i åldersgrupperna 18–44 år och 
80+. 14 procent av kvinnorna i åldern 18–44 år hämtade 
ut antidepressiva läkemedel 2017, vilket är högre än Västra 
Götalandsregionen. Bland kvinnorna i åldersgruppen 80+ 
tar 34 procent antidepressiva läkemedel. Även detta är hö-
gre än snittet för Västra Götaland.  I samtliga åldersgrupper 
är det en större andel kvinnor som hämtat ut antidepres-
siva läkemedel (13 procent av kvinnorna och 7 procent av 
männen). 
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Delaktighet

81 SCB
82 Kolada hämtad från SCB, 
   Inkomst- och taxeringsregistret.
83 Socialstyrelsens statistikdatabas 

84 SKL, 2009
85 Folkhälsomyndigheten, 2019e 
86  VGR statistikdatabas 
87  VGR statistikdatabas 

88 Hälsa på lika villkor 80  Holt-Lunstad et.al; 2010, Elovainio et.al 2017

Det här avsnittet kopplar till: 

FNs hållbarhetsmål 2030

Hälsosamt åldrande  
Invånare över 65 år är en stor del av befolkningen. Det är viktigt att diskussionen om äldre och åldrande 
betonar möjligheter och resurser istället för att fokusera på kostnader. Äldre utgör en resurs för 
samhället på många plan – för sina familjer i form av stöd, hjälp och erfarenhet och för samhället där 
många utgör en ryggrad i föreningsliv och annat ideellt arbete. 

De nationella målområdena  
för folkhälsa
- Boende och miljö
- Levnadsvanor
- Kontroll, inflytande och delaktighet
- En jämlik och hälsofrämjande  
  hälso- och sjukvård

I Härryda kommun är 6 079 personer i åldern 65 år och 
äldre, vilket motsvarar 16 procent av befolkningen. 

Socialt deltagande  
Äldre riskerar social utsatthet och isolering då de utöver 
eventuell funktionsnedsättning och en växande sjukdoms-
börda även löper en ökad risk att bli ensamma på grund av 
att partnern och vänner blir sjuka eller dör. Studier har visat 
att risken att dö i förtid är 50 procent högre för ensamma 
än för dem som har ett väl fungerande socialt nätverk. So-
cial isolering anses vidare vara dubbelt så farligt som fetma, 
mindre hälsosamt än att inte träna och lika skadligt för häl-
san som alkoholism eller att röka 15 cigaretter per dag80.  13 
procent av invånarna i åldern 65–84 år i Härryda kommun 
är socialt isolerade, detta är högre jämfört med åldersgrup-
pen 20–64 år där 4 procent är socialt isolerade.  

Antal besök i öppen verksamhet för äldre
Härryda kommun har en hälsofrämjande enhet som ar-
betar med att planera och genomföra aktiviteter som i 
första hand riktar sig till invånare som är över 65 år gamla. 
Antalet besökare på de öppna verksamheterna har ökat 
de senaste åren. 

2016 2017 2018 2019

10 048 11 558 10 712 11 688
 

Antal besök öppen verksamhet för äldre Källa: Sektorn för hälsa och 
bistånd, Härryda kommun

Inkomst 
2017 var medelinkomsten i Härryda kommun för åldersgrup-
pen 65 år och äldre 293 000 för män och 217 000 för kvin-
nor. Skillnaden mellan könen har minskat något sedan 2014.

 Medelinkomst 65 år+ per område 2015–2017

Källa: SCB

Medelinkomsten skiljer sig mellan områden i kommunen. I 
Hindås och Mölnlycke är medelinkomsten högst och i Räv-
landa är den lägst81. 2017 var 9,9 procent av invånarna i 
åldern 65+ ekonomiskt utsatta, det innebär en liten ökning 
från 201682. Vad gäller invånare 65+ med ekonomiskt bi-
stånd är andelen väldigt låg; 0,2 procent 2018. I jämförelse 
med 2014 innebär det en minskning83. 

Olycksfall  
Skador genom olycksfall bland äldre är särskilt angelägna 
att förebygga, eftersom de kan få stora konsekvenser under 
lång tid för livskvalitet och ett självständigt liv. Fallolyckor 
medför mycket mänskligt lidande och stora samhällsekono-
miska kostnader. Nästan tre gånger så många avlider till följd 
av fallolyckor som av olyckor i vägtrafiken84. 

Fallolycka innebär exempelvis fall från samma höjd eller fall 
från högre höjd samt fall i samband med aktivitet85. 2017 var 
3,6 procent av invånarna åldern 65–79 år i kontakt med någon 
form av vård på grund av en fallskada. Det är överensstämman-
de med Västra Götalandsregionen. Båda könen inkluderat så 
har det skett en liten minskning från 2015. Däremot har ande-
len kvinnor som råkat ut för en fallskada ökat något86.

Fallskador 80+ Härryda kommun

 

Källa: VGR, statistikdatabas 

I åldern 80+ ökar andelen fallskador. 2017 var 9,8 procent 
i kontakt med vården på grund av en fallskada, vilket är en 
liten ökning från 2015. Även i denna åldersgrupp är andelen 
kvinnor som ramlar högre än andelen män. 

Hälsosamt åldrande  
– viktiga resultat  
i korthet
Social isolering vanligare bland äldre 
13 procent av invånarna i åldern 65–84 år i Härryda kom-
mun är socialt isolerade, detta är högre jämfört med ål-
dersgruppen 20–64 år där 4 procent är socialt isolerade. 

Medelinkomst skiljer sig mellan orter  
och kön
2017 var medelinkomsten i Härryda kommun för ålders-
gruppen 65 år och äldre 293 000 för män och 217 000 
för kvinnor. Skillnaden mellan könen har minskat något 
sedan 2014. I Hindås och Mölnlycke är medelinkomsten 
högst och i Rävlanda är den lägst. 

Fallskador ökar i bland invånare i åldern 80+  
2017 var 3,6 procent av invånarna åldern 65–79 år i 
kontakt med någon form av vård på grund av en fall-
skada. Båda könen inkluderat så har det skett en liten 
minskning från 2015. I åldersgruppen 80+ har fallskad-
orna ökat hos både män och kvinnor sedan 2015. 

Olämpliga läkemedel vanligare  
 bland kvinnor 
  I Härryda kommun får 22 procent i åldern 75+ det 
    som enligt Socialstyrelsen definierat som olämpliga
       läkemedel. Andelen kvinnor som får olämpliga
            läkemedel är högre än andelen män, 
                  26 procent respektive 17 procent. 
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Olämpliga läkemedel  
Varje år blir ca 35 000 äldre så sjuka av sina läkemedel att 
de måste få sjukhusvård. Enligt en rapport sammanställd av 
Socialstyrelsen 2014 går det att förebygga runt 60 procent 
av sjukhusinläggningarna. Socialstyrelsen har sammanställt 
en lista över läkemedel med hög risk för biverkningar hos 
äldre som de definierar som olämpliga läkemedel88. 
I Härryda kommun får 22 procent i åldern 75+ det som 
enligt Socialstyrelsen är definierat som olämpliga läkeme-
del. Andelen kvinnor som får olämpliga läkemedel är högre 
än bland män, 26 procent respektive 17 procent. Härryda 
kommun har högst andel kvinnor i åldern 75+ som får 
olämpliga läkemedel jämfört med andra kommuner Västra 
Götalandsregionen. 
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Vårdguiden (2016). Övervikt och 
fetma hos barn. Hämtad 2019-11-10 
från: https://www.1177.se/sjukdo-
mar--besvar/mage-och-tarm/fetma/
overvikt-och-fetma-hos-barn/

Vårdguide (2019a). Rörelse är livsvik-
tigt. Hämtad 2019-11-27 från: https://
www.1177.se/liv--halsa/traning-och-fy-
sisk-halsa/rorelse-ar-livsviktigt/
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Bilaga 
– Information om  
undersökningar 

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken  
(Lupp, 2017) 
Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, 
Lupp-enkäten är ett nationellt verktyg som 
tillhandahålls av Myndigheten för ungdoms- 
och civilsamhällesfrågor (MUCF). Genom 
Lupp-enkäten får politiker och tjänsteper-
soner i Härryda kommun en bild av hur 
ungdomar upplever sin vardag. Själva enkät- 
insamlingen svarar kommunen för. Härryda 
kommun har genomfört Lupp en gång tidi-
gare, 2013. Genomförandet samverkas med 
andra kommuner i Göteborgsregionen med 
stöd från Göteborgsregionen och Forskning 
och utveckling Väst. 

Undersökningen har omfattat två målgrup-
per av ungdomar. Den ena gruppen avser 
kommunens elever i årskurs 8 – inklusive de 
ungdomar som pendlar in från någon grann-
kommun – samt de Härryda-ungdomar som 
går i skola i en kommun utanför det regionala 
Lupp-samarbetet (i första hand Göteborg). 
Den andra gruppen avser kommunens invå-
nare som går gymnasiets år 2 (inklusive intro-
duktionsprogram), oavsett i vilken kommun 
skolan ligger, samt ungdomar utanför gymna-
siet födda år 2000.

Totalt omfattar undersökningens urval 510 
elever från årskurs 8 och 448 elever från år 2 
på gymnasiet. Svarsfrekvensen i årskurs 8 var 
god: 89 procent, med en spridning mellan 83 
och 97 procent för de sju skolorna innanför 
kommungränsen. Den lilla gruppen utpend-
lande årskurs 8-elever har svarat i begränsad 
utsträckning och är därmed underrepresen-
terade i svarsunderlaget. För gymnasiegrup-
pen var svarsfrekvensen väsentligt lägre: 50 
procent. Resultatet förklaras främst av att det 
har varit svårt att nå den relativt stora grupp 
som pendlar till skola i en annan kommun, 
merparten till Göteborg. I gruppen som går 
på kommunens Hulebäcksgymnasiet är svars-
frekvensen däremot mycket hög: 95 procent 
av de som tillfrågades på Hulebäcksgymna-
siet svarade. Detta innebär att Hulebäckse-
leverna är starkt överrepresenterade i svar-
sunderlaget – på bekostnad av utpendlande 
gymnasieungdomar.

Då killar svarat i lite högre grad än tjejer i 
gymnasiegruppen är killarna något överre-
presenterade i underlaget från år 2 på gym-
nasiet. I årskurs 8 är svarsunderlaget nästan 
helt könsrepresentativt, och det är mycket 
representativt även sett till elevernas boen-
deområde. I underlaget från gymnasiets år 2  
är boende i Mölnlycke/Pixbo något över- 
representerade.

Utifrån det bortfall som finns i undersökning-
en, som generellt tenderar att vara kopplat 
till skolfrånvaro, riskerar resultaten i övrigt 
att i någon grad underskatta olika tecken på 
ohälsa, och tvärtom överskatta engagemang 
i såväl skolfrågor som vidare samhällsfrågor.

Härrydas resultat jämförs löpande med ett 
”GR-snitt” baserat på samtliga ungdomar i 
årskurs 8 och år 2 på gymnasiet som del-
tagit i Lupp-undersökningen i någon av de 
nio kommuner i Göteborgsregionen som 
samverkat kring Lupp 2017. Utöver Härryda 
gäller det: Ale, Alingsås, Kungsbacka, Kungälv, 
Mölndal, Stenungsund, Tjörn och Öckerö 
(Öckerö har enbart genomfört undersök-
ningen i årskurs 8).

Hälsa på lika villkor? (2018) 
Hälsa på lika villkor? är en nationell enkätun-
dersökning med frågor kring fysisk och psy-
kisk hälsa, tandhälsa, levnadsvanor, trygghet 
och sociala relationer. Den skickas ut sedan 
2014 till ett slumpmässigt urval av personer i 
Sverige i åldrarna 16-84 år.  

Undersökningen genomförs vartannat år 
i samarbete med regioner/landsting och 
statistiska centralbyrån (SCB). Syftet med 
undersökningen är att få ökad kunskap om 
människors hälsa och livsvillkor och följa för-
ändringar över tid. 

I Härryda kommun skickades enkäten ut till 
1 000 personer varav 445 personer svarade 
vilket innebär en svarsfrekvens på 45 pro-
cent. Enligt enkätansvarig inom Västra Göta-
landsregionen är underlaget tillräckligt stort 
för att kunna se tendenser och dra slutsatser. 

Medborgarundersökningen 2018 
I SCBs medborgarundersökning får kom-
munens invånare tycka till om sin kommun 
och dess verksamheter. I medborgarunder-
sökningen betygsätter kommunens invånare 
följande tre områden:

• Kommunen som en plats att bo och leva på
• Kommunens verksamheter
• Medborgarnas inflytande i sin kommun

Härryda kommun deltar vartannat år och 
den senaste undersökningen genomfördes 
mellan augusti och november 2018. Urvalet 
var slumpmässigt genom utskick till 1 200 
personer i åldrarna 18–84 år och av dessa 
besvarade 43 procent enkäten.

Hälsosamtal med skolsköterska, 
elevhälsan, Härryda kommun  
Statistiken som rör träning, psykosomatiska 
besvär, att ha en vuxen att prata med och 
skärmtid på fritiden för eleverna i årskurs 
4, är hämtad från hälsosamtalen med skol-
sköterska läsåret 2018/2019. 542 elever har 
genomfört hälsosamtal, vilket är nästan alla 
elever i årskurs 4. 

Statistiken som rör skärmtid i årskurs 8 är 
också hämtad från hälsosamtalen med skol-
sköterska läsåret 2018/2019. 456 elever har 
genomfört hälsosamtal, vilket nästan är alla 
elever i årskurs 8.  
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God hälsa är en grundläggande förutsättning 
för människors möjlighet att nå sin fulla potential 
och att bidra till samhällets utveckling. 
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2019
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2

KlimatpåverkanKKKKllliiimmmaaatttpppåååvvveeerrrkkkkaaann

Sammanfattning 
Syftet med miljö-

bokslutet är att syn- 
liggöra läget gällande       

 miljön i Härryda kommun 

kommunala förvaltningens miljöinsatser. 

-

Klimatpåverkan 
-

 

-

-
-

Biologisk mångfald  

-

-

livsmedel.  

Syftet m
bokslutet

liggöra läget
miljön i Härryda

Page 26 of 196



Sammanfattning

Jämförelse över tid – Härryda kommun 2010 – 2018 (riket)

2010 2018

Folkmängd 34 460 37 802 1

Utsläpp av växthusgaser* per invånare och år 4,7 ton 3,6 ton (5,1 ton) 2

Körda mil med bil per invånare och år 690 mil 661 mil (670 mil)

Avfall per invånare och år 528 kg 3 455 kg (466 kg)

Andel jordbruksmark i kommunen 4 % av ytan  3 % av ytan (8 %)

Andel naturreservat i kommunen 2,1 % 3,6 % av ytan (14,5 %)

Andel ekologiska livsmedel 
i kommuners verksamhet 7 % 4 33 % (30 %) 5

Hållbar konsumtion och god boendemiljö

-

 

jämfört med kommunsnittet. 

En god miljö är avgörande för att tillgodose nuvaran-
de och kommande generationers möjlighet till ett 
gott liv. Miljöbokslutet visar att utvecklingen inom 
vissa områden går åt rätt håll, medan det inom några 
områden går åt fel håll eller att förbättringarna inte 
sker i tillräckligt snabb takt för att uppnå uppsatta miljö-
kvalitetsmål. Stora utmaningar kvarstår fram-
förallt inom områdena klimatpåverkan 
och biologisk mångfald.

2

4
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Inledning

Läsanvisning

Klimatpåverkan

Klimatsmart mat

Biologisk mångfald

Markanvändning

Hållbar konsumtion och god boendemiljö 20

20

Luftkvalitet

Buller 24

Vattenförsörjning

Referenser
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Inledning

 
   Tidigare kallat miljöredovisning 

Inledning   

. 

.
Syftet med miljöbokslutet är dels att redogöra för miljöläget i 

Läsanvisning 

-

-

-

• Klimatsmart mat 

-

kommunens förvaltning.  

Källor till materialet 
-
-

-

.

  Se mer i nästa avsnitt 
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Inledning

 www.globalamalen.se
 Se bilaga 2

Miljömål 
Agenda 2030 

-
-

-

. 

Nationella miljömål   

med syfte att visa inriktningen för Sveriges 

-

svenska miljön som miljöarbetet ska 
leda till . 

-

Härryda kommuns miljöpolicy 
. 

 

Miljöläget nationellt och regionalt
-

-
-

-

-

Page 30 of 196



Inledning

  

Aktuell Hållbarhets 
kommunranking 

-
-
-

ranking där de bedömer Sveriges kommuners 
miljöarbete i relation till varandra. Rankingen 

-

Härryda kommuns placering per år 

MILJÖMÅL
MÅL- 
UPPFYLLELSE

MILJÖ- 
TILLSTÅND

Bara naturlig försurning

Giftfri miljö

Skyddande ozonskikt

Ingen övergödning

vattendrag

Grundvatten av 
god kvalitet

Hav i balans samt levande  

Levande skogar

God bebyggd miljö

NÄRA

NÄRA

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

JA

Bedömning av miljökvalitetsmålen  
i Västra Götalands län 2019

Källa: Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2019
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Källa: Aktuell Hållbarhet, 2019
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Klimatpåverkan

. Sveriges konsumtionsbaserade 

-
der

.

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om 
-

20.

 

FNs hållbarhetsmål 
2030

Klimatpåverkan
2016 trädde FNs Parisavtal i kraft med överenskommelsen att minska utsläppen av växthusgaser och att 
stödja de länder som drabbas av klimatförändringarnas effekter.  Avtalet slår fast att den globala temperatur-
ökningen ska hållas väl under 2 grader och att man ska sträva efter att begränsa den till 1,5 grader för att 
undvika oåterkalleliga konsekvenser15.  Sedan 1970 har utsläppen av koldioxid ökat med 80 procent globalt16.

De nationella  
miljökvalitetsmålen
– Begränsad   
 klimatpåverkan
– Frisk luft
– Bara naturlig  
 försurning

  
  
  

  
  
  20 
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Klimatpåverkan

Utsläpp av växthusgaser i Härryda kommun

Utsläpp av växthusgaser inom  
Härryda kommuns gränser (ton/år)  

Källa: Regional utveckling och samverkan (RUS), 2019 

-

-
-

-

-

Hållbara transporter 

22.  

Invånarnas uppfattning om kommunikationsmöjligheter

-

-

. 

   22 
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Invånarnas resvanor 

24.

Färdsätt för resor på vardagar  
bland Härryda kommuns invånare

Källa: Västsvenska paketet, 2018 

. 

Invånarnas resor med bil

andra kommunerna i Västsverige som deltog i resvane- 
undersökningen ligger Härryda kommun i mitten. 

. 

Laddstationer i Härryda kommun. 

i Landvetter. 

-

med andra kommuner -

kommunen. 

Invånarnas resor med cykel 
-

-
-

-
medel i vardagsresandet. I jämförelse med andra kommu-

kommun bland de lägsta . 

kommungenomsnittet

 
. 

 24 

 
 
 
  

Bil
Kollektivtrafik
Till fots
Cykel
Övrigt66%

3%

16%

13%

2%

Mölnlycke

Pixbo
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Landvettersjön

Landvetter

��
��
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Resor inom kommunens förvaltning 

rena elfordon.  

Drivmedelstyp personbil och lätt lastbil 201934

Källa: Härryda kommun, fordonscentralen  

inkluderas biogas i fordonsgasen samt inblandningen av för-

-

-
. 

Källa: Egencia 

-

-

Förnybara och resurseffektiva  
produkter och tjänster

-

. 

Inrikes         Norden         EU         Utanför EU
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40

42

Konsumtionsbaserade utsläpp

-
. 

-

-
.  
-

-
-

-

bedöms datan fortfarande som relevant. 

Konsumtionsbaserade utsläpp  
för en genomsnittlig göteborgare 

Källa: Larsson, 2017 och Göteborgs Stad 

-

-

-

-
ställdas tjänsteresor

-

40. 

Socioekonomiska skillnader påverkar utsläpp 
-

. Även 
-

-
-

Utsläpp från de olika typhushållen 2010  
uppdelat på olika områden

Källa: Larsson och Bolin, 2014 

42. 

Göteborg. 

Flyg 14 %

Bilkörning  13 %

Kollektivtrafik 1%

Elanvändning 10 %
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Övrig konsumtion 14 %
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44

  

Klimatsmart mat

-

44

. 

Konsumtion av rött kött  
(gram per person/vecka) 

Källa: Jordbruksverket, 2019a 

Klimatsmart mat i förvaltningens verksamheter 

-

 
 
 

Antal helvegetariska luncher per termin i förskola och skola 

Källa: Härryda kommun 
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Sunda och klimatsmarta  
bostäder och lokaler

Energianvändning i Härryda kommun 

vitvaror.
-

 

-
effektiva byggnader. 

Fjärrvärme och el i Härryda kommun 
Solör är det företag som försörjer kommunen med fjärrvärme. 

Solcellsanläggningar i Härryda kommun 

-

Energianvändning i kommunens förvaltning 
-

Förvaltningens uppvärmningskällor 2018 

 

Källa: Härryda kommun, sektorn för teknik och förvaltningsstöd
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El
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26%
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69%
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Eldningsolja förvaltningens fastigheter  
kubikmeter per år

 

Källa: Härryda kommun, sektorn för teknik och förvaltningsstöd

-
-

Förvaltningens energianvändning minskar

kvadratmeter.

Energianvändning  
per kvadratmeter och år 49

 

Källa: Härryda kommun, sektorn för teknik och förvaltningsstöd
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-

drygt 4 200 rödlistade arter -

Markanvändning 

-

Markanvändning Härryda kommun 2015

Källa: SCB, senaste statistik är från 2015

Biologisk mångfald 
En varierad och levande natur – med stor biologisk mångfald och väl fungerande ekosystemtjänster – är 
en förutsättning för en hållbar utveckling då de genererar ekonomiska, ekologiska och sociala värden. 
Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor.  Att bevara 
den biologiska mångfalden är avgörande för att ekosystem ska fungera och ge oss rent vatten och luft, 
ny jord, lagra kol och pollinera för att skapa livsmedel och olika livsmiljöer. Men naturen har också ett 
egenvärde och är av stor betydelse för att människor ska uppleva livskvalitet.

FNs hållbarhetsmål 2030

De nationella  
miljökvalitetsmålen
– Ett rikt växt- och djurliv
– Ett rikt odlingslandskap
– Levande skogar
– Myllrande våtmarker
– Levande sjöar och vattendrag
– Giftfri miljö

Jordbruksmark
Skogsmark
(både produktiv 
och improduktiv 
skog)
Bebyggd mark 
täkter och 
gruvområden
golfbanor o. 
skidpistar
Vatten
Övrig mark

3%

68%

11%

9%

9%
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Jordbruksmark

viktig betydelse för människor. Jordbruksmark är ett sam-
-

. 

Total hektar åkerareal och betesmark i Härryda kommun 

Källa: Jordbruksverket, 2019

-
-

-

.

stora minskning av jordbruksmark som ägt rum är det viktigt 

Ekologisk jordbruksmark 

. I 
-

Skyddad natur i Härryda kommun
-

 i kommunen. I 
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Naturvårdsplan   
-

-
fördes en ekosystemtjänstanalys i stadsbyggnadsstudien för 

-

lagts vid den regionala gröna kilen norr om riksväg 40 för 

Hotade arter värnas vid fysisk planering 

-

Invasiva arter 

Ekologisk status i sjöar och vattendrag

-
-

Ekologisk status 

-
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. 

statusen som otillfredsställande. Orsaken är att sjön 
regleras för att minska risken för översvämning nedströms 

. 

-

-

-

relativt lite jordbruk vilket gör att övergödning inte är ett 

-
rande är inte bedömda. 

Förvaltningens inköp av ekologiska livsmedel 
Produktion av ekologiska livsmedel innebär att kemiska 

beskriver att miljökrav ska användas som aktivt instrument i 

Andel ekologiska inköp av totalsumman  
i förvaltningens måltidsservice

 

Källa: Härryda kommun 

övriga kommuner. 

Ekolivsmedel Konventionella livsmedel
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Hållbar konsumtion  
och boendemiljö 
I en expansiv kommun är det viktigt att skapa förutsättningar för god boendemiljö och  
hållbara livsstilar. Det handlar bland annat om att förtätning i tätorterna kan kombineras med  
möjligheter till rekreation och vistelse i natur. En förutsättning för att invånare ska kunna  

Invånarnas uppfattning  
om kommunens miljöinsatser 

kommunens tätorter.  

Invånarnas uppfattning skiljer sig åt 
utifrån ålder

om kommunens insatser för att 

-

FNs hållbarhetsmål 2030

De nationella  
miljökvalitetsmålen
– Giftfri miljö
– God bebyggd miljö
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Källa: SCB, 2018 

Avfallsmängder 
Avfallsmängd per invånare 

-

Insamlat avfall kg per invånare i Härryda kommun 

Källa: SCB, 2019  

 avfall i form av 

Insamlat hushållsavfall och matavfall 
kg per invånare 

Källa: Härryda kommun, sektorn för teknik och förvaltningsstöd
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-

Insamlat grovt avfall på Bråta ÅVC  
kg/person

Källa: Härryda kommun, sektorn för samhällsbyggnad 

bland Sveriges kommuner. 

Förvaltningens avfall  
-

totala mängden avfall -

Avfallsmängder förvaltningen kg per år

Källa: Härryda kommun, sektorn för teknik och förvaltningsstöd, 
Miljöberättelse 2018
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Matsvinn från förvaltningens verksamheter 
 

Matsvinn kg/per inskriven i verksamhet

 
 

Källa: Härryda kommun 

Grönområden 

.

jämfört med snittet för övriga kommuner.  Kvinnor ger ett 

Luftkvalitet  

 

-
-
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24
 ibid

-

. 

Utsläpp av luftföroreningar i kommunen 
-

-
.

-
-

-
. 

Utsläpp70 till luft av kväveoxider (NOx)  
antal kg per invånare i Härryda kommun 

Källa: Svenska MiljöEmissionsData (SMED) via SMHI & Nationella 
emissionsdatabasen

. 

-

Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom).  
Kg per invånare i Härryda kommun 

 
Källa: SMED via SMHI & Nationella emissionsdatabasen
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Vattenförsörjning

-

 
 

-
-

.

-

vattenverk samt i ledningsnätet. Bedömningen av kvaliteten 
. 

Robusthet kring nederbörd 

Uppdrag giftfri kommun

-
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En god miljö är avgörande för att tillgodose 
nuvarande och kommande generationers 
möjlighet till ett gott liv. 
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Information om uppföljning av närvaro (10 
min) 
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Uppföljning närvaro 
vårtermin 2020
9 mars – 13 maj
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Skolornas totala frånvaro varierar, men snittet i kommunen är 12,9% under 
”Coronaperioden”

Motsvarande period 2019 var snittet 6,7%.

Total frånvaro på alla 
grundskolor
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Total frånvaro i procent från yngre till äldre elever

2019 2020

2019 2020
Skinnefjäll 5,4 13,2
Lunna 6,2 8,7
Backa 5,7 13
Vällsjön 5,9 11,7
Furuhäll 6,5 10,3
Högadal 6,4 12,4
Säteriet 5,4 12
Landvetter F-5 7,3 12,5
Hindås 7 14,6
Hällingsjö 5,9 12,9
Härryda/Eskilsby 6,5 14,6
Rävlanda F-5 5 14,7

Djupedal 6,5 13,2
Önneröd 7,5 15,3
Båtsman 7 11,3
Ekdala 8,3 12,7
Landvetter 6-9 9,4 15,3
Rävlanda 6-9 7,9 14,2

Hela kommunen 6,7 12,9
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Antal elever med frånvaro 
mellan 25-100%

• 778 elever har mellan 25 - 100% frånvaro
• Detta motsvarar 14% av kommunens elever i grundskolan
• Motsvarande antal var 110 st innan februarilovet
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Avstämningar och frånvaro

• VC har följt upp läget på alla skolor från 16 mars och terminen ut 
vad gäller antal frånvarande elever och personal. 

• De skolor som drabbats mest vad gäller sjukfrånvaro elever och 
personal över tid är Landvetterskolan, Hällingsjöskolan och 
Hindåsskolan. 

• De flesta skolor bedömer att de haft 1-3 elever/skola med hög 
frånvaro pga av pandemin.

• En av skolorna har haft 6 elever med hög frånvaro pga av 
pandemin.

H Ä R R Y D A  K O M M U N 4

Page 57 of 196



• Ingen av skolorna i HK bedömer att de haft ett större kunskapsbortfall 
pga pandemin. Varken i enskilda ämnen eller över lag på skolan. 

• För de elever som haft hög frånvaro har samtliga skolor löst 
kunskapsinhämtandet genom att skicka hem uppgifter analogt och 
digitalt, samt ha en plan för elevens undervisning och tät avstämning 
lärare-elev eller/och vårdnadshavare.

• För några av eleverna med hög frånvaro har en del 
undervisningsmoment som; experiment eller delar av 
idrottsundervisningen varit svåra att göra på distans. Detta har 
dokumenterats och eleverna får ta igen det när man är åter i skolan. 

• På en av skolorna har någon elev inte fått den specialundervisning 
som var planerad pga elevens frånvaro. 

Skolarbete och 
kunskapsinhämtandet

H Ä R R Y D A  K O M M U N 5
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Sammanfattningsvis

• På några dagar ställde HK grundskolor om till 
beredskap för distansundervisning, i fall beslut om 
skolstängning skulle fattas. Varje skola har en plan 
för digital och analog distansundervisning om det blir 
aktuellt. 

• Skolorna har löst undervisning och vikariehantering 
så att verksamheten har pågått näst intill som vanligt 
under hela perioden. 

• Tack vare skolledare och personalens flexibilitet har 
alla nya riktlinjer kunnat följas och alternativa 
inskolningar och skolavslutningar planeras. 

H Ä R R Y D A  K O M M U N 6
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Uppföljning från förra 
redovisningen av frånvaro
Fråga från VFN: Hur arbetar skolorna med oanmäld frånvaro/ströfrånvaro 
och att minska den?

Skolorna svarar: Systemet Skola 24 fungerar bra. Vårdnadshavare får ett 
meddelande så fort ett barn har oanmäld frånvaro. Vårdnadshavare hör i 
allmänhet av sig till skolan. Skola och vårdnadshavare samarbetar för att 
minska ströfrånvaron. 
Skolornas elevhälsoteam gör månadsvis uppföljning av frånvaron. Det 
följs upp med mentorer och arbetslag som tittar på orsaker och mönster. 
Vid upprepad frånvaro utarbetas en plan. Samarbetet elevhälsoteam, 
mentorer och vårdnadshavare är en framgångsfaktor för att minska all 
frånvaro. 

H Ä R R Y D A  K O M M U N 7
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Uppföljning av rapporterade anmälningar om 
kränkande behandling 2020 (10 min) 
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Sektorn för utbildning och kultur  
Agnesa Kasapolli 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-05-20 2020VFN250  610 
  
 

Uppföljning av rapporterade anmälningar om kränkande behandling 
2020 

Sammanfattning  
En uppföljning av anmälningar vid misstanke om kränkande behandling ska enligt 
välfärdsnämndens årshjul göras två gånger per år samt när nämnden begär det.  

Föreliggande rapport innehåller en uppföljning av anmälan vid misstanke om kränkande 
behandling mellan januari och maj 2020 samt en sammanställning av statistik från 
tidigare år. Slutligen redovisas även en sammanställning av anmälningar till 
Skolinspektionen och Barn- och elevombudet. 

Kränkande behandling regleras i skollagen. Personal i förskolan och skolan måste anmäla 
kränkande behandling som personalen får kännedom om till rektorn. Rektorn måste i sin 
tur anmäla vidare till huvudmannen enligt 6 kap. 10 skollagen (2010:800). 
Välfärdsnämnden har delegerat utredningsansvaret av misstänkta kränkningar till rektor. 
När rektor utrett anmälan ska rektor rapportera att utredning gjorts och detta får 
myndighetsutskottet löpande information om. Välfärdsnämnden får två gånger per år 
återkoppling i enlighet med årsplan för uppföljning. På så sätt håller sig huvudmannen 
informerad om att skolorna har rutiner för arbetet mot kränkande behandling.  

Under 2019 har sektorn arbetat för att öka rapporteringsfrekvensen till huvudmannen. 
Rapportering av att skolan utrett misstänkta kränkande behandling har ökat från 46 % 
under 2019 till 64 % under vårterminen 2020.  

Under läsåret 20/21 kommer Rävlandaskolan, Landvetterskolan och Skinnefjällskolan att 
börja arbeta i enlighet med skolmodellen PALS som syftar till att arbeta systematiskt med 
inlärningsmiljö, trivsel och trygghet. PALS är en evidensbaserad modell som utvecklar 
och bygger en god lärandemiljö för alla elever, personal och föräldrar genom positiva 
handlingar och delaktighet. Successivt kommer fler skolor att involveras i arbetet med 
PALS.  

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
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Ärendet 
 
Kränkande behandling och diskriminering 
Kränkande behandling är ett framträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet, 
utan att det är diskriminering enligt diskrimineringslagen. Kränkande behandling är 
oönskat av den som blir utsatt och det är barnet eller eleven som upplever sig har blivit 
utsatt som avgör vad som är oönskat.  

Kränkande behandling regleras i skollagen. Diskriminering, trakasserier och sexuella 
trakasserier regleras i diskrimineringslagen. Lagstiftningarna liknar varandra men de har 
olika tillsynsmyndigheter. Enligt 6 kap 3 § skollagen är kränkande behandling ett 
uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) 
kränker ett barn eller en elevs värdighet. Exempel på kränkande behandling är 
nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjliganden, fysiskt våld, utfrysning och hot. 

Anmälan av kränkande behandling till nämnden och anmälan av 
delegationsbeslut gällande utredd kränkande behandling 
 

Vad är en anmälan om kränkande behandling? 

När rektor fattar misstanke om att kränkande behandling har ägt rum så gör rektor en 
kortfattad beskrivning av händelsen och anmäler denna till huvudmannen.  

Rektor anmäler via en e-tjänst misstanke om kränkande behandling, e-tjänsten genererar 
ett dokument av anmälan som registrator sedan hanterar och delger till huvudman. Det 
räcker enbart med misstanke för att anmälan ska göras. Utredningen kan sedan visa att 
det inte handlar om kränkande behandling.  
 

Varför ska anmälan om kränkande behandling anmälas till nämnden? 

Förskollärare, lärare och annan personal i förskolan och skolan måste anmäla kränkande 
behandling, trakasserier och sexuella trakasserier som personalen får kännedom om och 
som sker i samband med förskolans eller skolans verksamhet till rektorn. Rektorn måste i 
sin tur anmäla vidare till huvudmannen enligt 6 kap. 10 skollagen (2010:800). 
 

Varför anmäls delegationsbeslut om utrett misstanke om kränkande behandling till 
nämnden?  

Enligt 6 kap. 10 § skollagen är huvudmannen skyldig att skyndsamt utreda 
omständigheterna kring de uppgivna kränkande behandlingarna och i förekommande fall 
vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i 
framtiden. Enligt 2 kap 7 § diskrimineringslagen måste huvudmannen om de får 
kännedom om att ett barn eller en elev anser sig i samband med verksamheten ha blivit 
utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier utreda omständigheterna kring de 
uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan 
krävas för att förhindra trakasserier i framtiden. Eftersom detta arbete inte i det dagliga 
kan bedrivas av nämnden utan måste bedrivas på skolorna så har nämnden delegerat 
utredningsansvaret till rektor. När rektor utrett anmälan ska rektor rapportera att 
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utredning gjorts och detta får myndighetsutskottet löpande information om. 
Välfärdsnämnden får två gånger per år återkoppling kring antalet inkomna anmälningar 
samt utredningsgraden på skolorna. På så sätt håller sig huvudmannen informerad om att 
skolorna har rutiner för arbetet mot kränkande behandling.  

Statistik av kränkande behandling till huvudman för grundskolan 
 
Rapporterade kränkande behandling per skola samt anmälda delegationsbeslut på 
utredda kränkningar under 2019 

Kränkande behandling 
uppdelat på kön 

Skola 
Misstänkt 
kränkande 
behandling 

Anmäld - utrett 
kränkande behandling 

Antal 
elever på 
skolan HT 
2019 Han Hon Hen 

Backaskolan 7 0 207 4 3  

Båtsmanskolan 5 0 245 5   

Djupedalsskolan 16 16 452 9 7  

Ekdalaskolan 14 3 417 9 5  

Eskilsbyskolan 0 0 12    

Furuhällskolan 12 10 345 8 4  

Hindåsskolan 79 29 371 55 21 3 

Hällingsjöskolan 8 4 128  8  

Härrydaskolan 24 28 135 14 10  

Högadalskolan 28 9 302 26 2  

Landvetterskolan 89 27 773 55 34  

Lunnaskolan 39 32 392 22 17  

Rävlandaskolan 54 8 466 28 26  

Skinnefjällskolan 40 35 286 22 18  

Säteriskolan 16 8 264 11 4 1 

Vällsjöskolan 27 17 170 18 9  

Önnerödsskolan 18 2 445 14 4  

Totalt 476 
222 (46 % 

rapporteringsfrekvens) 
5410 300 172 4 
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Rapporterade kränkande behandling per skola samt anmälda delegationsbeslut på 
utredda kränkande behandling mellan januari och maj 2020  

Kränkande 
behandling 
uppdelade på kön Skola 

Misstänkt 
kränkande 
behandling 

Anmäld - utrett 
kränkande behandling 

Antal elever 
på skolan VT 
2020 

Han Hon Hen 

Backaskolan 4  205 2 2  

Båtsmanskolan 4  244 3 1  

Djupedalsskolan 6 4 450 6   

Ekdalaskolan 14 2 407 6 8  

Eskilsbyskolan 0  13    

Furuhällskolan 8 1 346 3 5  

Hindåsskolan 6  372 6   

Hällingsjöskolan 5 9 128 1 4  

Härrydaskolan 4 19 133 4   

Högadalskolan 0  303    

Landvetterskolan 22 1 774 11 11  

Lunnaskolan 9 10 398 5 4  

Rävlandaskolan 38 37 471 29 9  

Skinnefjällskolan 11 4 287 9 2  

Säteriskolan 18 16 269 11 7  

Vällsjöskolan 7 6 171 3 4  

Önnerödsskolan 16 2 449 12 4  

Totalt 172 
111 (64% 

rapporteringsfrekvens) 
5420 111 61  

 
På vissa skolor kan man se att utredda kränkande behandlingar är fler än vad som 
rapporterats och detta är på grund av att man under 2020 anmält ett delegationsbeslut på 
en utredning där anmälan av kränkande behandling gjordes under 2019, se Lunna-, 
Härryda-, och Hällingsjöskolan.  
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Under 2019 har sektorn arbetat för att öka rapporteringsfrekvensen till huvudmannen. 
Administrationen kring rapporteringen har förenklats och rapportering av att skolan utrett 
den misstänkta kränkande behandlingen har ökat från 46 % under 2019 till 64 % under 
vårterminen 2020. 
 
Kränkande behandling förskola och pedagogisk omsorg, vuxenutbildning och 
gymnasiet 

Under 2019 har förskola och pedagogisk omsorg gjort nio anmälningar av misstänkt 
kränkande behandling och lämnat in delegationsbeslut på att man har utrett sju av dem. 
Vuxenutbildningen har gjort två anmälningar och Hulebäcksgymnasiet tjugo. Gymnasiet 
har även lämnat in fem delegationsbeslut på utredningar av kränkande behandling. 

Under perioden mellan januari och maj har det totalt upprättats fem anmälningar om 
kränkande behandling från Hulebäcksgymnasiet och endast en från 
förskoleverksamheten. Under samma period 2020 har både förskoleverksamheten och 
gymnasiet upprättat fyra delegationsbeslut vardera på utredningar av misstänkt kränkande 
behandling. Förskolans verksamhet har upprättat tre delegationsbeslut mer än vad man 
har anmält som misstänkt kränkande behandling under 2020, detta beror på att 
verksamheten anmält delegationsbeslut under detta år för en anmälan som gjordes sent på 
året 2019. 

 

Rapporterade misstänkt kränkande behandling 2016-2020 till huvudman  

 

I tabellen ovan ingår statistik för förskola, grundskola, gymnasie- och vuxenutbildning. 
Observera att statistik för 2020 avser en av två terminer.  
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Anmälningar om misstänkt kränkande behandling per årskurs 2018-2020 
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Sektorn ser inte riktigt samma trend som tidigare år då förekomsten av misstänkta 
kränkande behandling varit som högst i lågstadiet. En viss utplaning tycks ha skett. 
Sektorn behöver följa upp detta på helår för att se om det är en trend som står sig. 

Ärenden Skolinspektionen/ Barn- och elevombudet 

 
Antalet anmälningar till Skolinspektionen var som högst 2017. Under 2018 infördes 
nya rutiner för klagomålshantering inom sektorn för utbildning och kultur vilket 
kan ha bidragit till att antalet anmälningar inte längre ligger på samma nivå. 
Klagomålsrutinerna har lett till att den klagande får svar på sin synpunkt eller sitt 
klagomål i ett tidigare skede. Anmälningarna har handlat om kränkande behandling, 
om rätt till särskilt stöd och rätt till utbildning/närvaro.  
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Den kritik som riktats vid ärenden om rätt till särskilt stöd har varit att 
åtgärdsprogram inte varit tillräckligt tydligt utformade. Insatta åtgärder har inte 
varit tillräckligt konkreta och utvärderingsbara samt att vissa åtgärder inte har varit 
anpassade efter elevers behov. 

När det gäller ärenden om kränkande behandling har kritik riktats mot att skolorna 
inte utrett frågan tillräckligt skyndsamt eller allsidigt men även i vissa fall mot de 
åtgärder som vidtagits.  

 

Förebyggande och främjande arbete på skolorna 
Då många av de situationer som anmälts som misstänkta kränkningar sker under rasttid 
har skolor med yngre elever arbetat fram modeller för vuxenstyrda rastaktiviteter och 
högre vuxennärvaro. Även högstadieskolorna arbetar med konstruktiva rastaktiviteter och 
hög vuxennärvaro. Några skolor har inrättat rastråd med elevrepresentanter som arbetar 
med frågan om hur konflikter ska minska.  

Under läsåret 20/21 kommer Rävlandaskolan, Landvetterskolan och Skinnefjällskolan att 
börja arbeta i enlighet med skolmodellen PALS1 som syftar till att arbeta systematiskt 
med inlärningsmiljö, trivsel och trygghet. PALS är en evidensbaserad modell som 
utvecklar och bygger en god lärandemiljö för alla elever, personal och föräldrar genom 
positiva handlingar och delaktighet.  

Genom PALS-modellen arbetar all personal på skolan systematiskt med: 

 Förhållningssätt, bemötande och samsyn i personalgruppen 

 Goda relationer mellan eleverna samt mellan eleverna och personalen 

 Regler som är tydliga för alla på skolans olika områden 

 Gemensam syn på reaktioner vid negativt beteende 

 Problemlösning och konflikthantering 

 Samarbete med föräldrar 

Successivt kommer fler skolor att involveras i arbetet med PALS.  

 

Utveckla de administrativa rutinerna 

Sektorn arbetar för att ge rektorer ett ännu bättre verktyg för anmälningar om misstänkt 
kränkande behandling samt därtill kopplade utredningar. Förvaltningen är mitt i ett arbete 
med ett nytt e-tjänstsystem och i och med detta är förhoppningen att rektorerna kommer 
att få ett bättre och tydligare verktyg för att hantera sina ärenden.  

En målsättning är också att rapporteringsgraden av utredda misstänkta kränkande 
behandlingar ska öka ytterligare under höstterminen 2020.  

 

 
1 PALS är en norsk förkortning av Positiv Atferd (positivt beteende), Läringsmiljö (gynnsam 
inlärningsmiljö) och Samhandling (samspel/relation mellan skolpersonal och elever) 
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Päivi Malmsten 
Sektorschef  Elin Rosén 
  Administrativ chef 
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Sektorn för utbildning och kultur  
Marie Fremle 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-05-20 2020VFN169  61 
  
 

Redovisning av resultat från regiongemensam enkät i förskola och 
pedagogisk omsorg 2020 

Sammanfattning  
Redovisning av resultat från regiongemensam enkät i förskola och pedagogisk omsorg 
innefattar för fjärde året samtliga medlemskommuner i Göteborgsregionen och vänder sig 
till vårdnadshavare som har sitt barn i förskola/pedagogisk omsorg. 

I förskoleenkäten får vårdnadshavare till barn i Härryda kommuns kommunala såväl som 
fristående förskolor möjlighet att svara på frågor om vad de tycker om verksamheten. 
Resultatet ska bidra med att ge en inblick i hur vissa aspekter av förskolan uppfattas av 
föräldrar. Svaren används som underlag för att vidareutveckla förskoleverksamheten i 
Härryda kommun. 

Vårdnadshavarna i Härryda kommun ger verksamheterna förskolan och familjedaghem 
högre resultat än GR i genomsnitt. Även tidigare år har Härryda kommuns resultat legat 
över snittet. 

Undersökningen består av 28 frågor uppdelat på 6 olika frågeområden med 5-gradig skala 
där möjlighet ges att även kunna svara ”vet ej”. Rapporten gäller Härryda kommun och 
bygger på svar från 1410 vårdnadshavare av 2250 vilket ger en svarsfrekvensen på 63 %. 
Då enkätens svarsalternativ ändrats från en 7-gradig skala till en 5-gradig är det inte 
möjligt att jämföra med förra mätningen som gjordes 2019. 

Undersökningen genomfördes mellan 8 januari och 16 februari 2020 och fanns tillgänglig 
på följande språk utöver svenska: arabiska, dari, engelska, somaliska och tigrinja.  

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 

Ärendet 
 
Bakgrund 

Redovisningen av den regiongemensamma enkäten innefattar för fjärde året samtliga 
medlemskommuner i Göteborgsregionen och vänder sig till vårdnadshavare som har sitt 
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barn i förskola/pedagogisk omsorg. Resultatet ska bidra med att ge en inblick i hur vissa 
aspekter av förskolan uppfattas av vårdnadshavare. 

I undersökningen deltog vårdnadshavare i Härryda kommun som har barn i kommunal 
eller fristående verksamhet.  

 

Resultat 

Vårdnadshavarna i Härryda kommun ger verksamheterna förskolan och familjedaghem 
högre resultat än GR i genomsnitt. Även tidigare år har Härryda kommuns resultat legat 
över snittet. Då enkätens svarsalternativ ändrats från en 7-gradig skala till en 5-gradig är 
det inte möjligt att jämföra med förra mätningen som gjordes 2019.  

I enkäten redovisas medelvärde per frågeområde och Härryda kommuns resultat jämförs 
med ett snitt i GR-kommunerna.  

Varje förskole- och familjedaghem får sina respektive resultat och utvecklingsområden 
som arbetas vidare med och redovisas för vårdnadshavare på aktuell enhet. Därefter 
arbetar varje enhet med sina respektive utvecklingsområden utifrån vad vårdnadshavarna 
just på den enheten lämnat för omdömen på förskolans eller familjedaghemmets 
verksamhet.  

Ett område att arbeta vidare med är att tydliggöra informationen till vårdnadshavare om 
förskolans mål och innehåll där Härryda kommun fått ett resultat i nivå med övriga GR.  

 

Metod 

Undersökningen genomfördes mellan 8 januari och 16 februari 2020 och fanns tillgänglig 
på följande språk utöver svenska: arabiska, dari, engelska, somaliska och tigrinja. 
Undersökningen bestod av 28 frågor uppdelat på 6 olika frågeområden med 5-gradig 
skala där möjlighet ges att kunna svara ”vet ej”. Rapporten gäller Härryda kommun och 
bygger på svar från 1410 vårdnadshavare av 2250 vilket ger en svarsfrekvens på 63 %. 

 

Om respondenterna 

I tabellerna nedan redovisas bakgrundsfrågor som vårdnadshavare har svarat på. 
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Jämförelse med GR per frågeområde 

I tabell nedan är frågeområdena presenterade och under varje frågeområde finns ett antal 
frågor till vårdnadshavaren att svara på. Svaren ges på en 5-gradig skala.  
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Medelvärde per frågeområde 

Nedan redovisas medelvärde per fråga. Härryda kommuns resultat jämförs med ett snitt i 
GR-kommunerna. Såväl fristående som kommunal verksamhet ingår i medelvärdet. 

Varje förskola- och familjedaghem får sina resultat och utvecklingsområden att arbeta 
vidare med.  

Normer och värden Härryda GR 

Mitt barn trivs på förskolan 4,75 4,47 

Mitt barn känner sig tryggt på förskolan 4,53 4,41 

Mitt barn känner den personal som möter dem på förskolan 4,47 4,34 

Personalen bemöter mitt barn på ett sätt som passar barnet 4,45 4,33 

Förskolan stimulerar barnens samspel i grupp 4,43 4,32 

Mitt barn ges möjlighet att bearbeta konflikter, reda ut 
missförstånd, kompromissa och respektera varandra 

4,34 4,22 

Barnen ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, 
etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning 

4,51 4,39 

 
Värdegrund och uppdrag Härryda GR 

Förskolan ger det stöd som mitt barn behöver 4,37 4,21 

Förskolan ger den stimulans som mitt barn behöver 4,32 4,19 

Mitt barns förskola har en utemiljö som är inspirerande och 
inbjudande 

4,10 3,81 

Mitt barns förskola har en innemiljö som är inspirerande och 
inbjudande 

4,18 3,99 

 

 Omsorg, utveckling och lärande Härryda GR 

Mitt barns förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande 4,51 4,40 

Förskolan arbetar med att barnen oavsett könstillhörighet ges 
samma möjligheter att pröva och utveckla vad de är bra på och 
vad de är intresserade av 

4,53 4,40 

Språkutveckling och kommunikation 4,43 4,30 

Förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former, exempelvis 
genom bild, form, rörelse, sång, musik, dans och drama 

4,43 4,35 
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Matematiska tänkande för att undersöka och reflektera, 
exempelvis genom användande av begrepp som form, mängd 
och sortering 

4,31 4,17 

Förståelse för teknik och naturvetenskapliga fenomen, 
exempelvis genom samtal om kroppen, djur och natur eller 
genom olika experiment 

4,33 4,18 

Förståelse för hur egna handlingar kan påverka miljön och 
bidra till en hållbar utveckling 

4,24 4,10 

Mitt barn får använda digitala verktyg på ett sätt som 
stimulerar utveckling och lärande 

3,87 3,73 

 
 Barns inflytande och delaktighet Härryda GR 

Förskolan uppmuntrar mitt barn till att uttrycka sina tankar och 
åsikter 

4,39 4,27 

Förskolan tar hänsyn till mitt barns behov och intressen 4,31 4,19 

 
 Förskola och hem Härryda GR 

Förskolan tar hänsyn till den information jag förmedlar om mitt 
barn, till exempel om barnets mående, familjesituation eller 
utveckling 

4,44 4,31 

Förskolan informerar om mål och innehåll i utbildningen 3,99 3,98 

Utvecklingssamtalet ger mig möjlighet till en god dialog kring 
mitt barns trivsel, utveckling och lärande 

4,33 4,20 

Jag känner mig välkommen att ställa frågor och komma med 
synpunkter 

4,33 4,30 

Jag känner mig trygg med att mitt barn blir väl omhändertaget 
på förskolan 

4,57 4,42 

 

 Helhetsomdöme Härryda GR 

Jag är nöjd med mitt barns förskola 4,50 4,33 

Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra 
vårdnadshavare 

4,48 4,31 

 

Analys av resultat 

Förskolan har en låg omsättning av personal och rektorer vilket bidrar till en kontinuitet 
och trygghet för både barn, vårdnadshavare och personal. Verksamheten har också en 
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relativt hög andel legitimerade förskollärare vilket utgör en kvalitetssäkring på 
verksamheten. Antal barn per medarbetare ligger i nivå med andra jämförbara kommuner. 
Se statisk nedan. 

 
 

Härryda Kungs-backa Lerum Kungälv 

Antal barn per medarbetare 5,1 4,9 5,4 5,0 

Andel förskolelärare med 
legitimation 2018 

 

52 % 

 

48 % 

 

51 % 

 

56 % 

Statistik från Kolada. 

 

Gemensamma strategier som framgångsfaktorer 
Verksamheten har följande gemensamma strategier för att nå en hög måluppfyllelse: 

 

Verksamhetsidé 

Härrydas kommunala förskoleverksamhet har en gemensam verksamhetsidé. 
Verksamhetsidén ska utgå från helhetsidén rötter och vingar. Den ska vara inriktad mot 
nuet, mot det man ska göra idag för att nå verksamhetens mål. Verksamhetsidén ska 
beskriva vad som behöver prägla verksamheten för hög måluppfyllelse. Den ska vara som 
en etisk kompass för kommunens medarbetare och ska vila på vetenskaplig grund.  

Verksamheterna i förskola och familjedaghem har relativt sett goda resultat i förhållande 
till jämförda kommuner. Man kan inte med hundraprocentig säkerhet veta vad som 
bidrog till det goda resultatet men några delar kan man ganska säkert säga. Det ena är hög 
utbildning på personalen. Den andra delen är vår gemensamma riktning och 
kompetensutveckling kopplat till det. Alla enheter ska arbeta med relationell pedagogik, 
utveckla lärmiljöer samt det systematiska kvalitetsarbetet 

Relationell pedagogik 

Som gemensam riktning arbetar förskola och familjedaghem med relationell pedagogik. 
En god pedagogisk organisation kännetecknas av tillit och en tydlig organisationsstruktur 
som stödjer den kommungemensamma strategiska inriktningen. Det är då pedagogen 
förmår ge barnen socialt, kognitivt och emotionellt stöd i utbildningen. Signalen till 
barnen ska vara ”jag är här för att hjälpa dig vidare”. Pedagogerna ska ge stöd till 
samarbete och kommunikation, bekräfta barnets duglighet samt ett utvecklande och 
hållbart lärande för barnen.  

Lärmiljöerna  

Att utveckla lärmiljöerna handlar om miljöns bidrag till barns utveckling. Exempelvis hur 
ska det möbleras i förskolan, om barnen når det material de vill och behöver, huruvida det 
finns det material för alla åldrar. En annan viktig aspekt är att se till att miljöerna främjar 
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samarbete och delaktighet samt i övrigt är anpassade till läroplanens uppdrag.   
 
Systematiskt kvalitetsarbete  

Barnen tillsammans med pedagogerna dokumenterar lärandet. Resultat av barns 
utveckling av de olika fenomenen eller områden inom läroplanen uppmärksammas som 
exempel inom språk, matematik och naturvetenskap. Gemensamma strategier inom 
kommunen tros skapa likvärdighet och bidrar till en hög kvalitet i verksamheterna. 

  
Päivi Malmsten 
Sektorschef  Marie Fremle 
  Verksamhetschef 

Bilaga 
Regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg 2020
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Regiongemensam enkät i 

förskola/pedagogisk omsorg 2020

Uppskalat resultat

Rapport för:

Härryda
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Om undersökningen

Likt tidigare år innefattar undersökningen samtliga medlemskommuner i Göteborgsregionen och vänder sig till vårdnadshavare som har sitt 

barn i förskola/pedagogisk omsorg. Frågeunderlaget har sedan förra undersökningen gjorts om med utgångspunkt i läroplanen för förskolan.

Metod

Undersökningen genomfördes mellan 8 januari och 16 februari 2020. I de fall där e-postadress till vårdnadshavarna fanns registrerad 

skickades en länk till undersökningen dit. Till övriga föräldrar skickades det i en första omgång ut vykort till förskolan som delades ut till 

vårdnadshavarna genom att placeras i barnens fack. På vykorten fanns en länk och QR-kod till enkäten. I en andra omgång skickades en 

pappersenkät på post hem till de vårdnadshavare till vilka e-postadress inte fanns registrerat. Under insamlingsperioden skickades 4 

påminnelser ut digitalt till dem som ännu inte besvarat enkäten. 

Enkäten var tillgänglig på följande språk utöver svenska: arabiska, dari, engelska, somaliska och tigrinja. 

Rapporten gäller Härryda och bygger på svar från 1410 vårdnadshavare av 2250 vilket ger en svarsfrekvensen om 63%. 

Redovisning och beräkningar

Inledningsvis redovisas resultatet för bakgrundsfrågor, följt av resultat per frågeområde och fråga för fråga. Tillhörande varje frågeområde 
finns det en sida med en tabell där medelvärden redovisas. Värdet kan ligga mellan 1 och 5, där 1 är minst positivt och 5 är mest. Personer 
som svarat "vet ej" exkluderas ur medelvärdet. Sist i rapporten redovisas andel positiva, vilket är en sammanslagning av de två mest positiva 
alternativen (4 och 5). 

För att säkra respondenternas anonymitet redovisas inga frågor där antalet svarande är färre än sju.

Svarsfrekvens
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Bakgrundsfrågor
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Jämförelsevärde per frågeområde

4,34

4,04

4,20

4,21

4,23

4,31

4,46

4,23

4,31

4,32

4,35

4,49

Normer och värden

Värdegrund och uppdrag

Omsorg, utveckling och lärande

Barns inflytande och delaktighet

Förskola och hem

Helhetsomdöme

Göteborgsregionen Härryda

Nedan visas medelvärdet för varje område, det lägsta möjliga värdet är 1 och det högsta möjliga värdet är 5. Vet ej har exkluderats ur medelvärdet. 
Jämförelse görs mellan det egna värdet och värden för överliggande nivåer.
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Högst andel höga betyg

95%

94%

94%

…mitt barn trivs på förskolan

…mitt barn känner sig tryggt på förskolan

…mitt barn känner den personalsom möter dem 
på förskolan

Nedan visas de tre frågor där vårdnadshavarna har svarat mest positivt – som alltså har en hög andel som svarat 4 eller 5.
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Högst andel låga betyg

11%

10%

8%

…förskolan informerar om mål och innehåll i 
utbildningen

…mitt barns förskola har en utemiljö som är 
inspirerande och inbjudande

…mitt barn får använda digitala verktyg på ett 
sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Nedan visas de tre frågor där vårdnadshavarna har svarat mest negativt – som alltså har en hög andel som svarat 1 eller 2.
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Högst andel vet ej

28%

24%

19%

…mitt barn får använda digitala verktyg på ett 
sätt som stimulerar utveckling och lärande.

…förståelse för hur egna handlingar kan påverka 
miljön och bidra till en hållbar utveckling

…mitt barn ges möjlighet att bearbeta konflikter, 
reda ut missförstånd, kompromissa 

ochrespektera varandra

Nedan visas de tre frågor där vårdnadshavarna har svarat alternativet vet ej i högst utsträckning, alltså alternativ 6.
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Normer och värden
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…mitt barn trivs på förskolan

…mitt barn känner sig tryggt på förskolan

…mitt barn känner den personal som möter dem på förskolan

…personalen bemöter mitt barn på ett sätt som passar barnet

…förskolan stimulerar barnens samspel i grupp

…mitt barn ges möjlighet att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa 
ochrespektera varandra

…barnen ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, 
religion eller funktionsnedsättning

Instämmer inte alls Instämmer inte Varken eller Instämmer Instämmer helt Vet inte

Resultat per fråga

Jag upplever att...
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Normer och värden

Resultat per fråga

De personer som svarade "instämmer inte alls" eller "instämmer inte" på föregående fråga " ...barnen ges lika möjligheter att utvecklasoberoende av kön, etnisk tillhörighet,religion eller 
funktionsnedsättning" fick följd frågan ovan. Totalt var det 10 personer som svarade "instämmer inte alls" och 12 personer som svarade "instämmer inte".
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Vilken eller vilka faktorer upplever du att barnen inte ges lika möjligheter, 
på grund av?
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Normer och värden

Resultat per fråga

Härryda GR

…mitt barn trivs på förskolan 4,57 4,47

…mitt barn känner sig tryggt på förskolan 4,53 4,41

…mitt barn känner den personal som möter dem på förskolan 4,47 4,34

…personalen bemöter mitt barn på ett sätt som passar barnet 4,45 4,33

…förskolan stimulerar barnens samspel i grupp 4,43 4,32

…mitt barn ges möjlighet att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa 
ochrespektera varandra

4,34 4,22

…barnen ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, 
religion eller funktionsnedsättning

4,51 4,39
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Värdegrund och uppdrag

1%

1%

3%

1%

3%

3%

7%

4%

5%

5%

11%

10%

40%

42%

37%

46%

48%

46%

43%

39%

3%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

…förskolan ger det stöd som mitt barn behöver

…förskolan ger den stimulans som mitt barn behöver

…mitt barns förskola har en utemiljö som är inspirerande och inbjudande

…mitt barns förskola har en innemiljö som är inspirerande och inbjudande

Instämmer inte alls Instämmer inte Varken eller Instämmer Instämmer helt Vet inte

Resultat per fråga

Jag upplever att...
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Värdegrund och uppdrag

Resultat per fråga

Härryda GR

…förskolan ger det stöd som mitt barn behöver 4,37 4,21

…förskolan ger den stimulans som mitt barn behöver 4,32 4,19

…mitt barns förskola har en utemiljö som är inspirerande och inbjudande 4,10 3,81

…mitt barns förskola har en innemiljö som är inspirerande och inbjudande 4,18 3,99
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Omsorg, utveckling och lärande

1%

1%

1%

1%

1%

3%

1%

1%

2%

2%

2%

2%

2%

5%

2%

2%

6%

5%

6%

5%

8%

13%

36%

29%

35%

37%

35%

37%

31%

29%

57%

51%

51%

52%

39%

41%

33%

23%

2%

15%

6%

5%

17%

14%

24%

28%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

…mitt barns förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande

…förskolan arbetar med att barnen oavsett könstillhörighet ges samma möjligheter, att pröva 
och utveckla vad de är bra på och vad de är intresserade av

…språkutveckling och kommunikation 

…förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former, exempelvis genom bild, form, rörelse, sång, 
musik, dans, drama

…matematiska tänkande för att undersöka och reflektera, exempelvis genom användande av 
begrepp, form, mängd och sortering

…förståelse för teknik och naturvetenskapliga fenomen, exempelvis genom samtal om kroppen, 
djur och natur eller genom olika experiment

…förståelse för hur egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling

…mitt barn får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Instämmer inte alls Instämmer inte Varken eller Instämmer Instämmer helt Vet inte

Resultat per fråga

Jag upplever att...
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Omsorg, utveckling och lärande

Resultat per fråga

Härryda GR

…mitt barns förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande 4,51 4,40

…förskolan arbetar med att barnen oavsett könstillhörighet ges samma möjligheter, 
att pröva och utveckla vad de är bra på och vad de är intresserade av

4,53 4,40

…språkutveckling och kommunikation 4,43 4,30

…förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former, exempelvis genom bild, form, 
rörelse, sång, musik, dans, drama

4,43 4,35

…matematiska tänkande för att undersöka och reflektera, exempelvis genom 
användande av begrepp, form, mängd och sortering

4,31 4,17

…förståelse för teknik och naturvetenskapliga fenomen, exempelvis genom samtal 
om kroppen, djur och natur eller genom olika experiment

4,33 4,18

…förståelse för hur egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar 
utveckling

4,24 4,10

…mitt barn får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och 
lärande.

3,87 3,73
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Barns inflytande och delaktighet

2%

3%

4%

6%

39%

43%

43%

42%

12%

6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

…förskolan uppmuntrar mitt barn att uttrycka sina tankar och åsikter

…förskolan tar hänsyn till mitt barns behov och intressen

Instämmer inte alls Instämmer inte Varken eller Instämmer Instämmer helt Vet inte

Resultat per fråga

Jag upplever att...
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Barns inflytande och delaktighet

Resultat per fråga

Härryda GR

…förskolan uppmuntrar mitt barn att uttrycka sina tankar och åsikter 4,39 4,27

…förskolan tar hänsyn till mitt barns behov och intressen 4,31 4,19
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Förskola och hem

3%

2%

1%

1%

2%

8%

2%

3%

2%

5%

12%

7%

6%

3%

36%

40%

32%

32%

29%

54%

36%

48%

58%

65%

2%

2%

8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

…förskolan tar hänsyn till den information jag förmedlar om mitt barn, till exempel om 
barnets mående, familjesituation eller utveckling

…förskolan informerar om mål och innehåll i utbildningen

…utvecklingssamtalet ger mig möjlighet till en god dialog kring mitt barns trivsel, 
utveckling och lärande

…jag känner mig välkommen att ställa frågor och komma med synpunkter

…jag känner mig trygg med att mitt barn blir väl omhändertaget på förskolan.

Instämmer inte alls Instämmer inte Varken eller Instämmer Instämmer helt Vet inte

Resultat per fråga

Jag upplever att...
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Förskola och hem

Resultat per fråga

Härryda GR

…förskolan tar hänsyn till den information jag förmedlar om mitt barn, till exempel 
om barnets mående, familjesituation eller utveckling

4,44 4,31

…förskolan informerar om mål och innehåll i utbildningen 3,99 3,98

…utvecklingssamtalet ger mig möjlighet till en god dialog kring mitt barns trivsel, 
utveckling och lärande

4,33 4,20

…jag känner mig välkommen att ställa frågor och komma med synpunkter 4,43 4,30

…jag känner mig trygg med att mitt barn blir väl omhändertaget på förskolan. 4,57 4,42
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Helhetsomdöme

1%

1%

3%

2%

5%

7%

30%

25%

62%

63% 1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Jag är nöjd med mitt barns förskola.

Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra vårdnadshavare.

Instämmer inte alls Instämmer inte Varken eller Instämmer Instämmer helt Vet inte

Resultat per fråga
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Helhetsomdöme

Resultat per fråga

Härryda GR

Jag är nöjd med mitt barns förskola. 4,50 4,33

Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra vårdnadshavare. 4,48 4,31
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Viktigaste frågorna

84%

81%

51%

40%

30%

Mitt barn känner sig tryggt på förskolan

Mitt barn trivs på förskolan

Mitt barn känner den personal som möter dem
på förskolan

Jag känner mig trygg med att mitt barn blir väl
omhändertaget på förskolan

Personalen bemöter mitt barn på ett sätt som
passar barnet

Vårdnadshavarna fick som sista fråga ta ställning till vilka frågor som är viktigast för dem, som mest fick man ange fem frågor, nedan är de fem frågor som anses vara viktigast. 

Page 98 of 196



22

Normer och värden

Könsuppdelad andel positiva

88%

95%

94%

94%

92%

87%

74%

79%

89%

96%

95%

95%

92%

86%

76%

80%

87%

95%

94%

94%

91%

87%

72%

77%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

NORMER OCH VÄRDEN

…mitt barn trivs på förskolan

…mitt barn känner sig tryggt på förskolan

…mitt barn känner den personal som möter dem på förskolan

…personalen bemöter mitt barn på ett sätt som passar barnet

…förskolan stimulerar barnens samspel i grupp

…mitt barn ges möjlighet att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, 
kompromissa ochrespektera varandra

…barnen ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning

Total Flicka Pojke
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Värdegrund och uppdrag

Könsuppdelad andel positiva

85%

88%

88%

79%

85%

87%

90%

89%

81%

87%

84%

87%

87%

77%

83%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

VÄRDEGRUND OCH UPPDRAG

…förskolan ger det stöd som mitt barn behöver

…förskolan ger den stimulans som mitt barn behöver

…mitt barns förskola har en utemiljö som är inspirerande och inbjudande

…mitt barns förskola har en innemiljö som är inspirerande och 
inbjudande

Total Flicka Pojke
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Omsorg, utveckling och lärande

Könsuppdelad andel positiva

77%

93%

81%

86%

88%

74%

78%

65%

51%

79%

94%

82%

88%

91%

76%

78%

69%

56%

75%

93%

80%

84%

86%

71%

77%

61%

48%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE

…mitt barns förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande

…förskolan arbetar med att barnen oavsett könstillhörighet ges samma 
möjligheter, att pröva och utveckla vad de är bra påoch vad de är …

…språkutveckling och kommunikation

…förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former, exempelvis genom 
bild, form, rörelse, sång, musik, dans, drama

…matematiska tänkande för att undersöka och reflektera, exempelvis 
genom användande av begrepp, form, mängd och sortering

…förståelse för teknik och naturvetenskapliga fenomen, exempelvis 
genom samtal om kroppen, djur och natur eller genom olika experiment

…förståelse för hur egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en 
hållbar utveckling

…mitt barn får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar 
utveckling och lärande.

Total Flicka Pojke
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Barns inflytande och delaktighet

Könsuppdelad andel positiva

83%

82%

85%

85%

84%

86%

82%

80%

84%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

BARNS INFLYTANDE OCH DELAKTIGHET

…förskolan uppmuntrar mitt barn att uttrycka sina tankar och åsikter

…förskolan tar hänsyn till mitt barns behov och intressen

Total Flicka Pojke
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Förskola och hem

Könsuppdelad andel positiva

86%

90%

76%

80%

90%

94%

86%

91%

76%

80%

91%

95%

86%

90%

76%

81%

89%

94%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

FÖRSKOLA OCH HEM

…förskolan tar hänsyn till den information jag förmedlar om mitt barn, till 
exempel om barnets mående, familjesituation eller utveckling

…förskolan informerar om mål och innehåll i utbildningen

…utvecklingssamtalet ger mig möjlighet till en god dialog kring mitt barns 
trivsel, utveckling och lärande

…jag känner mig välkommen att ställa frågor och komma med synpunkter

…jag känner mig trygg med att mitt barn blir väl omhändertaget på 
förskolan.

Total Flicka Pojke
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Helhetsomdöme

Könsuppdelad andel positiva

90%

92%

88%

92%

93%

91%

88%

91%

86%

75% 80% 85% 90% 95% 100%

HELHETSOMDÖME

Jag är nöjd med mitt barns förskola.

Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra vårdnadshavare.

Total Flicka Pojke
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Sektorn för utbildning och kultur  
Camilla Ahlin 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-05-22 2020VFN222  612 
  
 

Preliminärantagning Hulebäcksgymnasiet 2020 

Sammanfattning  
Alla unga som bor inom Göteborgsregionen har genom samverkansavtal möjlighet att 
söka till valfri gymnasieskola och gymnasiesärskola i hela regionen. 
Preliminärantagningen genomförs som en förberedelse inför slutantagningen till 
gymnasieskolan i juni. Skillnaden mellan preliminär- och slutantagningen är att 
preliminärantagningen genomförs på grundskoleelevernas höstterminsbetyg medan 
slutantagningen genomförs på sökandes slutbetyg från vårterminen i årskurs 9. Merparten 
av alla sökande höjer sina betyg från höstterminsbetyget till slutbetyget, varpå 
antagningsresultatet förändras från preliminärantagningen till slutantagningen. 
 
Något fler elever är i behöriga till sina förstahandsval i årets preliminärantagning än 
föregående läsår. Söktrycket visar att Härryda kommuns gymnasieskola fortsatt står sig 
väl i konkurrensen med andra kommuner och har fler förstandssökande än antal platser. 
Det finns ett par lediga platser på det estetiska programmet. Förvaltningens bedömning är 
att dessa platser kommer att vara fyllda vid slutantagningen då andra kommuner meddelat 
att de lägger ner inriktningar på det estetiska programmet inför läsåret 2020/2021.  

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 

Ärendet 
 
Preliminärantagningen 

Alla unga som bor inom Göteborgsregionen har genom samverkansavtal möjlighet att 
söka till valfri gymnasieskola och gymnasiesärskola i hela regionen. 
Gymnasieantagningen samordnas för samtliga kommuner som omfattasav avtalet. 
Preliminärantagningen genomförs som en förberedelse inför slutantagningen i juni. 
Preliminärantagningen ger sökande elever och gymnasieskolorna ett preliminärt resultat. 
Skillnaden mellan preliminär- och slutantagningen är att preliminärantagningen 
genomförs på grundskoleelevernas höstterminsbetyg medan slutantagningen genomförs 
på sökandes slutbetyg. Merparten av alla sökande höjer sina betyg från 
höstterminsbetyget till slutbetyget, varpå antagningsresultatet förändras från 
preliminärantagningen till slutantagningen.  
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Något fler elever är i behöriga till sina förstahandsval i årets preliminärantagning än 
föregående läsår. Elever som sökt till skolor med hög konkurrens kommer därför inte in 
på sina förstahandsval. Antagningen utgår från tidigare kommunicerad tidsplan där 
slutbetyg ska vara satta den 9 juni.  

Söktrycket baserat på gymnasiekommun visar att Härryda kommuns gymnasieskola 
fortsatt står sig väl i konkurrensen med andra kommuner och har fler förstandssökande än 
antal platser.  
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Program  

De program som har ett ökat söktryck inom Göteborgsregionen är teknikprogrammet, 
ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Det estetiska programmet och 
det naturvetenskapliga programmet har ett minskat söktryck i årets preliminärantagning.  

 

Preliminärantagningen Hulebäcksgymnasiet  

Hulebäcksgymnasiet kommer att fylla platserna i den av välfärdsnämnden beslutade 
organisationen. Det finns efter preliminärantagningen ett par lediga platser på det 
estetiska programmet. Gymnasiets bedömning är att dessa platser kommer att vara fyllda 
vid slutantagningen då både Kungsbacka och Stenungssund lägger ner inriktningar på det 
estetiska programmet läsåret 2020/2021.  

 

 NATIONELLA PROGRAM Läsåret 
2020/21 

Antagna Reserver Lägsta 
antagnings-

poäng 

Barn- och fritidsprogrammet  25 25  4  175  

Ekonomiprogrammet  96 93 146  250,5  
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El- och energiprogrammet   30 30  15  198 

Estetiska programmet, Dans  16 16  2  185  

Estetiska programmet, Bild och form  15 8    167  

Estetiska programmet, Estetik och Media  15 11    132,5  

Estetiska programmet, Musik  30 29    0  

Estetiska programmet, Teater  14 9 0  172,5  

Fordons- och transportprogrammet  14*  14  0  150  

Handels- och administrationsprogrammet  30 30  23  207,5  

Naturvetenskapsprogrammet  123 123  7  212,5 

Samhällsvetenskapsprogrammet  124 124  109  233  

Teknikprogrammet  62 62  35  250 

Total organisation årskurs 1   
(nationella program)  

595    

* 2 platser reserverade för elever från introduktionsprogram 

 

Preliminärantagningen Fridaskolan  

Fridaskolan har efter preliminärantagningen 35 antagna elever till 112 platser fördelat på 
fyra nationella program. Fridaskolan har informerat skolchefen i Härryda kommun att 
samtliga fyra program kommer att starta till hösten 2020.  

 

  

Päivi Malmsten 
Sektorschef  Camilla Ahlin 
  Verksamhetschef  
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Uppdrag om att ta fram riktlinje för skolplikt 
samt uppföljning av rapport från 

kommunstyrelsens kommission för skolorna i 
Rävlanda 
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 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-06-04 2020VFN77  073 
  
 

Uppdrag om att ta fram riktlinjer för skolplikt samt uppföljning av 
rapport från kommunstyrelsens kommission för skolorna i Rävlanda 

Sammanfattning  
Välfärdsnämnden tillsatte en arbetsgrupp för skolfrågor den 5 februari 2020 i § 4. 
Arbetsgruppen fick i uppdrag att ta fram riktlinjer för skolplikt samt följa upp rapport 
från kommunstyrelsens arbetsgrupp för skolfrågor, rapport från kommunstyrelsens 
kommission för skolorna i Rävlanda samt översyn av rektorsorganisationen i 
grundskolan. Välfärdsnämnden beslutade att uppdragen skulle redovisas senast den 24 
juni 2020. 

Välfärdsnämnden beslutade den 28 april 2020 i § 139 att utöka arbetsgruppens uppdrag 
med att följa projektet Sveriges bästa skola. 

Under våren 2020 har arbetsgruppen arbetat med uppdraget om att ta fram riktlinje för 
skolplikt (fullgöra skolplikten på annat sätt). Arbetsgruppens förslag är att istället för att 
ta fram riktlinjer om att fullgöra skolplikten på annat sätt, bör rektor som har kännedom 
om barnets situation och behov, ansvara för utredning, dokumentation samt fatta beslut 
om att fullgöra skolplikten på annat sätt. Arbetsgruppen föreslår även att beslut med 
underlag ska delges huvudmannen. 

Rapporten från kommunstyrelsens kommission för skolorna i Rävlanda har följts upp 
genom presentation av åtgärder från två av Rävlandaskolans rektorer. 

Välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågor kvarvarande uppdrag:  

- följa upp rapport från kommunstyrelsens arbetsgrupp för skolfrågor 
- följa upp Preeras översyn av rektorsorganisationen i grundskolan. 
- följa projektet Sveriges bästa skola. 

Utifrån välfärdsnämndens beslut att utöka skolgruppens uppdrag samt utifrån inställt 
möte på grund av Covid-19 behöver arbetsgruppens tidsbegränsande uppdrag förlängas. 
Uppdragen ska redovisas till välfärdsnämnden senast 18 november 2020.   

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att rektor ansvarar för utredning, dokumentation och fattar 
beslut om att fullgöra skolplikten på annat sätt samt att beslut med underlag delges 
huvudmannen.  
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Välfärdsnämnden beslutar att uppdraget om att ta fram riktlinje för skolplikt är genomfört 
och därmed slutfört.  

Välfärdsnämnden beslutar att uppdraget om följa upp rapport från kommunstyrelsens 
kommission för skolorna i Rävlanda är genomfört och därmed slutfört.  

Välfärdsnämnden beslutar att förlänga arbetsgruppens uppdrag, vilka ska redovisas senast 
den 18 november 2020.  

Ärendet 
Arbetsgruppens uppdrag 

Välfärdsnämnden tillsatte en arbetsgrupp för skolfrågor den 5 februari 2020 i § 4. 
Arbetsgruppen fick i uppdrag att ta fram riktlinjer för skolplikt samt följa upp rapport 
från kommunstyrelsens arbetsgrupp för skolfrågor, rapport från kommunstyrelsens 
kommission för skolorna i Rävlanda samt översyn av rektorsorganisationen i 
grundskolan. Välfärdsnämnden beslutade att uppdragen skulle redovisas senast den 24 
juni 2020. 

Välfärdsnämnden beslutade den 28 april 2020 i § 139 att utöka arbetsgruppens uppdrag 
med att följa projektet Sveriges bästa skola. 

Arbetsgruppen för skolfrågor har haft sammanträden vid fyra tillfällen under våren. Ett 
tillfälle blev inställt på grund av Covid-19.  
 
Beslut om att fullgöra skolplikten på annat sätt 
Skolplikten innebär en rättighet och en skyldighet för barn att få sin utbildning i det 
svenska skolväsendet. Men i särskilda fall kan ett barn få fullgöra sin skolplikt utanför det 
svenska skolväsendet. Det kallas i skollagen att ”fullgöra skolplikten på annat sätt” och 
regleras i 24 kap. 25 § skollagen.  

Ett barn kan få fullgöra skolplikten på annat sätt om följande tre förutsättningar 
föreligger: 

 verksamheten är ett fullgott alternativ till svensk grundskola eller någon annan 
skolform som annars skulle vara aktuell för barnet och 

 verksamheten lever upp till behovet av att hemkommunen i Sverige får insyn och 
 det finns synnerliga skäl 

 
Synnerliga skäl betyder extra starka skäl och att bestämmelsen ska användas mycket 
restriktivt. Det är barnets hemkommun som bestämmer om barnet ska få fullgöra 
skolplikten på annat sätt. Medgivandet kan gälla i upp till ett år i taget. Ett medgivande 
kan återkallas om det finns anledning att anta att någon av förutsättningarna ovan inte 
finns längre. Enligt nuvarande delegationsordning är det verksamhetschef för 
grundskolan som fattar beslut om att få fullgöra skolplikten på annat sätt. 

Under våren 2020 har välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågor arbetat med 
uppdraget om att ta fram riktlinje om skolplikt (fullgöra skolplikten på annat sätt). 
Arbetsgruppen kom fram till att det finns svårigheter med att ta fram generella riktlinjer 
för att fullgöra skolplikten på annat sätt, specifikt när det gäller synnerliga skäl.  
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Istället för att ta fram riktlinjer om skolplikt är arbetsgruppens förslag att rektor, som har 
kännedom om barnets situation och behov, ska besluta om ett barn får fullgöra 
skolplikten på annat sätt.  

Arbetsgruppens förslag är att rektor ska ansvara för utredning, dokumentation och fatta 
beslut om att fullgöra skolplikten på annat sätt. Arbetsgruppen föreslår även att beslut 
med underlag ska delges huvudmannen. 

Övriga uppdrag  
Rapporten från kommunstyrelsens kommission för skolorna i Rävlanda har följts upp 
genom presentation av åtgärder från två av Rävlandaskolans rektorer.  

Uppföljning av upp Preeras översyn av rektorsorganisationen kommer följas upp under 
hösten med hänsyn till sektorn för utbildning och kulturs ansträngda situation på grund av 
Covid -19.  
 
Välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågor kvarvarande uppdrag:  

- följa upp rapport från kommunstyrelsens arbetsgrupp för skolfrågor 
- följa upp Preeras översyn av rektorsorganisationen i grundskolan. 
- följa projektet Sveriges bästa skola. 

Utifrån välfärdsnämndens beslut att utöka skolgruppens uppdrag samt utifrån inställt 
möte på grund av Covid-19 behöver arbetsgruppens tidsbegränsande uppdrag förlängas. 
Uppdragen ska redovisas till välfärdsnämnden senast 18 november 2020.   
 

Välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågor, 

Maria Kornevik Jakobsson (C) 

Katia Petkova (M)  

Ing-Marie Rydén Höök (L) 

Inger Axelsson (KD) 

Siw Hallbert (S)  

Kristin Arplöw (S) 

Inga-Lena Persson (MP)
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Sektorn för utbildning och kultur  
Elin Rosén 

Sektorn för socialtjänst 
Therese Melkersson 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-06-12 2020VFN237  002 
  
 

Ändring av delegationsordning för välfärdsnämnden  

Sammanfattning  
Välfärdsnämnden antog den 6 november 2019 § 255 nu gällande delegationsordning. 
Delegering enligt kommunallagen (2017:725) innebär att man överför befogenheten att 
fatta beslut till någon annan. I delegationsordningen anges de ärendetyper där 
beslutanderätten har delegerats, och till vem delegering har skett. 
 
Sedan nuvarande delegationsordning antogs har det framkommit ett behov av att göra 
vissa förändringar inom två beslutsområden som rör sektorn för utbildning och kultur, 
samt inom fem beslutsområden som rör sektorn för socialtjänst. Dessa är: 
 
Beslutsområden inom sektorn för utbildning och kultur 
 

 Beslut om att få fullgöra skolplikten på annat sätt i enlighet med 24 kap. 25 § 
skollagen (2010:800). Detta utgör punkt 45.7 i delegationsordningen för 
välfärdsnämnden. Delegationen föreslås flyttas från verksamhetschef till rektor 
för elever i kommunala grundskolor i Härryda kommun. De beslut som gäller 
elever som går i skola hos annan huvudman, kommunal eller fristående, föreslås 
delegeras till planeringschef inom sektorns centrala administration. 
 

 Beslut om elev ska läsa ämnen enligt grundsärskolans kursplan eller 
ämnesområden enligt träningsskolans kursplan i enlighet med 11 kap. 8 § 
skollagen. Detta föreslås utgöra ett tillägg i delegationsordningen för 
välfärdsnämnden. En ny punkt 45.13 läggs till och delegat föreslås vara 
enhetschef för utvecklings- och stödenheten. För de elever som inte fullgör sin 
skolgång i Härryda kommun ska beslutet fattas av respektive ansvarig huvudman. 
 

Beslutsområden inom sektorn för socialtjänst 
 

 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten om utreseförbud, enligt 31 b § LVU. 
Beslutet föreslås införas som punkt 20.22 i delegationsordningen för 
välfärdsnämnden och delegeras till välfärdsnämndens myndighetsutskott. 
Nuvarande punkt 20.22 flyttas till den nya punkten 20.27. 
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 Prövning om utreseförbud med stöd av 31 a § LVU ska upphöra, enligt 31 c § 

LVU. Beslutet föreslås införas som punkt 20.23 i delegationsordningen för 
välfärdsnämnden och delegeras till välfärdsnämndens myndighetsutskott. 
Nuvarande punkt 20.23 flyttas till den nya punkten 20.28. 
 

 Beslut om tillfälligt utreseförbud, enligt 31 d § LVU. Beslutet föreslås införas 
som punkt 20.24 i delegationsordningen för välfärdsnämnden och delegeras till 
välfärdsnämndens myndighetsutskott. I det fall ärendet är brådskande delegeras 
beslutanderätten till ordförande eller annan av nämnden förordnad ledamot. 
Nuvarande punkt 20.24 flyttas till den nya punkten 20.29. 
 

 Beslut om att tillfälligt utreseförbud ska upphöra, enligt 31 g § 2 st LVU. Beslutet 
föreslås införas som en ny punkt 20.25 i delegationsordningen för 
välfärdsnämnden och delegeras till välfärdsnämndens myndighetsutskott.  
 

 Beslut om tillfälligt undantag från ett utreseförbud, enligt 31 i § LVU. Beslutet 
föreslås införas som en ny punkt 20.26 i delegationsordningen för 
välfärdsnämnden och delegeras till välfärdsnämndens myndighetsutskott. 

  
 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden antar föreliggande förslag till ändringar i delegationsordning för 
välfärdsnämnden. 
 

Ärendet 
Välfärdsnämnden antog den 6 november 2019 i § 255 nu gällande delegationsordning. 
Delegering enligt kommunallagen innebär att man överför befogenheten att fatta beslut 
till någon annan. I delegationsordningen anges de ärendetyper där beslutanderätten har 
delegerats, och till vem delegering har skett. 
 
Sedan nuvarande delegationsordning antogs har det framkommit ett behov av att göra 
vissa förändringar inom två beslutsområden som rör sektorn för utbildning och kultur, 
samt inom fem beslutsområden som rör sektorn för socialtjänst. 
 
Förslag på ändringar av delegationsordningen inom sektorn för utbildning och 
kulturs verksamhet 
 
Beslut om att fullgöra skolplikten på annat sätt 
Skolplikten innebär en rättighet och en skyldighet för barn att få sin utbildning i det 
svenska skolväsendet. Men i särskilda fall kan ett barn få fullgöra sin skolplikt utanför det 
svenska skolväsendet. Det kallas i skollagen att ”fullgöra skolplikten på annat sätt” och 
regleras i 24 kap. 25 § skollagen (2010:800).  

Ett barn kan få fullgöra skolplikten på annat sätt om följande tre förutsättningar 
föreligger: 
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 verksamheten är ett fullgott alternativ till svensk grundskola eller någon annan 
skolform som annars skulle vara aktuell för barnet och 

 verksamheten lever upp till behovet av att hemkommunen i Sverige får insyn och 
 det finns synnerliga skäl. 

Synnerliga skäl betyder extra starka skäl och att bestämmelsen ska användas mycket 
restriktivt. Det är barnets hemkommun som bestämmer om barnet ska få fullgöra 
skolplikten på annat sätt. Medgivandet kan gälla i upp till ett år i taget. Ett medgivande 
kan återkallas om det finns anledning att anta att någon av förutsättningarna ovan inte 
finns längre. I den delegationsordning som antogs i november 2019 utsågs 
verksamhetschef för grundskolan till delegat i beslut om att få fullgöra skolplikten på 
annat sätt. I enlighet med förslag från arbetsgruppen för skolfrågor ska denna delegation 
istället ligga hos respektive rektor på kommunala grundskolor i Härryda kommun. De 
beslut som gäller elever som går i skola hos annan huvudman, kommunal eller fristående, 
föreslås delegeras till planeringschef inom sektorns centrala administration.  
 
Beslut om att elev ska läsa ämnen eller ämnesområden inom grundsärskolan 
 
Beslut om att elev ska läsa ämnen eller ämnesområden inom grundsärskolan i enlighet 
med 11 kap. 8 § skollagen är ett beslut som fattas av huvudmannen för verksamheten. Det 
betyder att när hemkommunen fattat beslut om att en elev ska tas emot i särskolan, ska 
huvudmannen för verksamheten besluta om eleven ska läsa ämnen enligt grundsärskolans 
kursplan eller ämnesområden enligt träningsskolans kursplan. Ämnesområden inom 
träningsskolan utgörs av estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, 
vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.  

För elever som fullgör sin skolgång i Härryda kommun föreslås beslut enligt 11 kap. 8 § 
skollagen fattas av enhetschef för utvecklings- och stödenheten som även fattar beslutet 
om att en elev ska tas emot i särskolan. För de elever som inte fullgör sin skolgång i 
Härryda kommun fattas beslutet av respektive ansvarig mottagande huvudman.  

En ny punkt 45.13 föreslås därför föras in i delegationsordningen gällande beslut om elev 
som fullgör sin skolgång i Härryda kommun ska läsa ämnen eller ämnesområden. Delegat 
föreslås vara enhetschef för utvecklings- och stödenheten. 
 
Förslag på ändringar av delegationsordningen inom sektorn för socialtjänsts 
verksamhet 
 
Den 1 juli 2020 införs nya bestämmelser i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 
om vård av unga, LVU, beträffande utreseförbud för barn under 18 år som löper en 
påtaglig risk att föras utomlands eller lämna Sverige i syfte att ingå äktenskap eller en 
äktenskapsliknande förbindelse eller könsstympas. Bestämmelserna införs i 31 a–31 i §§ 
LVU och innebär att välfärdsnämnden kommer att ansvara för ett antal nya beslutstyper i 
individärenden. Med hänsyn härtill behöver tillägg göras i välfärdsnämndens 
delegationsordning inom dessa beslutsområden som rör sektorn för socialtjänst. 
 
Av 10 kap. 4 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, i den lydelse som gäller från och med 
den 1 juli framgår att uppdrag att besluta åt nämndens vägnar i ärende som är en uppgift 
för nämnden enligt 31 b, 31 d, eller 31 i §§ LVU endast får ges åt en särskild avdelning 
som består av ledamöter eller ersättare i nämnden. För välfärdsnämndens räkning innebär 
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detta att beslutsfattandet i omnämnda ärenden enbart får delegeras till 
myndighetsutskottet. 
 
För att begränsa kretsen som tar del av de uppgifter som förekommer i ärenden enligt 31 
b, 31 c, 31 d, 31 g andra stycket och 31 i §§ LVU föreslås att välfärdsnämnden delegerar 
beslutanderätten till myndighetsuppskottet enligt följande. 
 
Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten om utreseförbud 
 
Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten om utreseförbud, enligt 31 b § LVU. Beslutet 
föreslås införas som punkt 20.22 i delegationsordningen för välfärdsnämnden och 
delegeras till välfärdsnämndens myndighetsutskott. Nuvarande punkt 20.22 flyttas till den 
nya punkten 20.27. 
 
Prövning om utreseförbud  
 
Prövning om utreseförbud med stöd av 31 a § LVU ska upphöra, enligt 31 c § LVU. 
Beslutet föreslås införas som punkt 20.23 i delegationsordningen för välfärdsnämnden 
och delegeras till välfärdsnämndens myndighetsutskott. Nuvarande punkt 20.23 flyttas till 
den nya punkten 20.28. 
 
Beslut om tillfälligt utreseförbud 
 
Beslut om tillfälligt utreseförbud, enligt 31 d § LVU. Beslutet föreslås införas som punkt 
20.24 i delegationsordningen för välfärdsnämnden och delegeras till välfärdsnämndens 
myndighetsutskott. I det fall ärendet är brådskande delegeras beslutanderätten till 
ordförande eller annan av nämnden förordnad ledamot. Nuvarande punkt 20.24 flyttas till 
den nya punkten 20.29. 
 
Beslut om att tillfälligt utreseförbud ska upphöra 
 
Beslut om att tillfälligt utreseförbud ska upphöra, enligt 31 g § andra stycket LVU. 
Beslutet föreslås införas som en ny punkt 20.25 i delegationsordningen för 
välfärdsnämnden och delegeras till välfärdsnämndens myndighetsutskott. 
 
Beslut om tillfälligt undantag från ett utreseförbud 
 
Beslut om tillfälligt undantag från ett utreseförbud, enligt 31 i § LVU. Beslutet föreslås 
införas som en ny punkt 20.26 i delegationsordningen för välfärdsnämnden och delegeras 
till välfärdsnämndens myndighetsutskott. 

 

 

Peter Lönn 
Kommundirektör 
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Päivi Malmsten   Lena Lager 
Sektorschef    Sektorschef 

  

 

Bilaga 1: Nuvarande delegationsordning för välfärdsnämnden 

Bilaga 2: Delegationsordning med justeringar (i gult) 

Bilaga 3: Delegationsordning med justeringar (i gult) 

 

 

 

 

Page 118 of 196



   
 

 

  

Välfärdsnämndens 
delegationsordning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Välfärdsnämndens delegationsordning 
Antagen av välfärdsnämnden den 6 november 2019 
 
 

 

 

Page 119 of 196



Innehållsförteckning  1 

Innehåll 

INLEDNING............................................................................................................................................. 3 

Allmänt om delegering ............................................................................................................................. 3 

Utdrag ur Kommunallagen ...................................................................................................................... 4 

Välfärdsnämndens delegationsordning ................................................................................................... 6 

Allmänna bestämmelser för välfärdsnämndens delegationsordning ...................................................... 8 

Förkortningar, lagar och övrigt ................................................................................................................ 9 

SEKTORSÖVERGRIPANDE DELEGATIONSÄRENDEN .............................................................................. 11 

1 Organisationsförändringar ............................................................................................................ 11 

2 Ekonomi ......................................................................................................................................... 11 

3 Allmänna handlingar ..................................................................................................................... 11 

4 Rättegång och förrättningar ......................................................................................................... 11 

5 Yttrande ......................................................................................................................................... 12 

6 Avtal .............................................................................................................................................. 12 

7 Övrigt ............................................................................................................................................. 13 

DELEGATIONSÄRENDEN INOM SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST .............................................................. 14 

Allmänt – Sektorsövergripande ........................................................................................................... 14 

8 Sociala föreningsbidrag ................................................................................................................. 14 

Gemensamt – Handläggning och övrigt i individärenden ..................................................................... 14 

9 Socialtjänstlagen ........................................................................................................................... 14 

10 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ................................................................. 15 

11 Socialtjänstförordningen ............................................................................................................... 16 

12 Föräldrabalken .............................................................................................................................. 16 

13 Lagen om offentligt biträde ........................................................................................................... 17 

14 Förvaltningslagen .......................................................................................................................... 17 

15 Körkortsförordningen .................................................................................................................... 17 

16 Lagen om personnamn .................................................................................................................. 17 

17 Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare ...................................................... 17 

18 Övrigt ............................................................................................................................................. 18 

Verksamheten Barn och familj ............................................................................................................. 19 

Barn och unga upp till 21 år ................................................................................................................... 19 

19 Socialtjänstlagen ........................................................................................................................... 19 

20 Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga .................................................................. 21 

21 Föräldrabalken .............................................................................................................................. 23 

22 Lagen om god man för ensamkommande barn ............................................................................ 24 

23 Brottsbalken .................................................................................................................................. 24 

24 Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare ...................................................... 24 

25 Äktenskapsbalken .......................................................................................................................... 25 

Page 120 of 196



Innehållsförteckning  2 

26 Utlänningslagen ............................................................................................................................ 25 

27 Passlagen ....................................................................................................................................... 25 

Verksamheten Hälsa och bistånd ......................................................................................................... 26 

Vuxenenheten ........................................................................................................................................ 26 

28 Socialtjänstlagen ........................................................................................................................... 26 

29 Lagen om vård av missbrukare i vissa fall ..................................................................................... 26 

30 Brottsbalken .................................................................................................................................. 27 

Handläggarenheten ............................................................................................................................... 27 

31 Socialtjänstlagen ........................................................................................................................... 27 

32 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ................................................................. 28 

Verksamheten Integration och arbetsmarknad ................................................................................... 31 

Försörjningsstöd ..................................................................................................................................... 31 

33 Socialtjänstlagen ........................................................................................................................... 31 

34 Ärvdabalken .................................................................................................................................. 32 

Nyanlända och ensamkommande barn ................................................................................................. 33 

35 Socialtjänstlagen ........................................................................................................................... 33 

36 Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga .................................................................. 33 

Verksamheten Vård och omsorg .......................................................................................................... 34 

37 Socialtjänstlagen ........................................................................................................................... 34 

Verksamheten Funktionsstöd .............................................................................................................. 34 

38 Förordningen om stöd och service till vissa funktionshindrade ..................................................... 34 

Verksamheten Hälso- och sjukvård ...................................................................................................... 34 

39 Allmänt .......................................................................................................................................... 34 

Socialtjänstjour .................................................................................................................................... 35 

Socialjouren Göteborgs Stad .................................................................................................................. 35 

40 Socialtjänstlagen ........................................................................................................................... 35 

41 Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga .................................................................. 35 

42 Lagen om vård av missbrukare i vissa fall ..................................................................................... 35 

DELEGATIONSÄRENDEN INOM SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR ........................................... 36 

43 Utbildning - Allmänt ...................................................................................................................... 36 

44 Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och öppen fritidsverksamhet ....................................... 37 

45 Förskoleklass, grundskola och grundsärskola ............................................................................... 38 

46 Gymnasieskola och gymnasiesärskola .......................................................................................... 39 

47 Vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna........................................................................ 40 

48 Besvärsärenden ............................................................................................................................. 40 

49 Fristående förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem med enskild huvudman ............................... 41 

50 Beviljande av kommunala bidrag till ideella organisationer ......................................................... 41 

Page 121 of 196
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INLEDNING 
Allmänt om delegering 
Delegering enligt kommunallagen innebär att man överför befogenheten att fatta beslut till någon annan.  
 
Delegering från fullmäktige till välfärdsnämnden via reglemente 
Ytterst är det kommunfullmäktige som har rätten att fatta beslut på kommunens vägnar. Enda möjligheten till 
undantag från denna regel är när det framgår av lag eller förordning att annan ska fatta beslut, exempelvis har 
en kommuns socialnämnd rätt att fatta vissa beslut enligt socialtjänstlagen eller rektor enligt skolförordningen. 
I Härryda kommun utgör välfärdsnämnden socialnämnd i lagens mening. 
 
Om kommunfullmäktige ska fatta samtliga beslut blir fullmäktigemötena tämligen ohanterliga. Kommunallagen 
ger därför möjlighet att föra ned rätten att fatta beslut till nämnder (5 kap 2 § KL). Välfärdsnämnden är en 
sådan nämnd.  
 
Formellt sett delegerar fullmäktige ärendena och rätten att fatta beslut genom att upprätta reglementen för 
nämnderna. Välfärdsnämndens rätt att fatta beslut (utöver det som framgår direkt av lag) framgår därmed av 
välfärdsnämndens reglemente. 
 
Vissa beslut kan fullmäktige inte föra ned till nämnd, dessa anges i 5 kap. 1 och 2 §§ kommunallagen 
(2017:725), KL. Av lagtexten framgår att ärenden som anges i 5 kap. 1 § första stycket inte får delegeras till 
nämnderna. Inte heller kan nämnd besluta i de fall det i lagtext står att kommunfullmäktige fattar beslut (5 kap 
2 § KL). Följaktligen kan fullmäktige delegera ärenden om det i lagen står att kommunen ska fatta beslut, så 
länge det inte rör sig om sådana beslut som anges i 5 kap. 1 § KL. 
 
Delegering från välfärdsnämnden via delegationsordning 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder kan i sin tur delegera rätten att fatta beslut i ärenden inom det egna 
verksamhetsområdet till presidiet, utskott, ledamot eller ersättare samt till anställd hos kommunen, se 6 kap. 
37-40 §§ och 7 kap. 5-7 §§ KL. Möjligheten att delegera beslutanderätten är dock begränsad enligt 6 kap. 38 § 
KL samt annan lagstiftning.  
 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder delegerar viss beslutanderätt bland annat genom att fastställa en 
delegationsordning. De beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas, se 6 kap. 37-40 §§ KL. 
 
Genom delegering kan fullmäktige, styrelsen och nämnderna avlastas rutinärenden. Av förarbeten till lagstift-
ningen framgår även att delegering bör ske för att öka de anställdas roll, förbättra servicen och effektiviteten.  
 
Rätten att delegera får inte utnyttjas på ett sätt som kan rubba styrelsens och nämndernas övergripande 
ansvar för verksamheterna. 
 
Vilka kommunala beslut som är möjliga att delegera 
Vilka ärenden och beslut som är möjliga att delegera kan åskådliggöras enligt följande. 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE Befogenhet att fatta beslut inom den kommunala kompetensen. 
Delegerar genom att fatta beslut om reglementen. Får inte delegera beslut som 
faller inom 5 kap. 1 § KL eller beslut som fullmäktige enligt lag eller förordning 
explicit ska fatta beslut om.  

NÄMND Befogenhetsområdet anges i nämndens reglemente samt lagstiftning inom 
verksamhetsområdet. 
Får inte delegera beslut enligt 6 kap. 38 § KL. Får inte delegera beslut om det 
framgår i särlagstiftning. Kan inte delegera beslut som är ren verkställighet eller 
förberedande åtgärd.  
Delegerar genom att fatta beslut om delegationsordning.  

FÖRVALTNINGSCHEF Befogenhet framgår av delegationsordningen. Har rätt att vidarebefordra om 
detta framgår av delegationsordningen. I Härryda kommun är det kommun-
direktör som är förvaltningschef. 
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Delegering eller ren verkställighet/förberedande åtgärder 
Beslut efter delegation i kommunallagens mening ska skiljas från rent verkställande eller förberedande 
åtgärder och beslut fattade med stöd av ställningsfullmakt. 
 
Gränsen mellan delegation och ren verkställighet/förberedande åtgärder är svår att fastställa. Med 
delegeringsbeslut brukar avses att det föreligger alternativa lösningar samt att beslutsfattaren måste göra vissa 
överväganden och bedömningar. Vidare bör man beakta om det från allmänhetens synvinkel är angeläget att 
kunna överklaga beslutet. Beslut av rent verkställande art eller förberedande åtgärder betraktas däremot inte 
som beslut i lagens mening, och därmed finns det inga beslut att delegera formellt sett. Det kan till exempel 
röra sig om debitering av avgift enligt en fastställd taxa. Rätten för anställda att fatta denna typ av verkställig-
hetsbeslut eller om förberedande åtgärder grundar sig på den arbetsfördelning mellan förtroendevalda och 
anställda som måste finnas för att verksamheten ska fungera. Beslut som kategoriseras som ren verkställighet 
eller förberedande åtgärder kan inte överklagas. 
 
Ställningsfullmakt 
Ställningsfullmakt innebär att det med anställningen följer en behörighet att företa rättshandlingar med 
bindande verkan för huvudmannens räkning. 
 

Utdrag ur Kommunallagen 
Fullmäktiges uppgifter 
5 kap. 1 §  
Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för 
kommunen eller landstinget, främst 
1) mål och riktlinjer för verksamheten, 
2) budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, 
3) nämndernas organisation och verksamhetsformer, 
4) val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar, 
5) val av revisorer  
6) grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda, 
7) årsredovisning och ansvarsfrihet, 
8) folkomröstning i kommunen eller landstinget och, 
9) extra val till fullmäktige 
 
Fullmäktige beslutar också i andra ärenden som anges i denna lag eller i andra författningar. 
 
5 kap. 2 §  
Fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden. Ärenden som anges i 1 § första stycket eller som enligt lag eller annan författning ska avgöras av 
fullmäktige får dock inte delegeras till nämnderna.  
 
Delegering av ärenden  
6 kap. 37 §  
En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett 
visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5-
8 §§ KL.  
 
6 kap. 38 §  
Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller: 

1)  ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet 

2)  framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av 
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 

3)  ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt, 

4)  ärende som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller 

5)  ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras 
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6 kap. 39 §  
En nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på 
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut 
ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.  
 
6 kap. 40 §  
Nämnden ska besluta i vilken utsträckning beslut som fattats med stöd av uppdrag enligt 6 kap. 37 § ska 
anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet inte får överklagas enligt 
bestämmelserna i 13 kap.  
 
7 kap. 5 §  
En nämnd får uppdra åt en anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst 
ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 6 kap. 38 §.  
 
7 kap. 6 §  
Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta 
beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen 
eller landstinget att fatta beslutet.  
 
7 kap. 7 §  
Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en anställd att besluta på nämndens vägnar, får nämnden ställa upp 
villkor som innebär att brukarna av nämndens tjänster ska ges tillfälle att lägga fram förslag eller att yttra sig, 
innan beslutet fattas.  
 
Nämnden får också besluta att en annan anställd får fatta beslut endast om företrädare för brukarna har 
tillstyrkt beslutet.  
 
7 kap. 8 §  
Nämnden ska besluta om i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 5 och 6 §§ ska 
anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt 
bestämmelserna i 13 kap.  
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Välfärdsnämndens delegationsordning  
Välfärdsnämndens uppdrag och rätt att fatta beslut på kommunens vägnar framgår av reglementet för 
välfärdsnämnden. Av reglementet följer att välfärdsnämnden har det politiska ansvaret för utbildning, kultur 
och fritid samt för socialtjänst och stöd och hjälp till individer och grupper. Välfärdsnämnden är även 
kommunens social- och arbetslöshetsnämnd. Därutöver får välfärdsnämnden fatta beslut som framgår direkt i 
lag, inom det av fullmäktige tilldelade verksamhetsområdet, vilket till exempel är fallet när det i lag anges att 
socialnämnden ska fatta vissa beslut.  
 
Delegationsförbud 
Utöver vad som angetts angående de begränsningar som följer av kommunallagen när det gäller en nämnds 
möjlighet att delegera beslutanderätt finns motsvarande begränsningar i annan lagstiftning. Sådana begräns-
ningar följer av socialtjänstlagen (2001:453), SoL. I 10 kap. 4 och 5 §§ SoL har lagstiftaren av rättssäkerhetsskäl 
undantagit vissa beslut från delegationsrätten. Detta innebär att nämnden i sin helhet måste besluta i dessa 
frågor. Därutöver följer det av rättspraxis från Högsta förvaltningsdomstolen att vissa LVU-ärenden omfattas av 
delegationsförbudet i 6 kap. 38 § KL.  
Delegationsförbudet gäller följande beslut/ärenden:  

• Överflyttning/mottagande av faderskapsutredning, 2 kap. 3 § föräldrabalken, FB  
• Beslut om nedläggning av faderskapsutredning, 2 kap. 7 och 9 §§ FB  
• Beslut att inte påbörja faderskapsutredning, 2 kap. 9 § FB  
• Anmälan/ansökan till domstol i fråga om vårdnad och förmyndarskap, 6 kap. FB  
• Godkännande av avtal om underhållsbidrag i form av engångsbelopp, 7 kap. 7 § FB  
• Förbud eller begränsning av möjligheterna för en person som har sitt hem inom kommunen att i  

hemmet ta emot andras barn, 5 kap. 2 § SoL  
• Framställan om att barnbidrag ska betalas ut till den andra föräldern, någon annan lämplig person  

eller nämnden, 16 kap. 18 § socialförsäkringsbalken, SFB.  
• Framställan om att underhållsstöd ska betalas ut till någon annan lämplig person eller till nämnden, 18  

kap. 19 § SFB 
• Beslut om hur den unges umgänge med vårdnadshavare och föräldrar med umgängesrätt ska utövas,  

14 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU 
• Beslut om att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldrar eller vårdnadshavare, 14 § LVU 
 
Vidare ska beslutanderätt om avstängning av elev i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxen-
utbildning och särskild utbildning för vuxna enligt 5 kap. 15-19 §§ skollagen (2010:800) inte delegeras i den 
mån det anges att besluten ska fattas av huvudmannen. Detta med hänsyn till ärendena kan anses innefatta 
myndighetsutövning mot enskild av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt enligt 6 kap. 38 § 3 KL.  
 
Därutöver finns det begränsningar när det gäller delegation till tjänstepersoner. Bland annat följer av 10 kap. 4 
och 5 §§ SoL att vissa ärenden inte kan delegeras till tjänstepersoner. När det framgår i lag att ett ärende inte 
kan delegeras till tjänstepersoner och i de fall välfärdsnämnden bedömer att beslut ska fattas av utskott är det 
angivet vid delegationspunkten att myndighetsutskottet är lägsta beslutsnivå.  
 
Beslut i brådskande ärenden 
Välfärdsnämndens uppdrag avseende beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
nämndens avgörande inte kan avvaktas enligt 6 kap. 39 § KL anges i punkt 8 allmänna bestämmelser för 
välfärdsnämndens delegationsordning.  
 
Anmälan av beslut 
Beslut som är fattade med stöd av delegation ska anmälas i enlighet punkt 12–15 i allmänna bestämmelser för 
välfärdsnämndens delegationsordning. 
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Delegater 

KD* Kommundirektör – i denna egenskap som förvaltningschef 

VFN ordf. Välfärdsnämndens ordförande 

VFN förste vice ordf. Välfärdsnämndens förste vice ordförande     

SCH  Sektorschef 

VCH  Verksamhetschef 

AC Administrativ chef 

ECH Enhetschef 

PCH Planeringschef 

MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

MAR Medicinskt ansvarig för rehabilitering 

HL Handläggare 

Socsekr Socialsekreterare (social-, familjehems-, mottagnings-, familjerätts-, 
integrationssekreterare, integrationshandläggare) 

1:e Socsekr Förste socialsekreterare 

Socsekr SJ Socialsekreterare Socialjouren Göteborg 

MHL Metodhandledare 

SVL Servicevägledare, sektorn för teknik och förvaltningsstöd 

 Kommunjurist 

 Assistent, SOC 

 Intendent, Hulebäcksgymnasiet 

 
   
 
*Kommundirektören är förvaltningschef.  
T.f. kommundirektör är också t.f. förvaltningschef 
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Allmänna bestämmelser för välfärdsnämndens delegationsordning  

Gemensamma allmänna bestämmelser 
1)  Frågor av principiell eller prejudicerande natur eller annars av slag som anges i 6 kap. 38 § och 7 kap. 5 

§ KL ska underställas välfärdsnämnden. 

2)  Delegerad beslutanderätt får utnyttjas endast inom ramen för av välfärdsnämnden antagen budget 
eller kostnadskalkyl för visst projekt. Detta gäller dock inte i individärenden där rättigheten till en viss 
insats följer av lag. 

3)  Beslut i andra ärenden, som till art och betydelse är jämförbara med nedan angivna, får fattas av 
samma delegat. 

4)  Delegat är behörig att ingå de avtal som har direkt samband med utövandet av den delegerade 
beslutanderätten om inte annat sägs, vilket även inbegriper rätten att ingå personuppgiftsbiträdes-
avtal (PUB-avtal). 

5)  Delegerad beslutanderätt får inte utnyttjas om delegaten är jävig, 6 kap. 28 § och 7 kap. 4 § KL. Jäv ska 
anmälas till närmaste högre chef. 

 
Delegerad beslutanderätt 

6)  Med tillämpning av 6 kap. 37 § KL delegeras beslutanderätten till myndighetsutskottet i individärenden 
inom socialtjänstens och det offentliga utbildningsväsendets område där det råder delegationsförbud 
för tjänsteperson, till den del nämndens möjlighet att delegera inte begränsas i lag. Delegationen 
framgår av delegationsordningen.  

7)  Med tillämpning av 6 kap. 37 § KL delegeras beslutanderätten till ordföranden enligt vad som följer av 
delegationsordningen. 

8)  Med tillämpning av 6 kap. 39 § KL delegeras till ordföranden eller vid förfall för honom/henne till förste 
vice ordföranden att besluta på välfärdsnämndens vägnar i ärenden (dock inte i individärenden), som 
är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. När det gäller beslut i brådskande 
individärenden delegerar välfärdsnämnden sådan beslutanderätt genom ett separat uppdrag. 

9)  Med tillämpning av 7 kap. 5 § KL delegeras beslutanderätten till förvaltningschefen i sektors-
övergripande ärenden, angivna i avsnitt 8-38, i den mån de ska fattas på tjänstemannanivå. 
Förvaltningschef äger rätt att till annan av kommunens tjänstepersoner vidaredelegera denna 
beslutanderätt enligt 7 kap. 6 § KL. 

10)  Med tillämpning av 7 kap. 5 § KL delegeras beslutanderätten i övrigt till tjänstepersoner enligt vad som 
följer av delegationsordningen. 

11)  Viss beslutanderätt inom SoL, LVU och LVM som enligt 7 kap. 5 § KL delegeras till tjänstepersoner inom 
Härryda kommun delegeras också till tjänstepersoner inom Socialjouren i Göteborgs Stad. 
Delegationen avser socialtjänstjour vardagar utanför kontorstid, veckoslut, helgdagar eller andra tider 
som avtalats. Den avtalade socialtjänstjouren omfattar inte hemtjänstärenden eller 
familjerättsärenden. Delegationen framgår av delegationsordningen. 

 
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation 

12)  Beslut som ordföranden eller en annan ledamot fattat i brådskande ärenden med stöd av 6 kap. 39 § 
KL ska anmälas vid välfärdsnämndens nästa sammanträde. 

13)  Beslut i individärenden som tjänsteperson fattat med stöd av 7 kap. 5 § KL ska anmälas vid 
myndighetsutskottets ordinarie nästkommande sammanträde i form av en förteckning över beslutade 
ärenden. För löpande ärenden av mängdkaraktär kan anmälan samlas till två tillfällen per termin. 

14)  Förvaltningschefens beslut om vidaredelegation enligt 7 kap. 6 § KL ska anmälas vid välfärds-
nämndens ordinarie nästkommande sammanträde. 

15)  Beslut som tjänsteperson fattat med stöd av vidaredelegation enligt 7 kap. 5 och 6 §§ KL ska anmälas 
vid välfärdsnämndens ordinarie nästkommande sammanträde i form av en förteckning över 
beslutade ärenden. För löpande ärenden av mängdkaraktär kan anmälan samlas till två tillfällen per 
termin. 
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Ersättare för delegat 

16)  Vid förfall för ordföranden får förste vice ordföranden inträda som delegat. Med förfall avses såväl 
frånvaro som när det finns andra hinder mot att utnyttja delegerad beslutanderätt, till exempel när det 
föreligger jäv. 

17)  Vid förfall för förvaltningschef får tillförordnad förvaltningschef inträda som delegat. Med förfall avses 
såväl frånvaro som när det finns andra hinder mot att utnyttja delegerad beslutanderätt, till exempel 
när det föreligger jäv. 

18)  Vid förfall för delegat i övrigt träder i första hand tillförordnad eller vikarie in som delegat om inte 
annat anges. Om inte tillförordnad eller vikarie är utsedd, eller om även den personen har förfall och 
beslut inte bör dröja ska ärendet avgöras av vidaredelegatens närmaste chef, om inget annat anges 
under respektive punkt. Om även denne chef är frånvarande beslutar dennes närmsta överordnade. 
Med förfall avses såväl frånvaro som när det finns andra hinder mot att utnyttja delegerad 
beslutanderätt, till exempel när det föreligger jäv. 

 
Generell begränsning av delegation inom socialtjänstens område 

19)  Rätten att fatta beslut med stöd av delegationsförteckningen gäller endast efter tre månaders 
anställning eller särskild prövning vad avser beslut enligt SoL, LVU, LVM, LSS och LMA.  

 
 

Förkortningar, lagar och övrigt 
BEO  Barn- och elevombudet 
BF  Barn och Familj, Sektorn för socialtjänst 
DO  Diskrimineringsombudsmannen 
FS  Funktionsstöd, Sektorn för socialtjänst 
HB  Hälsa och Bistånd, Sektorn för socialtjänst 
IA  Integration och Arbetsmarknad, Sektorn för socialtjänst 
IVO   Inspektionen för vård och omsorg 
MyndUtskott  Myndighetsutskottet 
SKL   Sveriges Kommuner och Landsting 
VFN   Välfärdsnämnden 
VO  Vård och Omsorg, Sektorn för socialtjänst 
 
BrB   Brottsbalken (1962:700) 
DL  Diskrimineringslagen (2008:567) 
FB   Föräldrabalken (1949:381) 
FL   Förvaltningslagen (1986:223) 
Gf   Gymnasieförordningen (2010:2039) 
HSL   Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
KL  Kommunallagen (2017:725) 
KörkF  Körkortsförordningen (1998:980) 
Lgeb  Lagen(2005:429) om god man för ensamkommande barn 
LSS   Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
LUL   Lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
LVM   Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 
LVU   Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
LOfB  Lagen 1996:1620) om offentligt biträde 
  Lagen (2016:1013) om personnamn 
OSL  Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
  Passlagen (1978:302) 
PSL   Patientsäkerhetslagen (2010:659) 
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Sf   Skolförordningen (2011:185) 
SFB  Socialförsäkringsbalken (2010:110) 
SkolL   Skollagen (2010:800) 
SoL   Socialtjänstlagen (2001:453) 
SoF  Socialtjänstförordningen (2001:937) 
TF  Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 
UtlL  Utlänningslagen (2015:716) 
ÄB   Ärvdabalken (1958:637) 
ÄktB  Äktenskapsbalken (1987:230) 
   
 
pbb  Prisbasbelopp 
 
Benämningen ”allmän domstol” avser att omfatta allmän domstol och allmän förvaltningsdomstol. 
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Med tillämpning av 6 kap. 37 § samt 7 kap. 5 och 6 §§ KL delegeras följande ärenden i 
enlighet med nedan angivna anvisningar. 

SEKTORSÖVERGRIPANDE DELEGATIONSÄRENDEN 

1 Organisationsförändringar 
 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-

delegat 
Ersättare Villkor 

1   Organisations-
förändringar inom 
förvaltningen 

 KD*  Dock ej organisations-
förändringar som faller 
inom 5 kap. 1§, 6 kap. 
38 § KL 

   

         
1   Organisations-

förändringar inom 
sektorerna  

 KD*  Dock ej organisations- 
förändringar som faller 
inom 5 kap. 1§, 6 kap. 
38 § KL 

ECH  Efter samråd med 
SCH 

 

2 Ekonomi 
 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-

delegat 
Ersättare Villkor 

2   Skadestånd och 
annan ersättning 

       

2.1.1  ≥ 5000 kr < 6 pbb  KD*      

2.1.2  ≥ 5000 kr < 4 pbb  KD*   VCH   

         

2   Avstängning m.m. 
från service vid 
utebliven betalning 
från kund 

 KD*   VCH  Enligt resp. 
verksamhets rutiner 
och riktlinjer  

 

3 Allmänna handlingar 
 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-

delegat 
Ersättare Villkor 

3   Beslut om att inte 
lämna ut handlingar 
samt uppställande av 
förbehåll vid 
utlämnande 

2 kap. 
14 § TF 
och 6 
kap. 3 § 
OSL 

KD* Kommun-
jurist 

 VCH  VCH för resp. 
verksamhet  

 

4 Rättegång och förrättningar 
 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-

delegat 
Ersättare Villkor 

4   Beslut om att inleda 
rättegång eller 
förrättning, till den del 
inte annat följer av 
delegationsordningen 

 KD*   SCH   
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 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-
delegat 

Ersättare Villkor 

4   Beslut om att över-
klaga dom eller beslut 
samt begära ompröv-
ning, till den del inte 
annat följer av 
delegationsordningen 

 KD*   SCH  Om tvistbeloppet 
understiger 5 pbb 
och frågan ej är av 
principiell 
beskaffenhet 

         
4   Befullmäktiga ombud 

att föra kommunens 
talan vid rättegång 
eller förrättning, till 
den del inte annat 
följer av delegations-
ordningen 

 KD*   SCH   

         
4   Avvisande av för sent 

inkommet 
överklagande, till den 
del inte annat följer av 
delegationsordningen 

45 § FL KD*   VCH   

         
4   Omprövning av 

tidigare beslut, till den 
del inte annat följer av 
delegationsordningen 

 KD*   Resp. 
besluts-
fattare 

 Efter samråd med 
överordnad chef. 
Gäller så länge 
överklagandet och 
övriga handlingar inte 
har överlämnats till den 
högre instans som ska 
pröva överklagandet 

         
4   Avvisande av 

enskilds ombud, till 
den del inte annat 
följer av delegations-
ordningen 

14 § FL KD*   SCH  Efter samråd med 
kommunjurist 

 

5 Yttrande 
 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-

delegat 
Ersättare Villkor 

5   Avge yttrande med 
undantag av 
yttranden i ärenden 
som omfattas av 6 
kap. 38 § KL 

45 § FL KD*      

 
6 Avtal 

 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-
delegat 

Ersättare Villkor 

6   Träffa avtal till den del 
detta ingår i VFN:s 
behörighetsområde 

 KD*  1) Under förutsättning att 
rätten att träffa avtal ej: 

2) Strider mot 5 kap. 1 § 
eller 6 kap. 38 § KL 

3) Följer särskilt av 
befattningsbeskrivning el. 
liknande överstiger 50 pbb 

   

         

6   Träffa avtal inom 
sektorns verksam-
hetsområde till den 
del detta ingår i VFN:s 
behörighetsområde 

 KD*   SCH  1) Under förutsättning att 
rätten att träffa avtal ej: 

2) Strider mot 5 kap. 1 § 
eller 6 kap. 38 § KL 

3) Följer särskilt av 
befattningsbeskrivning el. 
liknande överstiger 50 pbb 
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7 Övrigt 

 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-
delegat 

Ersättare Villkor 

7   Beslut i övriga ärenden 
som till art och omfatt-
ning är av samma 
betydelse som ovan 
delegerade frågor 

 KD*      

         
7   Representation av 

större omfattning 
inom välfärds-
nämnden 

 VFN 
ordf. 

VFN förste 
vice ordf. 

    

         
7   Resor utomlands för 

förtroendevalda inom 
välfärdsnämnden 

 VFN 
ordf. 

VFN förste 
vice ordf. 
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DELEGATIONSÄRENDEN INOM SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST 

Allmänt – Sektorsövergripande 

8 Sociala föreningsbidrag 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

8   Beslut om bidrag till sociala ideella 
organisationer 

 SCH  

 
Gemensamt – Handläggning och övrigt i individärenden 

9 Socialtjänstlagen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

9   Beslut om framställan till annan kommun 
om överflyttning av ärende 

2 kap. 10 § SoL 1:e Socsekr BF 
MHL HB 

 

     
9   Beslut om mottagande av ärende från 

annan kommun 
2 kap. 10 § SoL ECH BF 

ECH HB 
 

     
 

9   
Ansökan till IVO om överflyttning av 
ärende till annan kommun 

2 kap. 11 § SoL VCH BF 
VCH HB 

 

     
9   Beslut om att inleda utredning 11 kap. 1 § SoL Socsekr BF 

Socsekr IA 
Socsekr HB 
HL HB 

 

     
9   Beslut om att inte inleda utredning samt 

att inledd utredning ska avslutas 
11 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr BF 

ECH IA 
ECH HB Vuxen 
HL HB 

 

     
9   Beslut om att utredning inte ska 

föranleda någon åtgärd 
11 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr BF 

ECH BF 
ECH IA 
ECH HB 

 

     
9   Beslut om förlängning av utredningstiden 11 kap. 2 § 2 st 

SoL 
ECH BF 
ECH IA 

 

     
9   Beslut om uppföljning av ett barns 

situation 
11 kap. 4 a och  
4 b §§ SoL 

1:e Socsekr BF 
ECH IA 

 

     
9   Beslut om att avslå ansökan om bistånd  Samma delegat 

som har rätt att 
bevilja ansökan 

 

     
9   Utseende av ombud och utställande av 

fullmakt till ombud att företräda VFN i 
individärenden i allmän domstol, utom 
högsta instans 

10 kap. 2 § SoL VCH  
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

9   Beslut om att föra talan i ärenden eller 
mål vid allmän domstol, utom högsta 
instans och därmed begära inhibition 

10 kap 2 § SoL 
  

MyndUtskott Avser ärenden beslutande av 
Myndighetsutskottet 

     

9   Beslut om att föra talan i ärenden eller 
mål vid allmän domstol, utom högsta 
instans, och därmed begära inhibition 

10 kap. 2 § SoL VCH Avser ärenden beslutade av 
tjänsteperson 

      

9   Beslut om att föra talan i ärenden eller 
mål vid allmän domstol, utom högsta 
instans, och i samband därmed begära 
inhibition, avseende: 

10 kap 2 § SoL   

 Ärende om ekonomiskt bistånd jml 4 kap. 1 
och 3 §§ SoL 

10 kap 2 § SoL ECH BF 
ECH IA 

Avser ärenden beslutade av 
tjänsteperson 

 Ärende om bistånd för livsföring i övrigt, jml 
4 kap. 1 och 2 §§ SoL, med undantag för 
ärenden om särskilt boende där sökanden är 
över 90 år 

10 kap 2 § SoL ECH BF 
ECH IA 
ECH HB 

Avser ärenden beslutade av 
tjänsteperson 

 Ärende om insats jml LSS 10 kap 2 § SoL ECH HB Avser ärenden beslutade av 
tjänsteperson 

     

9   Beslut om att föra talan i ärenden eller 
mål vid allmän domstol, utom högsta 
instans, avseende: 

10 kap 2 § SoL   

 Återkrav av beviljat ekonomiskt bistånd, jml 
9 kap. 1 och 2 §§ SoL 

9 kap. 3 § SoL MyndUtskott  

 Kostnader, jml 8 kap. 1 § 1 och 2 st SoL 9 kap. 3 § SoL MyndUtskott  

     

9   Yttrande till allmän domstol i ärende eller 
mål som överklagats av den enskilde 

 Delegat som 
beslutat i 
ärendet 

 

     

9   Beslut om polisanmälan vid misstänkt 
brott i form av: 

12 kap. 10 § SoL  Sekretessbrytande regler i 10 kap. 
OSL 

 Barnmisshandel  ECH BF 
ECH IA 

BrB 3,4 och 6 kap. och lagen 
(1982:316) med förbud om 
könsstympning av kvinnor 

 Bidragsbedrägeri  ECH BF 
ECH IA 

6 § bidragsbrottslagen (2007:612) 

 I övriga individärenden  MyndUtskott  

     

9   Anmälan till IVO om allvarligt 
missförhållande enligt lex Sarah 

14 kap. 7 § SoL VCH BF 
VCH FS 
VCH HB 
VCH IA 
VCH VO 

 

 
10 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade  

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

1   Beslut om att avslå ansökan om insats  Samma delegat 
som har rätt att 
bevilja ansökan 

 

Page 134 of 196



 

Innehållsförteckning  16 

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

1   Anmälan till överförmyndare om behov av 
hjälp från god man, förvaltare eller 
förmyndare 
 

15 § 6 LSS HL HB 
Socsekr BF 
ECH FS 
ECH VO 
Socsekr IA 

Avser person som omfattas av 1 § LSS 

     

1   Anmälan till överförmyndare om 
upphörande av godman-, förvaltar- samt 
förmyndarskap 

15 § 6 LSS HL HB 
Socsekr BF 
ECH FS 
ECH VO 
Socsekr IA 

Avser person som omfattas av 1 § LSS 

     
1   Anmälan till IVO om allvarligt 

missförhållande enligt lex Sarah 
24 b § LSS VCH BF 

VCH FS 
VCH HB 
VCH IA 
VCH VO 

 

 

11 Socialtjänstförordningen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

1   Framställan till domstol om behov av 
målsägandebiträde för underårig 

5 kap. 2 § 1 SoF Socsekr BF 
Socsekr IA 

 

     
1   Anmälan till överförmyndare om behov av 

hjälp från god man, förvaltare, 
förmyndare  

5 kap. 3 § 1 och 2 
SoF 

HL HB 
Socsekr BF 
ECH FS 
ECH VO 
Socsekr IA 
Socsekr HB 

 

     
1   Anmälan till överförmyndare om 

upphörande av godman-, förvaltar- samt 
förmyndarskap 

5 kap. 3 § 1 och 2 
SoF 

HL HB 
Socsekr BF 
ECH FS 
ECH VO 
Socsekr IA 
Socsekr HB 

 

     
1   Anmälan till överförmyndare om 

förhållanden tyder på att en förälder inte 
förvaltar sitt barns egendom på ett 
betryggande sätt 

5 kap. 3 § 3 SoF ECH BF 
ECH FS 
ECH IA 
ECH HB 

 

 
12 Föräldrabalken 

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

1   Yttrande till allmän domstol i ärende om 
anordnande av godmanskap eller 
förvaltarskap samt till överförmyndare vid 
förordnande av god man eller förvaltare 

11 kap. 16 § 2 st 
FB 

Socsekr HB 
HL HB 
Socsekr BF 
ECH FS 
ECH VO 
Socsekr IA 
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13 Lagen om offentligt biträde 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

1   Anmälan samt yttrande om behov av 
offentligt biträde 

3 kap LOfB Socsekr BF 
Socsekr HB 

 

 

14 Förvaltningslagen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

1   Beslut om att avslå begäran om att 
ärende ska avgöras 

12 § FL Chef till 
delegat som 
ska avgöra 
ärendet 

 

     

1   Avvisande av ombud eller biträde 14 § FL VCH BF 
VCH HB 
VCH IA 
VCH FS 
VCH VO 

Efter samråd med kommunjurist 

     
1   Rättelse av skrivfel och liknande 36 § FL Delegat som 

beslutat i 
ärendet  

 

     
1   Omprövning av beslut 37-39 §§ FL Delegat som 

beslutat i 
ärendet 

 

     
1   Rättidsprövning av överklagat beslut 

samt avvisande av för sent inkommet 
överklagande 

45 § FL Delegat som 
beslutat i 
ärendet 

 

 

15 Körkortsförordningen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

1   Yttrande till Transportstyrelsen 3 kap 8 § KörkF Socsekr BF 
Socsekr IA 
Socsekr HB 

 

 

16 Lagen om personnamn 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

1   Yttrande till domstol 44-45 §§ lagen om 
personnamn 

Socsekr BF 
ECH IA 

 

 

17 Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

1   Yttrande till åklagarmyndighet 10-12 §§ LUL 1:e Socsekr BF 
ECH IA 
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18 Övrigt 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

1   Uthyrning av lägenhet för bostads-
ändamål i fastighet som ägs av 
kommunen 

 ECH BF 
ECH IA 
ECH HB 
ECH FS 
ECH FS 
ECH VO 

Med avseende på enskilda med beslut 
enligt SoL eller LSS. Se även KS 
delegationsordning 
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Verksamheten Barn och familj 
Barn och unga upp till 21 år 

19 Socialtjänstlagen  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

1   Beslut om bistånd i form av öppna insatser, 
utan vårdnadshavarens samtycke, för barn 
som har fyllt 15 år, jml 3 kap. 6a § SoL 

4 kap. 1 § SoL MyndUtskott  

     
1   Beslut om bistånd till insats i form av familje-

behandling/strukturerat öppenvårdsprogram  
4 kap. 1 § SoL Socsekr 

ECH 
I egen regi - i samråd med MHL 
I extern regi - max 6 mån 

     
1   Beslut om bistånd i form av stöd vid 

umgänge 
4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr  

     
1   Beslut om bistånd i form av kontakt-

person/kontaktfamilj, jml 3 kap. 6 b § 1 st 
SoL, samt förordnande och entledigande 

4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr Max 6 mån 

     
1   Beslut om förordnande och entledigande av 

kontaktperson/kontaktfamilj 
3 kap. 6 b § SoL Socsekr Vid byte i pågående insats 

     
1   Beslut om bistånd i form av särskilt kvalifice-

rad kontaktperson, jml 3 kap. 6 b § 2 st SoL  
4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr 

ECH 
I egen regi 
I extern regi 

     
1   Beslut om bistånd i form av stöd och 

avlastning 
4 kap. 1 § SoL ECH 70 dygn/år/sökande 

     
1   Beslut om bistånd i form av vård, 

placering/omplacering i familjehem, i hem för 
vård eller boende, i SiS-hem samt i 
stödboende 

4 kap. 1 § SoL MyndUtskott 
 

 

     
1   Beslut om bistånd i form av vård, tillfällig 

placering/omplacering 
4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr  

 
 
1:e Socsekr 
 
 
ECH 
 
 
ECH 
 
ECH 
 
1:e Socsekr  
 
 
ECH 

Jourfamilj ”egna avtalade”,  
max 4+2 mån 
 
Familjehem ”egna avtalade”,  
max 4+2 mån 
 
Familjehem ”konsulentstödda”,  
max 4+2 mån 
 
HVB-hem, max 4+2 mån 
 
SiS-hem, max 4+2 mån 
 
Stödboende ”egen regi”,  
max 4+2 mån 
 
Stödboende ”extern regi”,  
max 4+2 mån 

     
1   Beslut om bistånd åt nyplacerade i familje-

hem i form av basgarderob, basutrustning 
samt övrig utrustning 

4 kap. 1 § SoL Socsekr 
1:e Socsekr 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

1   Beslut om bistånd åt placerade i familjehem i 
form av särskild utrustning varierande över tid 

4 kap. 1 § SoL Socsekr 
ECH 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

1   Beslut om bistånd i form av ekonomiskt 
bistånd i samband med umgängesresor 
barn-föräldrar 

4 kap. 1 § SoL Socsekr  

     
1   Beslut om bistånd i form av tillfälligt boende 

med anledning av våld i nära relation 
4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr 

ECH 
 
1:e Socsekr 
ECH 

I skyddat boende – max 2 veckor 
I skyddat boende – utöver 2 veckor 
 
I annat boende – max 2 veckor 
I annat boende – utöver 2 veckor 

     
1   Beslut om bistånd i form av ekonomiskt stöd 

för omkostnader i samband med boende 
med anledning av våld i nära relation 

4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr 
ECH 
 

Upp till 25 % av pbb 
Utöver 25 % av pbb 

     
1   Beslut om bistånd i form av samtalsstöd 

med anledning av våld i nära relation 
4 kap. 1 § SoL Socsekr 

1:e Socsekr 
ECH 

I egen regi 
I extern regi – upp till 25 % av pbb 
I extern regi – utöver 25 % av pbb 

     
1   Beslut om bistånd i form av kommunalt 

kontrakt till lägenhet 
4 kap. 1 § SoL ECH  

     
1   Beslut om upphörande av bistånd i förtid 4 kap. 1 § SoL ECH  

     
1   Beslut om arvode och ersättning till familje-

hem samt upprättande av avtal 
6 kap. 6 b § SoL ECH 

MyndUtskott 
Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     
1   Beslut om arvode och ersättning till kontakt-

person/kontaktfamilj jml 3 kap. 6b § 1 st SoL, 
enligt SKL:s rekommendationer 

 Socsekr  

     
1   Medgivande eller beslut om vård att ta emot 

ett barn för stadigvarande vård och fostran 
6 kap. 6 § SoL MyndUtskott  

     
1   Övervägande om vård i annat hem än det 

egna fortfarande behövs 
6 kap. 8 § 1 st 
SoL 

MyndUtskott  

     
1   Särskilt övervägande om överflyttning av 

vårdnaden jml 6 kap. 8 § FB 
6 kap. 8 § 2 st 
SoL 

MyndUtskott Endast övervägande. Beslut att 
ansöka om vårdnadsöverflyttning tas 
av nämnd 

     
1   Beslut om arvode och ersättning till särskilt 

förordnade vårdnadshavare, enligt 
kommunens riktlinjer 

6 kap. 11 § SoL ECH  

     
1   Godkännande av att en utländsk myndighet 

placerar ett barn i Sverige 
6 kap. 11 a § 
SoL 

MyndUtskott  

     
1   Beslut om placering av barn i utlandet 6 kap. 11 b § 

SoL 
MyndUtskott  
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

1   Medgivande till adoption 6 kap. 12 § SoL MyndUtskott  

     
1   Återkallande av lämnat medgivande till 

adoption 
6 kap. 13 § 2 st 
SoL 

MyndUtskott  

     
1   Samtycke till att adoptionsförfarande får 

fortsätta 
6 kap. 14 § SoL ECH  

     
1   Beslut att neka samtycke till att adoptions-

förfarande får fortsätta 
6 kap. 14 § SoL MyndUtskott  

     
1   Beslut om ersättning i form av underhålls-

bidrag från föräldrar vars underåriga barn får 
omvårdnad i annat hem än det egna 

8 kap. 1 § 2 st 
SoL 

Socsekr Se även 6 kap. 2-4 §§ SoF 

     
1   Beslut om att efterge ersättningsskyldighet 

jml 8 kap 1 § 2 st SoL 
9 kap. 4 § SoL ECH  

 

20 Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

2   Beslut om ansökan hos förvaltnings-
rätten om vård 

4 § LVU MyndUtskott  
 
 

     
2   Beslut om omedelbart omhändertagande 6 § 1 st LVU 

 
6 § 2 st LVU 

MyndUtskott 
 
Nämndens ordf. 
eller annan av 
nämnden för-
ordnad ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

2   Beslut om omedelbart omhändertagande 
för tillfällig vård för den som är under 18 år 

6 a § LVU 
 
 
6 a § 2 st jml 6 § 
2 st LVU  

MyndUtskott 
 
 
Nämndens ordf. 
eller annan av 
nämnden för-
ordnad ledamot 

I ärenden då svensk domstol inte är 
behörig 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

2   Begäran om förlängd tid för ansökan hos 
förvaltningsrätten om vård 

8 § LVU ECH  

     

2   Beslut om upphörande av omedelbart 
omhändertagande 

9 § LVU 
 
6 kap. 39 § KL 

MyndUtskott 
 
Nämndens ordf. 
eller annan av 
nämnden för-
ordnad ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

2   Beslut om hur vården ska ordnas och var 
den unge ska vistas under vårdtiden 

11 § 1 st LVU 
 
11 § 3 st LVU 

MyndUtskott 
 
Nämndens ordf. 
eller annan av 
nämnden för-
ordnad ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

2   Beslut om att den unge får vistas i sitt 
eget hem under vårdtiden 

11 § 2 st LVU 
 
11 § 3 st LVU 

MyndUtskott 
 
Nämndens ordf. 
eller annan av 
nämnden för-
ordnad ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

2   Beslut rörande den unges personliga 
förhållanden, i den mån beslutet inte är 
att hänföra till 11 § 1 och 2 st LVU 

11 § 4 st LVU Socsekr  

     

2   Övervägande om vård med stöd av 2 § 
LVU fortfarande behövs 

13 § 1 och 2 st 
LVU 

MyndUtskott  

     

2   Prövning om vård med stöd av 3 § LVU 
ska upphöra 

13 § 1 och 3 st 
LVU 

MyndUtskott  

     

2   Övervägande om vårdnadsöverflyttning 
jml 6 kap. 8 § FB 

13 § 1 och 4 st 
LVU 

MyndUtskott Enbart övervägande. Beslut att ansöka 
om vårdnadsöverflyttning ska tas av 
nämnd. 

     

2   Övervägande av beslut jml 14 § 2 st 1 
LVU om umgängesbegränsning 
fortfarande behövs 

14 § 3 st LVU MyndUtskott Enbart när inga ändringar föreslås 
eller begärs av part 

     

2   Övervägande av beslut jml 14 § 2 st 2 
LVU om hemlighållande av vistelseort 
fortfarande behövs 

14 § 3 st LVU MyndUtskott Enbart när inga ändringar föreslås 
eller begärs av part 

     

2   Beslut om att vården ska upphöra 21 § LVU MyndUtskott  

     

2   Beslut om regelbunden kontakt med en 
särskilt kvalificerad kontaktperson 

22 § 1 st 1 LVU MyndUtskott  

     

2   Beslut om att delta i behandling i öppna 
former 

22 § 1 st 2 LVU MyndUtskott  

     

2   Prövning om beslut jml 22 § 1 st 1 och 2 
LVU ska upphöra 

22 § 3 st LVU MyndUtskott  

     

2   Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt 
om flyttningsförbud 

24 § LVU MyndUtskott  

     

2   Övervägande om flyttningsförbud 
fortfarande behövs 

26 § 1 st LVU MyndUtskott  
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

2   Beslut om att flyttningsförbud ska 
upphöra 

26 § 2 st LVU MyndUtskott  

     

2   Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 1 st LVU 
 
27 § 2 st LVU 

MyndUtskott 
 
Nämndens ordf. 
eller annan av 
nämnden för-
ordnad ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

2   Beslut om läkarundersökning, att utse 
läkare samt plats för läkarundersökningen 

32 § LVU MyndUtskott 
 
Nämndens ordf.  

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

2   Beslut om begäran om handräckning från 
polis för läkarundersökning 

43 § 1 st 1 LVU 
 
 

MyndUtskott 
 
Nämndens ordf. 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

2   Beslut om begäran om handräckning från 
polis för genomförande av vård eller 
omhändertagande med stöd av LVU 

43 § 1 st 2 LVU 
 
 

MyndUtskott 
 
Nämndens ordf. 
eller annan av 
nämnden för-
ordnad ledamot 
eller tjänsteman 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

 

21 Föräldrabalken 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

2   Godkännande av faderskapsbekräftelse 1 kap. 4 § FB Socsekr 
SVL 

I det fall föräldrarna är överens om 
faderskapet 

     

2   Godkännande av föräldraskapsbekräftelse 1 kap. 9 § FB Socsekr 
SVL 

I det fall föräldrarna är överens om 
föräldraskapet 

     

2   Beslut om att inleda utredning om 
faderskap 

2 kap. 1 § FB Socsekr  

     

2   Beslut om att inleda utredning om 
föräldraskap 

2 kap. 9 § 1 st FB Socsekr  

     
2   Beslut om att väcka och föra talan i mål om 

faderskap 
3 kap. 5 § 2 st FB Socsekr  

     
2   Föra talan i anhängiggjort mål om 

faderskap i allmän domstol 
3 kap. 6 § 2 st FB 1:e Socsekr  

     

2   Utse utredare av adoptionsutredning 4 kap. 14 § FB 1:e Socsekr Uppdrag från allmän domstol 

     
2   Godkännande av avtal om vårdnad 6 kap. 6 § 2 st FB 1:e Socsekr  
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

2   Beslut om att vidta åtgärd till stöd för 
barnet, vid endast den ene vårdnads-
havarens samtycke 

6 kap. 13 a § FB MyndUtskott  

     
2   Godkännande av avtal om barns boende då 

barnet står under vårdnad av båda 
föräldrarna 

6 kap. 14 a § 2 st 
FB 

Socsekr  

     
2   Godkännande av avtal om barns umgänge 

med föräldrar som barnet inte bor tillsam-
mans med 

6 kap. 15 a § 3 st 
FB 

Socsekr  

     
2   Utse person som umgängesstöd 6 kap. 15 c § 3 st FB Socsekr  

     

2   Utse utredare i frågor om vårdnad, boende 
eller umgänge 

6 kap. 19 § 3 st FB 1:e Socsekr Uppdrag från allmän domstol 

     

2   Godkännande av avtal om underhålls-
bidrag för längre perioder än tre månader 

7 kap. 7 § 2 st FB Socsekr  

 

22 Lagen om god man för ensamkommande barn 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

2   Ansöka om behov av god man, jml 2 §, hos 
överförmyndare 

3 § Lgeb Socsekr  

     
2   Väcka talan om eller anmälan om behov av 

särskilt förordnad vårdnadshavare hos 
allmän domstol 

10 § Lgeb Socsekr  

 

23 Brottsbalken 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

2   Yttrande till allmän domstol gällande över-
lämnande till vård eller annan åtgärd 

32 kap. 1 § BrB 
 

MyndUtskott 
ECH  

Enligt LVU 
Enligt SoL, max 3 mån 

 

24 Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

2   Begäran hos polis om utredning av brott 31 § 2 st LUL MyndUtskott  

     
2   Beslut om framställan till åklagare om 

väckande av bevistalan 
38 § LUL MyndUtskott  
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25 Äktenskapsbalken 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

2   Yttrande till åklagare i fråga om underårigs 
äktenskapsskillnad samt att lämna upplys-
ningar på begäran från annan socialnämnd 

5 kap. 5 § 3 st 
ÄktB 

Socsekr  

 

26 Utlänningslagen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

2   Ansökan om tidsbegränsat uppehålls-
tillstånd hos Migrationsverket, avseende 
barn placerade jml 6 kap. 11a § SoL 

5 kap. 15 c § UtlL 1:e Socsekr  

 

27 Passlagen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

2   Yttrande till passmyndighet om utfärdande 
av pass utan vårdnadshavares medgivande 

11 a § Passlagen  Socsekr  
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Verksamheten Hälsa och bistånd 
Vuxenenheten 

28 Socialtjänstlagen  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

2   Beslut om bistånd i form av vård, placering 
i hem för vård eller boende, i skyddat 
boende, i familjehem 

4 kap 1 § SoL MyndUtskott 
ECH 

 
Max 3 + 3 mån 

     

2   Beslut om bistånd i form av ekonomiskt 
stöd för omkostnader i samband med 
placering i vårdboende 

4 kap. 1 § SoL ECH Upp till 25 % av pbb 

     

2   Beslut om bistånd i form av kommunalt 
kontrakt till lägenhet 

4 kap. 1 § SoL ECH  

     

2   Beslut om bistånd till insats i form av 
öppenvård 

4 kap. 1 § SoL Socsekr 
ECH 

I egen regi 
I extern regi - max 6 mån. 

     

2   Beslut om bistånd i form av kontaktperson/ 
kontaktfamilj, jml 3 kap. 6 b § 1 st SoL, 
samt förordnande och entledigande 

4 kap. 1 § SoL ECH Max 6 mån. 

     

2   Beslut om förordnande och entledigande 
av kontaktperson/kontaktfamilj  

3 kap. 6 b § SoL Socsekr Vid byte i pågående insats 

     

2   Beslut om bistånd i form av särskilt 
kvalificerad kontaktperson, jml 3 kap. 6 b § 
2 st SoL 

4 kap. 1 § SoL ECH  

     

2   Beslut om ersättning från den enskilde 
avseende uppehälle vid vård eller 
behandling 

8 kap. 1 § 1 st SoL ECH Se även 6 kap. 1 § SoF 

     

2   Beslut om att efterge ersättningsskyldighet 
jml 8 kap. 1 § 1 st SoL 

9 kap. 4 § SoL ECH  

 

29 Lagen om vård av missbrukare i vissa fall  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

2   Beslut om att inleda utredning  7 § LVM ECH  

     
2   Beslut om att inte inleda utredning eller att 

inledd utredning ska avslutas 
7 § LVM ECH  

     
2   Beslut om läkarundersökning samt utse 

läkare för undersökningen 
9 § LVM Socsekr  

     
2   Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten 

om tvångsvård 
11 § LVM MyndUtskott  
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

2   Beslut om omedelbart omhändertagande 13 § 1 LVM 
 
13 § 2 LVM 

MyndUtskott 
 
Nämndens ordf. 
eller annan, av 
nämnden, för-
ordnad ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     
2   Beslut om upphörande av omedelbart 

omhändertagande 
18 b § LVM 
 
6 kap. 39 § KL 
 

MyndUtskott 
 
Nämndens ordf. 
eller annan, av 
nämnden, för-
ordnad ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     
2   Beslut om att begära polismyndighets hjälp 

för att föra missbrukare till 
läkarundersökning 

45 § 1 LVM ECH  

     
2   Beslut om att begära polismyndighets hjälp 

för att föra den enskilde till vårdinstitution 
45 § 2 LVM Socsekr  

     
2   Yttrande till åklagare vid åtalsprövning 46 § LVM ECH  

 

30 Brottsbalken 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

3   Yttrande till allmän domstol vid prövning 
om överlämnande till vård 

31 kap. 2 § BrB ECH  

     
 

Handläggarenheten 
31 Socialtjänstlagen  

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

3   Beslut om bistånd i form av hemtjänst-
insatser i ordinärt boende, omfattande 
omsorg, service och trygghet 

4 kap. 1 § SoL HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

3   Beslut om bistånd i form av yttre 
hemtjänstinsatser 

4 kap. 2 § SoL HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

3   Beslut om bistånd i form av ledsagar-
service 

4 kap. 1 § SoL HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

3   Beslut om bistånd i form av avlösarservice 4 kap. 1 § SoL HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

3   Beslut om bistånd i form av plats i dag-
verksamhet, med inriktning demens 

4 kap. 1 § SoL HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

3   Beslut om bistånd i form av plats i dag-
verksamhet, med inriktning somatik 

4 kap. 2 § SoL HL  

     

3   Beslut om bistånd i form av boendestöd 4 kap. 1 § SoL HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

3   Beslut om bistånd i form av kontaktperson 4 kap. 1 § SoL HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

3   Beslut om bistånd i form av korttidsplats 4 kap. 1 § SoL   

 Med inriktning somatik eller demens  HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

 Med inriktning psykiatri  ECH  

 Med inriktning hospice  ECH  

     

3   Beslut om bistånd till ekonomiskt bidrag i 
form av anhörigbidrag  

4 kap. 2 § SoL HL Enligt kommunens riktlinjer 

     

3   Beslut om bistånd i form av boende 4 kap. 1 § SoL HL 
 
 
HL 

I särskild boendeform,  
jml 5 kap 5 § SoL 
 
I bostad med särskild service,  
jml 5 kap. 7 § SoL 

     

3   Beslut om bistånd i form av bostad med 
god tillgänglighet 

4 kap. 2 § SoL HL  

     

3   Beslut om bistånd i form av kommunalt 
kontrakt till lägenhet 

4 kap. 1 § SoL ECH  

     

3   Beslut om nedsättning av avgift för 
hemtjänst 

8 kap. 8 § SoL ECH 
VCH 

Enligt riktlinjer 
Utöver riktlinjer 

 

32 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

32.1  Beslut om personkretstillhörighet 1 och 7 §§ LSS HL Beslutet är en del av beslut om 
insatser, jml 9 § LSS, och fattas 
därmed inte särskilt. 

     

32.2  Beslut om insats i form av biträde av 
personlig assistent eller ekonomiskt stöd 
till skäliga kostnader för sådan assistans 

9 § 2 LSS HL 
MHL 
ECH 

Upp till 40 timmar/vecka 
Upp till 60 timmar/vecka 
Upp till 336 timmar/vecka 

     

32.3  Beslut om ekonomiskt stöd till skäliga 
kostnader för merkostnader vid ordinarie 
assistents sjukdom 

9 § 2 LSS ECH  
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

32.4  Beslut om insats i form av ekonomiskt stöd 
till skäliga kostnader för personlig 
assistans 

9 § 2 LSS ECH  

     

32.5  Beslut om insats i form av ledsagarservice 9 § 3 LSS HL  

     

32.6  Beslut om insats i form av biträde av 
kontaktperson 

9 § 4 LSS HL  

     

32.7  Beslut om insats i form av avlösarservice i 
hemmet 

9 § 5 LSS HL  

     

32.8  Beslut om insats i form av korttidsvistelse 
utanför det egna hemmet 

9 § 6 LSS HL  

     

32.9  Beslut om insats i form av korttidstillsyn 
för skolungdom över 12 år 

9 § 7 LSS HL  
 

     

32.10  Beslut om insats för barn och unga i form 
av boende utanför föräldrahemmet 

9 § 8 LSS 
 
 

 
 
 

 
 

 I familjehem  MyndUtskott Kräver medgivande enligt 6 kap.  
6 § FB 

 I bostad med särskild service  ECH  

     

32.11  Beslut om insats för vuxna i form av 
bostad med särskild service eller annan 
särskilt anpassad bostad för vuxna 

9 § 9 LSS HL  

     

32.12  Beslut om insats i form av daglig 
verksamhet 

9 § 10 LSS HL  

     

32.13  Beslut om utbetalning av assistans-
ersättning till annan person än den stöd-
berättigade 

11 § LSS VCH  

     

32.14  Beslut om återbetalning av ekonomiskt 
stöd lämnat med stöd av 9 § 2 LSS 

12 § LSS VCH  

     

32.15  Anmälan till Försäkringskassan om behov 
av assistansersättning 

15 § 8 LSS HL  

     

32.16  Anmälan till Försäkringskassan om 
antagande av missbruk av assistans-
ersättning 

15 § 10 LSS VCH  

     

32.17  Anmälan till IVO om antagande att ifråga-
sätta lämplighet hos tillståndshavare att 
bedriva verksamhet med pers. ass. 

15 § 11 LSS VCH  
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

32.18  Förhandsbesked på ansökan om rätten till 
insatser jml 9 § 

16 § 2 st 3 LSS HL  

     

32.19  Beslut om insatser akut uppkomna vid 
tillfällig vistelse i Härryda kommun 

16 § 4 st LSS HL  

     

32.20  Beslut om ersättning i form av underhålls-
bidrag från föräldrar vars underåriga barn 
får omvårdnad i annat hem än det egna 

20 § LSS HL Se även 5 § förordningen 
(1993:1090) om stöd och service 
till vissa funktionshindrade jml 6 
kap. 2-4 §§ SoF 
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Verksamheten Integration och arbetsmarknad 
Försörjningsstöd 

33 Socialtjänstlagen  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

33.1  Beslut om ekonomiskt bistånd i form av 
försörjningsstöd 

4 kap. 1 § SoL 
4 kap. 3 § 1 SoL 

Socsekr 
ECH 
MyndUtskott 

Enligt riksnorm 
Enligt riksnorm + 25 % av pbb 
Utöver riksnorm + 25 % av pbb 

 Med villkor om praktik eller kompetenshöjande 
åtgärd 

4 kap 4 § SoL 
 

Socsekr 
 

 

 Med vägrande av eller nedsättning av fortsatt 
försörjningsstöd 

4 kap. 5 § SoL Socsekr 
 

 

     

33.2  Beslut om ekonomiskt bistånd i form av 
försörjningsstöd för skäliga kostnader 

4 kap. 1 § SoL 
4 kap. 3 § 2 SoL 

  

 Skäliga kostnader utöver riksnorm  Socsekr 
MyndUtskott 

Enligt kommunens norm 
Utöver kommunens norm 

 Boendekostnader utöver kommunens norm  Socsekr 
ECH 

Upp till 4 mån 
Över 4 mån med 1 mån förlängning 
efter omprövning 

 Tillfälligt boende  ECH 
MyndUtskott 

Upp till 3 + 3 mån 
Utöver 6 mån 

     

33.3  Beslut om ekonomiskt bistånd, livsföring i 
övrigt, i form av 

4 kap. 1 § SoL  Kommunens normer och  
handläggarrutiner 

 Tandvård, akut och nödvändig  Socsekr 
ECH 
MyndUtskott 

Upp till 25 % av pbb 
Upp till 50 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

 Hälso- och sjukvård  Socsekr 
MyndUtskott 

Upp till 10 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

 Glasögon, nödvändiga  Socsekr 
MyndUtskott 

Upp till 10 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

 Hemutrustning  Socsekr 
ECH 
MyndUtskott 

Upp till 10 % av pbb 
Upp till 50 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

 Flyttkostnader  ECH 
MyndUtskott 

Upp till 50 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

 Umgängesresa, ID-kort och annat övrigt  Socsekr 
MyndUtskott 

Upp till 10 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

     

33.4  Beslut om ekonomiskt bistånd, livsföring i 
övrigt, i form av 

4 kap. 1 § SoL  Kommunens normer och 
handläggarrutiner 

 Elskulder 
 

 Socsekr 
ECH 
MyndUtskott 

Upp till 25 % av pbb 
Upp till 50 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

 Hyresskulder  Socsekr 
ECH 
MyndUtskott 

Upp till 25 % av pbb 
Upp till 50 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

 Övriga skulder  Socsekr 
MyndUtskott 

Upp till 10 % av pbb 
Utöver kommunens norm 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

33.5  Beslut om ekonomiskt bistånd, livsföring i 
övrigt, i form av 

4 kap. 2 § SoL   

 Deponering av hyra vid nytecknade kontrakt  Socsekr 
MyndUtskott 

Upp till 3 mån hyreskostnad 
Utöver 3 mån hyreskostnad 

     

33.6  Beslut om ekonomiskt bistånd, livsföring i 
övrigt, i form av 

4 kap. 2 § SoL  Kommunens normer och hand-
läggarrutiner. Avslagsbeslut med 
stöd av 4 kap 1 § SoL 

 Begravningskostnader och utgifter i omedelbar 
anslutning till dödsfallet 

 Assistent 
MyndUtskott 

Upp till 50 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

     

33.7  Beslut om bistånd i form av förmedling av 
privata medel 

4 kap. 1 § SoL Socsekr  

     

33.8  Beslut om att ställa villkor om återkrav vid 
beslut om bistånd jml 4 kap. 1 och 2 §§ SoL 

 Socsekr  

     

33.9  Beslut om att återkräva beviljat ekonomiskt 
bistånd, jml 4 kap. 1 och 2 SoL, som utgått 
obehörigen eller med för högt belopp 

9 kap. 1 § SoL MyndUtskott  

     

33.10  Beslut om att återkräva beviljat ekonomiskt 
bistånd, jml 4 kap. 1 SoL 

9 kap. 2 § 1 st SoL ECH  

     

33.11  Beslut om att återkräva beviljat ekonomiskt 
bistånd utöver 4 kap. 1 § SoL 

9 kap. 2 § 2 st SoL ECH Gäller bistånd som har beviljats med 
villkor om återbetalning 

     

33.12  Beslut om att efterge ersättningsskyldighet 
i ärenden om återkrav jml 9 kap. 2 § SoL 

9 kap. 4 § SoL ECH  

     

33.13  Beslut om bistånd i form av kommunalt 
kontrakt till lägenhet 

4 kap. 1 § SoL ECH  

 

34 Ärvdabalken 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

34.1  Fullgöra nämndens skyldigheter som 
föreskrivs i 18 kap. 2 § 1 st ÄB 

18 kap. 2 st 2 ÄB Assistent  

     
34.2  Dödsboanmälan till tingsrätten 20 kap. 8 a § ÄB Assistent  
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Nyanlända och ensamkommande barn 
35 Socialtjänstlagen  

 

35.1  Alla beslut om bistånd enligt SoL som delegerats till Myndighetsutskottet i ärenden inom verksamheten Barn 
och Familj får på motsvarande sätt fattas av Myndighetsutskottet i ärenden inom verksamheten Integration 
och Arbetsmarknad. 

35.2  Alla beslut om bistånd enligt SoL som delegerats till verksamhetschef i ärenden inom verksamheten Barn 
och familj får på motsvarande sätt fattas av verksamhetschef i ärenden inom verksamheten Integration och 
Arbetsmarknad.  

35.3  Alla beslut om bistånd enligt SoL som delegerats till enhetschef och 1:e socialsekreterare i ärenden inom 
verksamheten Barn och familj får på motsvarande sätt fattas av enhetschef i ärenden inom verksamheten 
Integration och Arbetsmarknad.  

35.4  Alla beslut om bistånd enligt SoL som delegerats till socialsekreterare i ärenden inom verksamheten Barn 
och familj får på motsvarande sätt fattas av socialsekreterare i ärenden inom verksamheten Integration och 
Arbetsmarknad.  

 

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

35.5  Beslut om bistånd i form av vård, 
placering/omplacering, i stödboendet 
Näckrosvägen för unga 18-20 år 

4 kap. 1 § SoL ECH  

     

35.6  Beslut om bistånd i form av kommunalt 
kontrakt till lägenhet 

4 kap. 1 § SoL ECH  

 

36 Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga  
 

36.1  Alla beslut om insatser enligt LVU som delegerats till Myndighetsutskottet i ärenden inom verksamheten Barn 
och Familj får på motsvarande sätt fattas av Myndighetsutskottet i ärenden inom verksamheten Integration 
och Arbetsmarknad. 

36.2  Alla beslut om insatser enligt LVU som delegerats till verksamhetschef i ärenden inom verksamheten Barn 
och familj får på motsvarande sätt fattas av verksamhetschef i ärenden inom verksamheten Integration och 
Arbetsmarknad.  

36.3  Alla beslut om insatser enligt LVU som delegerats till enhetschef och 1:e socialsekreterare i ärenden inom 
verksamheten Barn och familj får på motsvarande sätt fattas av enhetschef i ärenden inom verksamheten 
Integration och Arbetsmarknad.  

36.4  Alla beslut om bistånd enligt LVU som delegerats till socialsekreterare i ärenden inom verksamheten Barn 
och familj får på motsvarande sätt fattas av socialsekreterare i ärenden inom verksamheten Integration och 
Arbetsmarknad.  
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Verksamheten Vård och omsorg 

37 Socialtjänstlagen  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

37.1  Beslut om nedsättning av avgift för särskilt 
boende 

8 kap. 8 § SoL ECH 
VCH 

Enligt riktlinjer 
Utöver riktlinjer 

Verksamheten Funktionsstöd 
38 Förordningen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

38.1  Beslut om förordnande och entledigande 
av kontaktperson jml 9 § 4 LSS 

4 § förordningen 
om stöd och 
service till vissa 
funktionshindrade 

VCH  

     

38.2  Beslut om arvode och ersättning till 
kontaktperson jml 9 § 4 LSS, enligt SKL:s 
riktlinjer 

 ECH  

Verksamheten Hälso- och sjukvård 
39 Allmänt 

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

39.1  Fastställa rutiner för egenvård inom hälso- 
och sjukvården 

 MAS/MAR  

     

39.2  Fastställa rutiner för hantering och använd-
ning av medicintekniska produkter inom 
hälso- och sjukvården 

 MAS/MAR  

     

39.3  Anmälan till IVO om allvarlig vårdskada, 
enligt lex Maria 

3 kap. 5 § PSL MAS HSLF-FS 2017:41 
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Socialtjänstjour 
Socialjouren Göteborgs Stad 
Härryda kommun och Socialjouren inom Social resursförvaltning i Göteborgs Stad har upprättat avtal om socialtjänstjour. 
Socialjouren åtar sig att tillhandahålla socialtjänstjour enligt SoL, LVU och LVM under vardagar utanför kontorstid, veckoslut, 
helgdagar eller andra tider som avtalats. Socialtjänstjouren omfattar inte insatser som rör hemtjänstärenden eller familjerätts-
ärenden. Beslut av Socialjouren under jourtid tas med stöd av relevant lagstiftning samt Härryda kommuns delegationsordning. 

40 Socialtjänstlagen  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

40.1  Framställan till domstol om behov av 
målsägandebiträde för underårig 

5 kap. 2 § 1 SoF Socsekr SJ  

     
40.2  Beslut om ekonomiskt bistånd i form av 

försörjningsstöd för skäliga kostnader 
4 kap. 1 § SoL 
4 kap. 3 § 2 SoL 

Socsekr SJ  

 Enligt riksnorm  Socsekr SJ  

 Skäliga kostnader utöver riksnorm  Socsekr SJ  

     
40.3  Beslut om bistånd i form av tillfällig 

placering i HVB-hem 
4 kap 1 § SoL Socsekr SJ Upp till en vecka 

 

41 Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

41.1  Beslut rörande den unges personliga 
förhållanden, i den mån beslutet inte är att 
hänföra till 11 § 1 och 2 st LVU 

11 § 4 st LVU Socsekr SJ  

41.2  Beslut om läkarundersökning, att utse 
läkare samt plats för läkarundersökningen 

32 § LVU Socsekr SJ  

41.3  Beslut om begäran om handräckning från 
polis för genomförande av vård eller 
omhändertagande med stöd av LVU 

43 § 1 st 2 LVU 

 

Socsekr SJ  

 

42 Lagen om vård av missbrukare i vissa fall  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

42.1  Beslut om att inleda utredning  7 § LVM Socsekr SJ  

     
42.2  Beslut om läkarundersökning samt utse 

läkare för undersökningen  
9 § LVM Socsekr SJ  

     
42.3  Beslut om att begära polismyndighets 

hjälp för att föra den enskilde till 
vårdinstitution 

45 § 2 LVM Socsekr SJ  

     
42.4  Beslut om att begära polismyndighets 

hjälp för att föra missbrukare till 
läkarundersökning  

45 § 1 LVM Socsekr SJ  

     
42.5  Beslut om att vård enligt LVM ska inledas 

på sjukhus  
24 § LVM Socsekr SJ  
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DELEGATIONSÄRENDEN INOM SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 

43 Utbildning - Allmänt 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

43.1  Avge yttrande till Skolinspektionen, DO 
och BEO avseende inspektioner och  
anmälningar i barn- och elevärenden 

 AC  

     

43.2  Tillträdesförbud för utomstående till 
förskole- och skolområde 

 VCH Förbud för annan än elev och 
personal.  
OBS! Tidsbegränsas 

     

43.3  Fastställande av likabehandlingsplan och 
plan mot diskriminering och kränkande 
behandling 

6 kap. 8 § SkolL ECH  

     

43.4  Rutiner för klagomål 4 kap. 8 § SkolL VCH  

     

43.5  Beslut om anställning av lärare och 
förskollärare utan behörighet och 
legitimation för längre tid än 6 månader, 
dock högst ett år i sänder 

2 kap. 19 § SkolL ECH  

     

43.6  Avtal om utbildningsplats  VCH  

     

43.7  Avtal om upplåtelse av förskole- och skol-
lokaler avseende schemabokning över 
period inom verksamhetstid. 

 ECH Avtal under maximalt ett läsår. 
Samråd ska ske med 
fastighetschef 

     

43.8  Ta emot anmälan om att barn/elev anser 
sig ha blivit utsatt för kränkande 
behandling eller trakasserier/sexuella 
trakasserier på sätt som avses i 
diskrimineringslagen  

6 kap. 10 § SkolL MyndUtskott  

     

43.9  Utreda och vidta åtgärder vid anmälan om 
att barn/elev anser sig ha blivit utsatt för 
kränkande behandling eller 
trakasserier/sexuella trakasserier av annat 
barn/elev eller personal   

6 kap. 10 § SkolL och 2 
kap. 7 § DL 

ECH Om anmälan gäller ECH ska 
utredning och vidtagande av 
åtgärder ske på närmast högre 
nivå 

     

43.10  Ta emot anmälan om att utredning om 
elevs frånvaro har inletts av rektor 

7 kap. 19a § 3 st SkolL MyndUtskott  

     

43.11  Ta emot anmälan från skolenhet med 
annan huvudman än hemkommunen 
(Härryda kommun) om att det inletts 
utredning om elevs frånvaro jml 7 kap 19 a 
§ SkolL 

7 kap. 22 § 2 st SkolL MyndUtskott  

     

43.12  Mottagande av elev i särskolan 7 kap. 5, 8 och 9 §§ 
samt 18 kap. 5 § SkolL 

ECH  
Utvecklings- och 
stödenheten 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

43.13  Beslut om att elev inte tillhör särskolans 
målgrupp 

7 kap. 5 b § och  
18 kap. 7 § SkolL 

ECH  
Utvecklings- och 
stödenheten 

 

     

43.14  Beslut om bidrag avseende grundbelopp 8 kap. 21-22 §§,  
9 kap. 19-20 §§,  
10 kap. 37-38 §§,  
11 kap. 36 och 37 §§,  
14 kap. 15 och 16 §§,  
16 kap. 52 och 53 §§,  
17 kap. 31, 32 och 35 §§ 
19 kap. 25-26 §§  
25 kap. 11-12 §§ SkolL 

VCH  

     

43.15  Beslut om bidrag avseende tilläggsbelopp 8 kap. 23 §,  
9 kap. 21 §, 
11 kap. 38 §,  
10 kap. 39 §,  
14 kap. 17 §,  
16 kap. 54 §, 
17 kap. 34 § och 
19 kap. 47 § SkolL 

VCH  

     

43.16  Avtal om korttidstillsyn för elev inom 
grundskolan, grundsärskolan, gymnasie-
skolan eller gymnasiesärskolan i annan 
kommun än hemkommunen 

 VCH  

 

44 Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och öppen fritidsverksamhet 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

44.1  Beslut om plats inom förskola och 
pedagogisk omsorg för barn som fyllt ett år 

8 kap. 5-6 samt 14-
15 §§ SkolL 
25 kap. 2 § SkolL 

PCH Planering 
och tillsyn 

 

     

44.2  Beslut om plats inom fritidshem eller 
öppen fritidsverksamhet 

14 kap. 5 § SkolL 
25 kap. 4 § SkolL 

PCH Planering 
och tillsyn 

 

     

44.3  Beslut om plats inom förskola och fritids-
hem då barnet behöver särskilt stöd 

8 kap. 7 SkolL 
14 kap. 6 § SkolL 

VCH  

     

44.4  Överenskommelse för barn om mottagande 
i förskola i annan kommun än hem-
kommunen om särskilda skäl föreligger 

8 kap. 12 SkolL PCH Planering 
och tillsyn 

 

     

44.5  Inhämta och avge yttrande samt fatta 
beslut om mottagande av barn i annan 
kommun än hemkommunen 

8 kap. 13 § SkolL PCH Planering 
och tillsyn 

 

     

44.6  Uppsägning av plats inom förskola, peda-
gogisk omsorg, fritidshem och öppen 
fritidshemsverksamhet 

 VCH  

     

44.7  Beslut om nedsättning av platsavgift  VCH  
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45 Förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

45.1  Beslut om att elev ej omfattas av skolplikt 7 kap. 2 § SkolL VCH  

     

45.2  Beslut om uppskjuten skolplikt 7 kap. 10 § SkolL VCH  

     

45.3  Beslut om mottagande av barn i förskole-
klass redan höstterminen det år då barnet 
fyller fem år 

7 kap. 11 § SkolL VCH  

     

45.4  Beslut om mottagande av barn i grund-
särskola redan höstterminen det år då 
barnet fyller sex år om vårdnadshavare 
begär det 

7 kap. 11 a § första 
stycket 2 SkolL 

VCH  

     

45.5  Beslut om skolpliktens upphörande 7 kap. 13 och 14 §§ 
SkolL 

VCH  

     

45.6  Fullfölja utbildningen efter att skolplikten 
upphört 

7 kap. 15 och 16 §§ 
SkolL 

VCH  

     

45.7  Medgivande att fullgöra skolplikten på 
annat sätt samt återkallande av sådant 
medgivande 

24 kap. 25 § SkolL VCH  

     

45.8  Överenskommelse för elev att fullgöra skol-
gång i annan kommun än hemkommunen 
om särskilda skäl föreligger 

9 kap. 12 § SkolL 
10 kap. 24 § SkolL 
11 kap. 24 § SkolL 

PCH Planering 
och tillsyn 
 
ECH  
Utvecklings- och 
stödenheten 

Grundskola 
 
 
Grundsärskola 

     

45.9  Inhämta och avge yttrande samt beslut om 
mottagande av elev i annan kommun än 
hemkommunen 

9 kap. 13§ SkolL 
10 kap. 25 § SkolL 
11 kap. 25 § SkolL 

PCH Planering 
och tillsyn 
 
ECH  
Utvecklings- och 
stödenheten 

Grundskola 
 
 
Grundsärskola 

     

45.10  Placering av elev vid skolenhet 9 kap. 15 § SkolL 
10 kap. 30 § SkolL 
11 kap. 29 § SkolL 

PCH Planering 
och tillsyn 
 
ECH  
Utvecklings- och 
stödenheten 

Grundskola 
 
 
Grundsärskola 

     

45.11  Beslut om skolskjuts förskoleklass, grund-
skola och grundsärskola 

9 kap. 15 § b-d SkolL  
10 kap. 32-33 §§ SkolL  
11 kap. 31 § SkolL 

PCH Planering 
och tillsyn 

 

     

45.12  Beslut om utbildning i grundskolan eller i 
grundsärskolan för integrerade elever 

Skollagen 7 kap. 9 § Rektor  
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46 Gymnasieskola och gymnasiesärskola 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

46.1  Beslut om stöd till inackordering 15 kap. 32 § SkolL 
18 kap. 32 § SkolL 

Intendent 
gymnasieskola 

 

     
46.2  Avvikelse från ett nationellt programs 

innehåll 
16 kap. 14 § SkolL ECH  

     
46.3  Överenskommelse med annan huvudman 

om behörighet och mottagande av elev 
utanför GR-området samt inom  
GR-området i de fall behörighet och motta-
gande ej följer av GR:s samverkansavtal 

16 kap. 36, 42-44 samt 
47-48 §§ SkolL 

VCH  

     
46.4  Överenskommelse för elev att fullgöra 

skolgång i annan kommun än hem-
kommunen om särskilda skäl föreligger 

16 kap. 42-44 §§ SkolL 
19 kap. 12-14 §§ SkolL 

VCH  

     
46.5  Antagning till yrkesintroduktion och 

individuellt alternativ p.g.a. synnerliga skäl 
17 kap. 11 § SkolL ECH  

     
46.6  Beslut om skolskjuts gymnasiesärskola 18 kap. 30 och 35 §§ 

SkolL 
Intendent 
gymnasieskola 

 

     
46.7  Beslut om att bekosta elevresor i 

gymnasieskola 
Lagen (1991:1110) om 
kommunernas skyldig-
het att svara för vissa 
elevresor  

VCH  

     
46.8  Antagning av elev vid senare tidpunkt 7 kap. 8 § Gf ECH  

     
46.9  Byte av studieväg 7 kap. 9 § Gf ECH  

     
46.10  Förlängd undervisning 9 kap. 7 § Gf ECH 

 
 
 
VCH 

Beslut avseende elev vid 
Hulebäcksgymnasiet som är 
folkbokförd i kommunen 
 
Beslut avseende elev som går i 
gymnasieskola hos annan 
huvudman och är folkbokförd i 
kommunen 

     
46.11  Beslut om ersättning vid gymnasiestudier 

utomlands 
 VCH Se riktlinjer dnr 2015KS38 

     
46.12  Plan för utbildning på 

introduktionsprogram 
17 kap. 7 § SkolL VCH  

     
46.13  Undervisningstid på nationella program 4 kap. 22 § Gf ECH  

     
46.14  Arbetsplatsförlagt lärande 4 kap. 12 och 13 §§ Gf ECH  
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47 Vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

47.1  Beslut om att böcker och andra lärverktyg, 
som varje elev inom kommunal vuxen-
utbildning och särskild utbildning för 
vuxna har för eget bruk och får behålla 
som sin egendom, ska anskaffas av 
eleverna själva eller erbjudas mot avgifter 
som högst motsvarar huvudmannens 
anskaffningskostnader 

20 kap. 7 § SkolL 
 

ECH  

     

47.2  Beslut om att elever inom utbildning i 
svenska för invandrare ska hålla sig med 
enstaka egna lärverktyg 

21 kap. 6 § SkolL ECH  
 

     

47.3  Beslut om upphörande av utbildning för 
elev vid gymnasial och grundläggande 
vuxenutbildning samt utbildning i svenska 
för invandrare 

20 kap. 9 § SkolL ECH  

     

47.4  Beslut om att på nytt bereda utbildning  
för elev vid gymnasial och grundläggande 
vuxenutbildning samt utbildning i svenska 
för invandrare 

20 kap. 9 § SkolL ECH  

     

47.5  Mottagande till grundläggande vuxen-
utbildning 

20 kap. 13 § SkolL ECH  

     

47.6  Beslut om ansökan om interkommunala 
ersättningar inom gymnasial och grund-
läggande vuxenutbildning 

20 kap. 14 § SkolL 
20 kap. 21 § SkolL 

ECH  

     

47.7  Antagning gymnasialt 20 kap. 23 § SkolL ECH  

     

47.8  Mottagande till utbildning i svenska för 
invandrare 

20 kap. 33 § SkolL ECH  

     

47.9  Mottagande, antagning och beslut om 
interkommunal ersättning för elev inom 
särskild utbildning för vuxna 

21 kap. 7 § SkolL ECH  

     

47.10  Beslut om upphörande av utbildning  
för elev vid särskild utbildning för vuxna 

21 kap. 9 § SkolL ECH  

     

47.11  Beslut om att på nytt bereda utbildning  
för elev vid särskild utbildning för vuxna 

21 kap. 9 § SkolL ECH  

 

48 Besvärsärenden 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

48.1  Omprövning av överklagat beslut 37-39 §§ FL Delegat som 
beslutat i 
ärendet 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

48.2  Rättidsprövning av överklagat beslut samt 
avvisande av för sent inkommet över-
klagande 

45 § FL Delegat som 
beslutat i 
ärendet 

 

     

48.3  Beslut om att utse ombud för VFN i 
ärenden eller mål vid allmän domstol eller 
allmän förvaltningsdomstol 

 SCH  

     

48.4  Yttrande till förvaltningsdomstol över 
överklagade beslut 

 Delegat som 
beslutat i 
ärendet 

 

     

48.5  Yttrande till Skolväsendets 
överklagandenämnd över överklagade 
beslut 

 Delegat som 
beslutat i 
ärendet 

 

 

49 Fristående förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem med enskild huvudman  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

49.1  Beslut om att avsluta tillsyn  SCH  

 

50 Beviljande av kommunala bidrag till ideella organisationer 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

50.1  Bidrag till föreningar inom fritidsområdet  ECH 
 
VCH 

Bidrag enligt 
bidragsbestämmelser 
Övriga bidrag 

     
50.2  Kulturbidrag  VHC  
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

45.1 
 

Beslut om att elev ej omfattas av skolplikt 7 kap. 2 § SkolL VCH  

     

45.2 Beslut om uppskjuten skolplikt 7 kap. 10 § SkolL VCH  

     

45.3 Beslut om mottagande av barn i förskole-
klass redan höstterminen det år då barnet 
fyller fem år 

7 kap. 11 § SkolL VCH  

     

45.4 Beslut om mottagande av barn i grund-
särskola redan höstterminen det år då 
barnet fyller sex år om vårdnadshavare 
begär det 

7 kap. 11 a § första 
stycket 2 SkolL 

VCH  

     

45.5 Beslut om skolpliktens upphörande 7 kap. 13 och 14 §§ 
SkolL 

VCH  

     

45.6 Fullfölja utbildningen efter att skolplikten 
upphört 

7 kap. 15 och 16 §§ 
SkolL 

VCH  

     

45.7 Medgivande att fullgöra skolplikten på 
annat sätt samt återkallande av sådant 
medgivande 

24 kap. 25 § SkolL Rektor 
 
 
 
 
PCH Planering 
och tillsyn 

För elever som är folkbokförda 
i Härryda kommun och som 
går i kommunal skola i 
Härryda kommun 
 
För elever som är folkbokförda 
i Härryda kommun och som 
går i skola med annan 
huvudman än Härryda 
kommun 

     

45.8 Överenskommelse för elev att fullgöra skol-
gång i annan kommun än hemkommunen 
om särskilda skäl föreligger 

9 kap. 12 § SkolL 
10 kap. 24 § SkolL 
11 kap. 24 § SkolL 

PCH Planering 
och tillsyn 
 
ECH  
Utvecklings- och 
stödenheten 

Grundskola 
 
 
Grundsärskola 

     

45.9 Inhämta och avge yttrande samt beslut om 
mottagande av elev i annan kommun än 
hemkommunen 

9 kap. 13§ SkolL 
10 kap. 25 § SkolL 
11 kap. 25 § SkolL 

PCH Planering 
och tillsyn 
 
ECH  
Utvecklings- och 
stödenheten 

Grundskola 
 
 
Grundsärskola 

     

45.10 Placering av elev vid skolenhet 9 kap. 15 § SkolL 
10 kap. 30 § SkolL 
11 kap. 29 § SkolL 

PCH Planering 
och tillsyn 
 
ECH  
Utvecklings- och 
stödenheten 

Grundskola 
 
 
Grundsärskola 

     

45.11 Beslut om skolskjuts förskoleklass, grund-
skola och grundsärskola 

9 kap. 15 § b-d SkolL  
10 kap. 32-33 §§ SkolL  
11 kap. 31 § SkolL 

PCH Planering 
och tillsyn 
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45.12 Beslut om utbildning i grundskolan eller i 
grundsärskolan för integrerade elever 

7 kap. 9 § SkolL Rektor  

45.13 Beslut om att elev som fullgör sin skolgång 
i Härryda kommun ska läsa ämnen eller 
ämnesområden inom grundsärskolan 

11 kap. 8 § SkolL ECH  
Utvecklings- och 
stödenheten 

Grundsärskola 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

20.1  Beslut om ansökan hos förvaltnings-
rätten om vård 

4 § LVU MyndUtskott  
 
 

     
20.2  Beslut om omedelbart omhändertagande 6 § 1 st LVU 

 
6 § 2 st LVU 

MyndUtskott 
 
Nämndens ordf. 
eller annan av 
nämnden för-
ordnad ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

20.3  Beslut om omedelbart omhändertagande 
för tillfällig vård för den som är under 18 år 

6 a § LVU 
 
 
6 a § 2 st jml 6 § 
2 st LVU  

MyndUtskott 
 
 
Nämndens ordf. 
eller annan av 
nämnden för-
ordnad ledamot 

I ärenden då svensk domstol inte är 
behörig 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

20.4  Begäran om förlängd tid för ansökan hos 
förvaltningsrätten om vård 

8 § LVU ECH  

     

20.5  Beslut om upphörande av omedelbart 
omhändertagande 

9 § LVU 
 
6 kap. 39 § KL 

MyndUtskott 
 
Nämndens ordf. 
eller annan av 
nämnden för-
ordnad ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

20.6  Beslut om hur vården ska ordnas och var 
den unge ska vistas under vårdtiden 

11 § 1 st LVU 
 
11 § 3 st LVU 

MyndUtskott 
 
Nämndens ordf. 
eller annan av 
nämnden för-
ordnad ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

20.7  Beslut om att den unge får vistas i sitt 
eget hem under vårdtiden 

11 § 2 st LVU 
 
11 § 3 st LVU 

MyndUtskott 
 
Nämndens ordf. 
eller annan av 
nämnden för-
ordnad ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

20.8  Beslut rörande den unges personliga 
förhållanden, i den mån beslutet inte är 
att hänföra till 11 § 1 och 2 st LVU 

11 § 4 st LVU Socsekr  

     

20.9  Övervägande om vård med stöd av 2 § 
LVU fortfarande behövs 

13 § 1 och 2 st 
LVU 

MyndUtskott  

     

20.10  Prövning om vård med stöd av 3 § LVU 
ska upphöra 

13 § 1 och 3 st 
LVU 

MyndUtskott  

     

20.11  Övervägande om vårdnadsöverflyttning 
jml 6 kap. 8 § FB 

13 § 1 och 4 st 
LVU 

MyndUtskott Enbart övervägande. Beslut att ansöka 
om vårdnadsöverflyttning ska tas av 
nämnd. 
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2 (3)  
 

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

20.12  Övervägande av beslut jml 14 § 2 st 1 
LVU om umgängesbegränsning 
fortfarande behövs 

14 § 3 st LVU MyndUtskott Enbart när inga ändringar föreslås 
eller begärs av part 

     

20.13  Övervägande av beslut jml 14 § 2 st 2 
LVU om hemlighållande av vistelseort 
fortfarande behövs 

14 § 3 st LVU MyndUtskott Enbart när inga ändringar föreslås 
eller begärs av part 

     

20.14  Beslut om att vården ska upphöra 21 § LVU MyndUtskott  

     

20.15  Beslut om regelbunden kontakt med en 
särskilt kvalificerad kontaktperson 

22 § 1 st 1 LVU MyndUtskott  

     

20.16  Beslut om att delta i behandling i öppna 
former 

22 § 1 st 2 LVU MyndUtskott  

     

20.17  Prövning om beslut jml 22 § 1 st 1 och 2 
LVU ska upphöra 

22 § 3 st LVU MyndUtskott  

     

20.18  Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt 
om flyttningsförbud 

24 § LVU MyndUtskott  

     

20.19  Övervägande om flyttningsförbud 
fortfarande behövs 

26 § 1 st LVU MyndUtskott  

     

20.20  Beslut om att flyttningsförbud ska 
upphöra 

26 § 2 st LVU MyndUtskott  

     

20.21  Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 1 st LVU 
 
27 § 2 st LVU 

MyndUtskott 
 
Nämndens ordf. 
eller annan av 
nämnden för-
ordnad ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

20.22  Beslut om ansökan hos förvaltnings-
rätten om utreseförbud 

31 b § LVU MyndUtskott  

     

20.23  Prövning om utreseförbud 31 c § LVU MyndUtskott 
 
 

 
 
 

     

20.24  Beslut om tillfälligt utreseförbud 31 d § LVU MyndUtskott  
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden för-
ordnad 
ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 
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3 (3)  
 

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

20.25  Beslut om att tillfälligt utreseförbud ska 
upphöra 

31 g § 2 st LVU MyndUtskott  

     

20.26  Beslut om tillfälligt undantag från ett 
utreseförbud 

31 i § LVU MyndUtskott  

     

20.27  Beslut om läkarundersökning, att utse 
läkare samt plats för läkarundersökningen 

32 § LVU MyndUtskott 
 
Nämndens ordf.  

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

20.28  Beslut om begäran om handräckning från 
polis för läkarundersökning 

43 § 1 st 1 LVU 
 
 

MyndUtskott 
 
Nämndens ordf. 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

20.29  Beslut om begäran om handräckning från 
polis för genomförande av vård eller 
omhändertagande med stöd av LVU 

43 § 1 st 2 LVU 
 
 

MyndUtskott 
 
Nämndens ordf. 
eller annan av 
nämnden för-
ordnad ledamot 
eller tjänsteman 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 
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Utvecklingsfunktionen  
Therese Melkersson 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-06-08 2020VFN314  109 
  
 

Uppdrag att fatta beslut i brådskande individärenden 

Sammanfattning  
Den 21 augusti 2019 § 186 lämnade välfärdsnämnden uppdrag till ett antal av nämndens 
ledamöter att fatta beslut i individärenden som är så brådskande att nämndens avgörande 
inte kan avvaktas. Uppdraget lämnades med stöd av 6 kap. 39 § kommunallagen 
(2017:725) KL och 13 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare LVM, samt följande 
bestämmelser i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU.  
 
• Beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU 
• Beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 a § LVU 
• Beslut om hur vården av den unge ska ordnas och var han eller hon ska vistas under 
vårdtiden, 11 § första stycket LVU 
• Medgivande till att den unge vistas i sitt eget hem under förutsättning att vården enligt 
LVU inletts utanför den unges eget hem, 11 § andra stycket LVU 
• Beslut om tillfälligt flyttningsförbud, 27 § LVU 
 
Den 1 juli 2020 införs nya bestämmelser i LVU beträffande utreseförbud för barn under 
18 år som löper en påtaglig risk att föras utomlands eller lämna Sverige i syfte att ingå 
äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse eller könsstympas. Bestämmelserna 
innebär bland annat att socialnämnden ges rätt att besluta om tillfälligt utreseförbud. Ett 
tillfälligt beslut om utreseförbud får meddelas om det är sannolikt att ett utreseförbud 
behövs, samt att rättens beslut om utreseförbud inte kan avvaktas med hänsyn till risken 
för att den unge förs utomlands eller lämnar Sverige. 
 
Beslut om tillfälligt utreseförbud regleras i 31 d § LVU. Av 31 d § andra stycket LVU 
följer att om socialnämndens beslut om tillfälligt utreseförbud inte kan avvaktas, får 
nämndens ordförande eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat besluta om 
ett sådant förbud. 
 
Mot ovanstående bakgrund föreslår förvaltningen att det uppdrag välfärdsnämnden 
lämnat beträffande att fatta beslut i brådskande individärenden sak revideras på så sätt att 
det även avser behörighet att fatta beslut om tillfälligt utreseförbud med stöd av 31 d § 
LVU. Beslutet föreslås ersätta välfärdsnämndens beslut 21 augusti 2019 § 186. 
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Vidare föreslås uppdraget uppdateras utifrån att de ledamöter som kan utses att besluta på 
nämndens vägnar i brådskande ärenden, ska väljas ur ordinarie ledamöter i nämnden. 
Ordningen i vilken ledamöterna ska kontaktas justeras även. 
 
Förvaltningens förslag avseende uppdrag att fatta beslut i brådskande individärenden 
 
Välfärdsnämnden uppdrar åt Maria Kornevik Jakobsson (C), Sven Karlsson (M), Birgitta 
Berntsson (S), Siw Hallbert (S) och Ing-Marie Rydén Höök (L) att fatta beslut enligt 6 
kap. 39 § kommunallagen på nämndens vägnar i individärenden som är så brådskande att 
nämndens avgörande inte kan avvaktas.  
 
Beslut som fattas med stöd av detta uppdrag ska anmälas till välfärdsnämndens nästa 
sammanträde.  
 
Ordföranden kontaktas alltid först, är denne oanträffbar kontaktas vice ordföranden. 
Därefter kontaktas övriga ledamöter i ovan angiven ordning.  
 
Välfärdsnämnden uppdrar vidare åt Sven Karlsson (M), Birgitta Berntsson (S), Siw 
Hallbert (S) och Ing-Marie Rydén Höök (L) att på nämndens vägnar fatta beslut som är så 
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas i följande ärenden.  
 

 Beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU 
 Beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 a § LVU 
 Beslut om hur vården av den unge ska ordnas och var han eller hon ska vistas 

under vårdtiden, 11 § första stycket LVU 
 Medgivande till att den unge vistas i sitt eget hem under förutsättning att vården 

enligt LVU inletts utanför den unges eget hem, 11 § andra stycket LVU 
 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud, 27 § LVU 
 Beslut om omedelbart omhändertagande, 13 § LVM 
 Beslut om tillfälligt utreseförbud, 31 d § LVU 

 
Beslut som fattas med stöd av detta uppdrag ska anmälas till välfärdsnämndens nästa 
sammanträde.  
 
Nämnden noterar att det följer direkt av LVU respektive LVM att nämndens ordförande 
har behörighet att på nämndens vägnar fatta beslut när nämndens avgörande inte kan 
avvaktas i de ärenden som anges ovan. I de fall ordföranden fattar sådana beslut ska de 
anmälas till välfärdsnämndens nästa sammanträde. 
 
Ordföranden kontaktas alltid först, är denne oanträffbar kontaktas vice ordföranden. 
Därefter kontaktas övriga ledamöter i ovan angiven ordning. 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden lämnar uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i individärenden 
som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas i enlighet med 
förvaltningens förslag.  
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Detta beslut ersätter välfärdsnämndens beslut 21 augusti 2019 § 186. 
 

  

Peter Lönn 
Kommundirektör  Birgitta Flärdh 
  Utvecklingschef 
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Sektorn för socialtjänst  
Teodorina Pettersson 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-05-06 2020VFN242  709 
  
 

Brottsofferjouren Storgöteborg – verksamhetsberättelse 2019 

Sammanfattning  
I 5 kap. 11 § socialtjänstlagen (2001:453) anges att socialnämnden ska verka för att den 
som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. I Härryda kommun fullgör 
välfärdsnämnden de uppgifter som enligt lagar och andra författningar ska utföras av en 
socialnämnd. Kommunen har ett avtal med Brottsofferjouren Storgöteborg under 
perioden den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2022 för att tillhandahålla 
kommunens invånare brottsofferstöd. Härryda kommun ersätter Brottsofferjouren med 4 
kronor per invånare och år. Den totala kostnaden för 2019 var 152 000 kronor. 

Brottsofferjouren erbjuder invånare i Partille, Härryda, Mölndal och Göteborg 
samtalsstöd och rådgivning i en brottsutsatt situation. Enligt avtalet ska brottsutsatta, 
anhöriga och vittnen, få stöd och rådgivning när det gäller polisanmälan, rättsprocess och 
försäkrings- och ersättningsfrågor samt i övriga kontakter med vården, myndigheter och 
hjälporganisationer. Välfärdsnämnden informeras om Brottsofferjourens verksamhet 
2019 genom bilagd verksamhetsberättelse. 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Bilagor 
Bilaga 1 Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Storgöteborg 2019 

 

  

Lena Lager 
Sektorschef  Elin Hjalmarsson 
  Utvecklingschef 
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Verksamhetsberättelse för 

Brottsofferjouren Storgöteborg 

2019 
 

 

Styrelsen för Brottsofferjouren Storgöteborg lämnar härmed sin berättelse 
över verksamhetsåret 2019. 

 
Grunden och uppdraget för Brottsofferjouren Storgöteborg 
Grunden för allt arbete som bedrivs i föreningen är de mänskliga rättigheterna som gäller var 
och en, oavsett etnisk tillhörighet, hudfärg, kön, språk, religion, sexuell läggning, 
könsöverskridande identitet, funktionsvariation, politisk uppfattning eller social ställning och 
fastslår alla människors lika värde. 

 
Brottsofferjouren Storgöteborgs uppdrag är att via sina ideella stödjare erbjuda: 
 

• Medmänskligt stöd  

• Information om polisanmälan, rättsprocessen och ersättningsfrågor 

• Stöd inför, under och efter förhandling 

• Förmedling av kontakt till myndigheter och andra stödinsatser 
       till brottsutsatta, vittnen samt anhöriga till brottsutsatta, vittnen och gärningspersoner. 
 

Medlemskap i Brottsofferjouren Sverige 
Brottsofferjouren Sverige, är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation som arbetar 
för brottsoffers rättigheter. Grunden för arbetet är FN-konventionen om mänskliga rättigheter. 
Brottsofferjourernas insatser är ett bidrag till vår demokrati och vårt rättssamhälle. 
Brottsofferjouren Storgöteborg är en av ett 70-tal lokala jourer runt om i landet som ingår i och 
utgör Brottsofferjouren Sverige. 
 

Geografiskt verksamhetsområde 
Göteborg, Härryda, Mölndal och Partille ingår i Brottsofferjouren Storgöteborgs geografiska 
verksamhetsområde. 
 

Lokal 
Brottsofferjouren Storgöteborg flyttade från kontoret på Storgatan 26 under juni månad till 
Sockerbruket 3. Hyresvärd är fortfarande Higab. Nu har föreningen ett hyresavtal som löper 3 
år i taget.  

 

Årsmöte och styrelse 
Föreningens årsmöte ägde rum den 12 mars på Mötesplatsen, Södra Allégatan 1B i Göteborg. 
Vid mötet valdes föreningens ordförande och fem ledamöter, vilka konstituerade sig enligt 
följande: 
 
Sten-Åke Siewertz (omvald till ordförande på 1 år) 
Bengt Odeholm, sekreterare (återstår ett år av mandatperioden) 
Alf Andersson, kassör (återstår ett år av mandatperioden) 
Ulla-Carin Hedin, ledamot (återstår ett år av mandatperioden) 
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Jana Karlsson, ledamot (vald på 2 år) 
Patrik Sällström, ledamot (vald på 2 år) 
 
Styrelsen har under året haft 13 protokollförda sammanträden. Styrelsen har lett och deltagit i 
två planeringsdagar tillsammans med personalen under året. Ordförande samt ytterligare tre 
styrelseledamöter har deltagit i förbundsstämma respektive ordförandekonferens anordnade av 
Brottsofferjouren Sverige.  

 
Revisorer 
Till föreningens revisorer utsågs Bengt Bivall och Petúr Jóhannesson, till revisorssuppleant 
valdes Ola Svensson.  

 

Valberedning 
Birgitta Petersen och Frida Tånghag utsågs till föreningens valberedare. 

 

Anställd personal 
Stina Rehnberg, Malin Almroth och Anna Siitam Wadman är tillsvidareanställda. Under året 
har Yvonne Wennerström vikarierat för Stina Rehnberg och Sanna Gonzales Engelbrektsson har 
vikarierat för Malin Almroth under januari. 
 
Personalen har deltagit i konferenser, fortbildning och föreläsningar för sin 
kompetensutveckling samt tillsammans med styrelsen genomfört två hela planeringsdagar. 
Personalen har fått handledning av Elisabeth Kwarnmark, leg. psykolog under året. 
Arbetsplatsträffar (APT) för personal har genomförts kontinuerligt. 
 

Samordning och stöd till stödjare 
Ett uppdrag för föreningens anställda samordnare är att bedriva ett metodiskt utvecklings-
arbete. Syftet är att vittnes- och brottsofferstödjare ska kunna utföra sitt uppdrag på bästa 
möjliga sätt och känna sig delaktiga i ett meningsfullt sammanhang. Exempel på detta kan vara 
ärendefördelning, verktyg i form av hänvisningslista, träffar, stöd- och informationsinsatser, 
erbjudna kurser, föreläsningar med mera riktade till vittnes- och brottsofferstödjare.  

 
Brottsofferstödjare och vittnesstödjare 
De ideella stödjarnas insatser är föreningens viktigaste resurs. Arbetet som brottsofferstödjare 
och vittnesstödjare kräver kunskap, självkännedom och förmåga till empati. De ideella 
stödjarnas bemötande skapar i hög utsträckning föreningens kvalité och anseende.  
 
14 brottsofferstödjare har varit aktiva under året. Brottsofferstödet i jouren har bidragit med 
stödinsatser till 992 personer. Inom jouren har det lagts ner 5350 timmar på ideellt arbete som 
inneburit direkt stöd till brottsoffer och anhöriga, samt vidareutbildning.  
Föreningens ideella stödjare, både brottsofferstödjare och vittnesstödjare, har under året utöver 
sina uppdrag erbjudits att kontinuerligt delta i arrangerade träffar. Träffarna har bland annat 
bestått av studiebesök på Kriscentrum för kvinnor, utbildning om HBTQ och normkritik med 
föreläsare från RFSL och flertalet föreläsningar om våld i nära relation med både forskare och 
åklagare. Vidare har stödjarna fått en prenumeration på Brottsofferjourens tidning, möjligheten 
till att delta på fortbildning, konferenser, föreläsningar, vårfest och julbord.  Konferenser som 
samordnare och stödjare deltagit på är bland andra en temadag om våld i nära relation som 
anordnades av Jämställdighetsmyndigheten och en temadag om demokratibrott med 
Brottsoffermyndigheten. 
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Under 2019 har 22 vittnesstödjare varit aktiva. På uppdrag av Brottsoffermyndigheten 
rapporterar vi in statistik på antalet arbetade timmar i tingsrätten och hovrätten samt hur 
många vi gett stöd till. Vittnesstödjarna har sammanlagt arbetat 1303,5 timmar med samtal och 
stöd till cirka 2548 personer. 

 
Rekrytering  
Arbetet att medvetet och aktivt rekrytera och utbilda ideella stödjare med varierande bakgrund, 
ålder, kön och språkkompetens har Brottsofferjouren Storgöteborg haft som mål under 2019. 
Bland annat har vi strategiskt valt att rekrytera under hela året och på så sätt gjort uppdrag 
tillgängligt till fler, bland annat genom annonser på Facebook och Volontärbyrån.  Målet att 
uppnå den önskvärda sammansättning som behövs för att matcha de varierande behov som 
vittnen, brottsoffer och anhöriga har, är långsiktigt satt. Under årets utbildningsomgång har vi 
bland annat fått in en brottsofferstödjare som kan ge stöd på arabiska. 

 
Utbildningsarrangemang 
En intern grundutbildning för nya ideella stödjare på sju tillfällen påbörjades i januari och 
avslutades i februari. Sammanlagt har föreningen utbildat 18 nya stödjare.  
Efter grundutbildningen arrangerades en vidareutbildning om brottskadeersättning med en 
jurist från Brottsoffermyndigheten.  
 
Under hösten anordnades, tillsammans med de andra Brottsofferjourerna i regionen en regional 
utbildningsdag i Göteborg för ideella stödjare, styrelse och personal i regionen. Föreläste gjorde 
Peter Strandell om minnespsykologi och brottsdrabbades reaktioner och behov med 
efterföljande diskussion kring önskemål och tankar om fortsatta regionala utbildningar.  
Det har arrangerats en demokratibrottskonferens, ”Orädd demokrati”, gemensamt med 
Brottsofferjouren Sverige i Göteborg med deltagare ifrån regionen där lokala jourer, polisen, 
åklagare, politiker, journalister och konstnärer bjöds in för att diskutera hot och hat mot 
enskilda som använder sina demokratiska rättigheter.  

 

Medlemmar och stödmedlemmar 
Medlemsregistret har under året uppdaterats och medlemsantalet vid årets slut var 91. 
Alla ideella stödjare i Brottsofferjouren Storgöteborg har efter internutbildning och bedömd 
lämplighet godkänts av styrelsen och blivit medlemmar genom att betala sin medlemsavgift. 
Likaså är styrelsemedlemmarna betalande medlemmar i föreningen.  
 
Enbart medlemskap i föreningen utan därtill kopplat uppdrag, är ett sätt att stödja föreningen 
ekonomiskt (bg 588–3954).  
 
Den 14 november arrangerades en föreläsning på Göteborgs universitet (GU) på temat dödligt 
partnervåld med forskaren Viveka Enander riktat till våra medlemmar som också fick 
möjligheten att ta med sig en gäst.  
 
Under 2019 har styrelse suttit med personalen och pratat om möjligheten till att utveckla 
stödmedlemskap. 

 

Information, utåtriktat- och opinionsarbete 
Personalen har informerat om Brottsofferjouren Storgöteborg på universitet, gymnasier, 
folkhögskolor och träffpunkter. Information har även spridits på mässor och vid studiebesök.  
 
Den 22 februari arrangerades ett lunchevent på trappscenen på Göteborgs stadsbibliotek på den 
internationella Brottsofferdagen på temat Brott mot äldre. En föreläsare från polisens CIRCA-
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grupp berättade om bedrägeribrott mot äldre och Brottsofferjouren Storgöteborg om våld mot 
äldre. Brottsofferdagen kommer att fortsätta uppmärksammas nästkommande år på nytt tema. 
 
Den 25 februari föreläste vi om vår verksamhet för elever på Magelungens gymnasium. 
 
Den 19 mars föreläste vi om brott mot äldre för Viktoriaorden i Göteborg. 
 
Den 27 mars publicerades en artikel på Partille Kommuns hemsida ”Brottsofferjouren ger 
mångsidigt stöd” https://www.partille.se/nyheter/2019/mars/brottsofferjouren-ger-mangsidigt-stod/  
 
Den 16 maj deltog vi på Biskopsgårdens dag. 
 
Den 22 maj deltog vi på Brukar och organisationsdag på GU på socionomutbildningen – 
institutionen för socialt arbete. 
 
Den 26–29 september fick vi möjlighet genom bidrag från Brottsoffermyndigheten, att delta på 
Bokmässan. Där samtalade vi med över 600 besökare om vår verksamhet, samt delade ut böcker 
på temat våld i nära relationer.   

 
Den 30 september informerade vi om Brottsofferjourens verksamhet för poliser som ska arbeta 
vid sektioner för brottsoffer och personsäkerhet i olika delar av landet.  
 
Den 21 oktober informerade vi om vår verksamhet för elevkåren på Sahlgrenska akademin. 
 
Den 25 oktober publicerades en artikel på Mölndals Stads hemsida ”Brottsofferjouren stöttar 
Mölndalsbor” https://www.molndal.se/startsida/arkiv/nyheter/nyheter/2019-10-25-
brottsofferjouren-stottar-molndalsbor.html 
 
Den 5 november föreläste vi om bedrägeribrott för hörselskadades förening. 
 
Den 8 november föreläste vi om vår verksamhet på temadag för socionomstudenter vid GU - 
institutionen för socialt arbete. 
 
Den 13 november var vi mer i P4 Göteborg Eftermiddag på temat rånoffer. 
 
Den 16 november deltog vi på temadag på Mölndals bibliotek med Zonta tillsammans med 
socialtjänst, kvinnojour och polisen. Vi föreläste om vår verksamhet och hade bokbord. 
 
Den 18 november föreläste vi om Brottsofferjouren för elever på Krokslättsgymnasiet. 
 
Den 23 november arrangerade vi Orange day ihop med MÄN, Zonta, och UN women Göteborg i 
samband med den internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor. Arrangemanget ägde rum 
i Nordstan och temat var sexuellt våld.  
 
Den 26 november publicerades en DN-artikel som vi medverkade i: ”Äldre kvinnor särskilt 
sårbara för våld i nära relationer” 
 
Den 27 november föreläste vi om våld mot äldre för träffpunkten i Hammarkullen.  
 
Den 18 december deltog vi på Brukar och organisationsdag på termin 6, socionomutbildningen 
– institutionen för socialt arbete.  
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Samarbete och samverkan 
Ett omfattande samarbete/samverkan med näraliggande verksamheter, råd, referensgrupper 
och nätverk i verksamhetsområdet är under kontinuerlig utveckling. Samarbetet med anslutna 
kommuner är även det påbörjat och under utveckling. Några verksamheter som vi haft 
inledande samtal med under året är RAV, riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade, 
ATSUB, Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn och FATEG, föreningen för anhöriga till en 
gärningsman. Vi har även diskuterat samverkan och extra stöd till brottsutsatta personer med 
funktionsvariationer med styrelsen för Funktionsrätt Göteborg.  
 

Avtal 
Under 2019 har föreningen slutit samverkansavtal med Härryda, Partille och Mölndal. Från 
Göteborgs Stad har föreningen erhållit föreningsbidrag.  
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Sektorn för socialtjänst    

Sektorn för utbildning och kultur  
 
 

 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-06-10 2020VFN306  002 
  
 

Upphävande av beslut om stängning samt distansundervisning i 
kommunens gymnasieskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola 

Sammanfattning  
Folkhälsomyndigheten gick den 17 mars 2020 gick ut med en rekommendation om att 
Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och 
universitet skulle gå över till att bedriva distansundervisning. Rekommendationen syftade 
till att bromsa takten i spridningen av covid-19 i samhället, och att därmed avlasta 
sjukvården och skydda de mest sårbara från att smittas. 
 
Mot denna bakgrund beslutade välfärdsnämndens ordförande den 17 mars 2020 att 
Härryda kommuns gymnasieskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola från och med 18 
mars 2020 skulle hållas stängd för sedvanlig undervisning. Vidare beslutades att 
undervisning inom Härryda kommuns gymnasieskola, vuxenutbildning och 
yrkeshögskola från och med 18 mars 2020 skulle bedrivas genom distansundervisning i 
enlighet med 7 § förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i 
skolväsendet vid spridning av viss smitta. I beslutet angavs även att detta kommer att 
prövas på nytt när Folkhälsomyndigheten lämnar nya rekommendationer. 

Den 29 maj 2020 beslutade Folkhälsomyndigheten att dra tillbaka rekommendationen om 
distansundervisning från och med den 15 juni 2020. Vidare meddelar 
Folkhälsomyndigheten att gymnasieskolorna kan öppna för vanlig undervisning i 
klassrummen igen från och med höstterminen 2020. När det gäller högskolor, universitet, 
kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola och annan utbildning som riktas mer mot 
vuxna studenter hänvisar Folkhälsomyndigheten till de föreskrifter, allmänna råd och 
rekommendationer som gäller för övriga samhället. Det kan till exempel innebära att man 
håller distansundervisning när så är möjligt, som för teoretiska moment, men återupptar 
undervisning på plats i lokalerna för praktiska moment. 
 
I Härryda kommun har välfärdsnämnden ansvaret för verksamheterna inom gymnasium, 
vuxenutbildning samt yrkeshögskola. Med hänsyn till att det bedöms angeläget att 
kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer föreslås att 
välfärdsnämnden upphäver det ordförandebeslut som fattades den 17 mars 2020, gällande 
att nämnda verksamheter ska hållas stängda för sedvanlig undervisning och att 
undervisningen ska bedrivas på distans.  
 
Föreslaget beslut innebär att kommunens gymnasieskola kan öppna för sedvanlig 
undervisning i klassrummen från och med höstterminen 2020. 
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Med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens nu gällande allmänna råd och föreskrifter 
planerar verksamheterna inom vuxenutbildning och yrkeshögskola att i möjligaste mån 
fortsätta bedriva distansundervisning fram till slutet av oktober. Mindre grupper kan 
undervisas på plats och vid enstaka tillfällen elever kallas in i storgrupp eller mindre 
grupper.  

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden upphäver ordförandebeslut fattat den 17 mars 2020 om stängning samt 
distansundervisning i kommunens gymnasieskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola.  
 
 

  

Peter Lönn 
Kommundirektör   Päivi Malmsten  
  Sektorschef utbildning och kultur  

  Lena Lager 
  Sektorschef socialtjänst  
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Utvecklingsfunktionen   
Dragana Mrdja 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-05-19 2020VFN230  050 
  
 

Dataskyddsombud för välfärdsnämnden  

Sammanfattning  
Inför ikraftträdandet av Dataskyddsförordningen (GDPR) kom Partille kommun, Lerum 
kommun, Öckerö kommun, Härryda kommun och Göteborgsregionens kommunal-
förbund (GR), som personuppgiftsansvariga, överens om att gemensamt bära kostnaderna 
och fördela resurserna av minst ett centralt placerat dataskyddsombud – DSO.  
 
Inrättande av ett dataskyddsombud är obligatoriskt för offentliga organ och utgör en 
grundsten i parternas möjlighet till efterlevnad av dataskyddslagstiftningen.  
Samverkansavtalet utgör parternas gemensamma avsikt om ett långsiktigt och väl 
fungerande samarbete kring fördelning av resurserna av ett dataskyddsombud.   
 
Som dataskyddsombud, med placering på Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), 
har GR anställt Madeleine Arvidsson Wäli. 
 
Den 2 januari 2019 i § 7 utsåg välfärdsnämnden Madeleine Arvidsson Wäli till 
dataskyddsombud för välfärdsnämnden. 
 
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), kommer att med start 1 augusti 2020 
anställa även Johan Borre som Dataskyddsombud. Det nya dataskyddsombudet kommer 
att ha det huvudsakliga ansvaret för de i överenskommelsen tillkommande kommunerna 
Alingsås, Ale, Lilla-Edet och Stenungssund. Det nya dataskyddsombudet kommer även 
att ha ett nära samarbete med det befintliga dataskyddsombudet, vilket minskar 
sårbarheten för kommunerna vid exempelvis semester eller annan frånvaro.  
 
Madeleine Arvidsson Wäli kommer fortsatt att vara huvudansvarigt dataskyddsombud i 
Härryda kommun. Göteborgsregionens kommunalförbund föreslår dock att kommunen 
utser även Johan Borre som Dataskyddsombud (DSO).  
 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden utser Johan Borre till dataskyddsombud för välfärdsnämnden från 1 
augusti 2020.  
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Välfärdsnämnden noterar att Madeleine Arvidsson Wäli kommer fortsatt att vara 
huvudansvarigt dataskyddsombud i Härryda kommun. 

 

Peter Lönn 
Kommundirektör  Birgitta Flärdh 
  Utvecklingschef 
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Statistiska uppgifter per 2020-03-31

Omvärldsanalys
Folkmängd och
befolkningsförändringar, 1:a kvartalet 2020

    Folk-     Folk-     Födda     Döda     In-     Ut-      Juste-
    mängd     ökning     flyttade      flyttade      ringar*)

Kommunen 38 065         88         80          63       571        501            1

Riket 10 343 403       15 814       28 262       24 442      20 828      12 001         3167
Länet 1 728 573        2 692         4 843        4 043       9 742       8 308          458

Kommentar:  Folkmängden och befolkningsförändringar avser tiden från 1/1-2020 till 31/03-2020 alltså första

kvartalet. Under årets första kvartal ökade befolkningen i kommunen med 88 personer: 80 barn föddes, 63 perso-
ner avled, 571 flyttade in och 501 personer flyttade ut.

Under samma period ökade folkmängden i båda riket och länet med 15 814 respektive 2 692 personer.

*) Under begreppet "justeringar" redovisas eventuella  födelser och dödsfall som inträffat före den aktuella
redovisningsperioden men som har rapporterats under denna period samt eventuella rättelser av tidigare
gjorda aviseringar.
Antal bostadslägenheter som påbörjats
under 1:a kvartalet 2020

Distrikt Alla lägen- Därav i
heter Småhus Flerfamiljshus

Råda 204 1 203
Landvetter 3 3
Härryda 2 2
Björketorp 2 2

Kommunen totalt 211 8 203

Kommentar: Antalet påbörjade bostadslägenheter i vår kommun under 1:a kvartalet 2020 uppgår till 211, därav

åtta lägenheter i småhus och 203 lägenheter i flerfamiljshus. Totalt 204 lägenheter har påbörjats i Råda distrikt 
tre i Landvetter distrikt och två bostatdslägenheter var i distrikten Härryda och Björketorp.

Aktuella siffror från SCB
Konsumentpriser (%) +0,6 Mars 2020 jämfört med mars 2019
Producentpriser (%) -3,8 Mars 2020 jämfört med mars 2019
Detaljhandelns försäljningvolym (%) -1,7 Mars 2020 jämfört med mars 2019
Industrins produktionsvolym (%) -2,2 Mars 2020 jämfört med mars 2019
Industrins orderingång (%) -2,0 Mars 2020 jämfört med mars 2019

Kommentar:  Producentpriser har minskat jämfört med mars 2019 medan konsumentpriser är något högre jämfört

med samma period förra året. Volymerna inom detaljhandelns försäljning och industrins produktion
minskade med 1,7 respektive 2,2 procent. Industrins orderingång sjönk med 2 procent under mars 2020 jämfört 
med mars 2019.
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Arbetslösa 16-64 år Kommunen       Länet     Riket Kommunen     Länet      Riket
antal och procent 202003 202003 202003 201903 201903 201903

Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal %
Öppen arbetslöshet 464 2,4 33770 3,9 216696 4,2 375 2 27629 3,2 180425 3,6
Inkl. personer i program 
med aktivitetsstöd 720 3,7 59557 6,9 388492 7,6 605 3,2 51821 6 344826 6,9

Arbetslösa 18-24 år
antal och procent

Öppen arbetslöshet 70 4 4315 4,7 25665 4,9 47 2,6 3085 3,3 18362 3,4
Inkl. personer i program 
med aktivitetsstöd 96 5,5 7885 8,6 51032 9,8 70 3,9 6454 6,9 44120 8,2
Därav långtidsarbetslösa 5 398 3145 2 521 3817

Kommentar: Arbetslösheten bland befolkningen mellan 16 och 64 år i kommunen, länet och riket har ökat jämfört

med samma period förra året. Det är 0,5 procentenheter fler arbetslösa i kommunen, 0,9 respektive 0,7 procentenhe-
ter i länet och riket. Ungdomsarbetslösheten i kommunen, länet och riket har också ökat jämfört med samma 
period förra året. Det är 1,6 procentenheter fler arbetslösa i kommunen, 1,7 respektive 1,6 procentenheter i 
länet och riket.

Härryda kommun
Sektorn för samhällsbyggnad
2020-05-12 Zeljko Skakic
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Dnr 2020:3264  
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Skolinspektionen, Telefon: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 

Återkoppling 
Folkhälsomyndigheten har med anledning av Coronaviruset (covid-19) rekommenderat 
gymnasieskolor att bedriva undervisning på distans, förutom i vissa undantagssituat-
ioner. Skolinspektionen genomför därför en förenklad granskning med uppföljande 
syfte av hur gymnasieskolor arbetar med distansundervisning, betygssättning och ga-
ranterad undervisningstid. Denna återkoppling gäller hur detta arbete bedrivs på Hule-
bäcksgymnasiet 6. Huvudman för skolan är Härryda kommun (organisationsnummer 
212000–1264). 

Granskningen sker utifrån förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och an-
nan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta och utifrån andra relevanta be-
stämmelser. Skolinspektionen har förståelse för att gymnasieskolorna i dagsläget är 
starkt påverkade av de åtgärder som vidtas med anledning av Covid-19 och Skolinspekt-
ionen anpassar därför för närvarande på olika sätt sin tillsyn och granskning. Mer in-
formation finns på www.skolinspektionen.se. Vi följer situationen och hur den påverkar 
skolsystemet i olika delar av landet.  

Eftersom skolan fortfarande är aktiv och ska fortgå, men under andra omständigheter, 
menar Skolinspektionen dock att det är viktigt att genomföra en framåtsyftande gransk-
ning av gymnasieskolornas arbete under denna period. Granskningen har skett genom 
en intervju med rektorn. Nedan följer Skolinspektionens återkoppling. Återkopplingen 
innehåller det som rektorn anser fungerar och det som rektorn anser är utmaningar. 
Det som återges nedan är ingen heltäckande bild av allt som samtalet med rektorn om-
fattade, utan det som Skolinspektionen valt att lyfta fram.  

Distansundervisning 

Det som fungerar är bland annat: 

Skolenheten bedriver främst distansundervisning som genomförs i nutid, men där lä-
rare och elever är skilda i rum, genom att fortsätta följa ordinarie schema. Lärarna ge-
nomför sina lektioner via en digital mötesplats där de kan ”streama” sina genomgångar 
med synkron interaktion det vill säga att lärare och elever kan kommunicera med 
varandra online under lektionen. Skolan har fortsatt att använda den lärplattform och 
digitala mötesplats som i stor utsträckning tidigare har använts tidigare och som rek-
torn bedömer att lärarna har en hög kompetens att använda. Vidare har rektorn beslu-
tat att fortsätta med skolans vanliga mötesstruktur där lärare träffas kontinuerligt för 
att bland annat samverka kring undervisningen samt elevernas hälsa och måluppfyl-
lelse. I en enkät som eleverna svarat på anger rektorn att elevernas upplevelse är att de 
är mycket nöjda med undervisningen och att de får det stöd de behöver. Skolan har 
också en utvecklingsgrupp, med representanter från varje skolenhet, som arbetar med 
digitaliseringsfrågor. Utvecklingsgruppen har tidigare arbetat med kompetensutveckling 
för lärarna och har enligt rektorn en fortsatt viktig roll i att aktivt stödja lärarna. Skolan 
har haft en studiedag, i anslutning till övergången till distansundervisning, där lärarna 
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arbetade med lektionsdesign med utgångspunkt i distansundervisning. Bland annat tog 
skolan fram riktlinjer för hur lektionsstrukturen ska se ut. 

Det finns utmaningar när det gäller: 

Elever uttrycker, enligt rektorn, att de saknar den sociala gemenskapen som finns när 
de är på skolan. Rektorn beskriver att de på flera sätt försöker bibehålla gemenskapen 
exempelvis genom att skapa rutiner för att kunna äta lunch ihop, på distans, vilket 
också har varit ett populärt inslag. Lärarna och elevhälsan har också tillsammans skapat 
en digital bank med aktiviteter som de genomför med sina elever där även elevhälsan 
varit inne och stöttat lärarna genom att skapa olika aktiviteter som lärarna kan använda 
tillsammans med eleverna som exempelvis gemensamma rastaktiviteter.  

Rekommendationer 

Skolinspektionen gör bedömningen att rektorn hanterar denna utmaning på ett sådant 
sätt att myndigheten inte behöver ge någon rekommendation. 

Betygssättning 

Det som fungerar är bland annat: 

Lärarna har förutsättningar att samverka kring hur de ska utforma sina bedömningssitu-
ationer genom att skolans olika ämnesarbetslag träffas regelbundet. Lärarna har tidi-
gare under innevarande och förra läsåret kompetensutvecklat sig inom betyg och be-
dömning utifrån de allmänna råden. Studiedagen har genomförts i anslutning till över-
gången till distansundervisning och utgått från de riktlinjer Skolverket publicerat i sam-
band med den nya förordningen. Rektorn beskriver även att det finns inlagda tillfällen i 
kalendariet för sambedömning och förutsättningar för lärarna att samverka kring 
summativ bedömning och betygsättning är desamma som innan distansundervisningen. 
De nationella proven har varit en viktig del för vissa ämnesgrupper men lärarna kon-
struerar nu tillsammans även andra gemensamma prov som genomförs på hela skolan 
(flera skolenheter) för ett efteråt kunna samrätta och sambedöma. Rektorn anger vi-
dare att i och med att samtliga lärare använder sig av ett bedömningsverktyg i skolans 
lärplattform skapas en tydlighet gentemot eleverna men även  en möjlighet för rektorn 
att skapa sig en bild kring lärarnas bedömningsarbete. 

Det finns utmaningar när det gäller: 

Rektorns bild är att många lärare och de flesta ämnesarbetslag utformat sina bedöm-
ningar och examinationer på ett sådant sätt att de passar väl för distansundervisning. 
Men det finns också vissa lärare och i något fall ett ämnesarbetslag som känner en 
större osäkerhet och där rektorer tillsammans med lärarna behövt problematisera frå-
gan kring examinationernas tillförlitlighet när de genomförs på distans. Rektorn beskri-
ver att skolans digitaliseringsgrupp varit ett bra stöd både för rektorer och för lärare i 
den processen och att de nu har hittat en samsyn på skolan kring detta. 

Rekommendationer 

Skolinspektionen gör bedömningen att rektorn hanterar denna utmaning på ett sådant 
sätt att myndigheten inte behöver ge någon rekommendation. 
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Garanterad undervisningstid 

Det som fungerar är bland annat: 

Skolan följer tidigare upplägg och plan för hur eleverna ska få sin garanterade undervis-
ningstid genom att eleverna följer det ordinarie schemat även nu när eleverna har 
undervisning via distans. Huvudregeln är att de praktiska momenten genomförs på den 
ordinarie lektionen utifrån det schema eleven följer. Rektorn anger också att det finns 
enskilda elever och mindre grupper som vid enstaka tillfällen bryter det ordinarie sche-
mat för att främst genomföra praktiska moment på skolan. Det kan handla om elever 
som behöver extra anpassningar vid examinationer, som av olika skäl har svårt att följa 
undervisningen på distans men främst handlar det om elever som behöver vistas i sko-
lans lokaler för att genomföra praktiska moment i undervisningen. Rektorn gör därefter 
en riskbedömning ur ett smittskyddsperspektiv och beslutar tillsammans med sina rek-
torskollegor (flera skolenheter som delar lokaler) vilka elever som får undervisas i sko-
lans lokaler. Rektorn har hittills prioriterat att ta in enskilda elever eller mindre grupper 
från år 3 och då har det hittills främst handlat om att kunna genomföra vissa praktiska 
moment i undervisningen. 

Det finns utmaningar när det gäller: 

Att skolan ska kunna genomföra samtliga, främst praktiska, planerade moment för ele-
ver i år 1 och 2. Rektorn anger att skolan har ett pågående arbete för att lägga upp en 
plan för hur eleverna ska kunna ta igen de moment som kvarstår för vissa kurser. Sko-
lans strategi är att samtliga kurser skall kunna avslutas som planerat men att de eventu-
ellt kommer att fatta beslut om att enskilda elever eller ett fåtal grupper får skjuta på 
enstaka moment till nästa termin.  

Rektorn anger att de haft vissa utmaningar när det gäller det arbetsplatsförlagda läran-
det (APL). Några elever har under kortare perioder, fram tills de fått en ny arbetsplats, 
haft undervisning av skolans lärare i de aktuella yrkesämnena samt i några enstaka fall 
även gjort individuella studieupplägg där APL-tiden genomförs under andra veckor än 
för övriga elever. Skolan har också kunnat se att det finns utmaningar i och med att det 
finns elever som inte har förutsättningar att tillgodogöra sig distansundervisning på 
grund av exempelvis sociala aspekter eller att de saknar internetuppkoppling. Rektorn 
beskriver att de förutom att låta enskilda elever ha undervisning i skolan så har skolan 
även delat ut mobila bredband till elever i behov av detta.  

Rekommendationer 

Skolinspektionen gör bedömningen att rektorn hanterar dessa utmaningar på ett så-
dant sätt att myndigheten inte behöver ge någon rekommendation. 

I och med denna återkoppling avslutas granskningen och ingen uppföljning kommer att 
ske.  

På Skolinspektionens vägnar 

Fredrik Nellemo 
Föredragande 

Denna återkoppling är beslutad av: Helena Boëthius 
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Bilaga: Författningsstöd 

Nedan beskrivna författningsstöd gäller nationella program, introduktionsprogram och vidareut-
bildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.  

Distansundervisning 
1 kap. 3–4 §§, 2 kap. 9 § och 3 kap. 3 § samt 5–9 §§ skollagen (2010:800) 
7 § förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet 
vid spridning av viss smitta 
9 kap. gymnasieförordningen (2010:2039) 
6 kap. förordning (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag 
för sådan utbildning 
Läroplan för gymnasieskolan, Lgy 11, avsnitt 2.6 Rektors ansvar. 

Betygssättning 
2 kap. 9 §, 3 kap. 13–20 §§ skollagen och 15 kap. 21–27 §§ skollagen 
10 § förordningen om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid sprid-
ning av viss smitta 
8 kap. 1–2 §§ gymnasieförordningen 
6 kap. förordning (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag 
för sådan utbildning  
Lgy 11, avsnitt 2.5 Bedömning och betyg samt avsnitt 2.6 Rektors ansvar. 

Garanterad undervisningstid 
2 kap. 8–9 §§, 16 kap. 11–11 a och 15–18 §§, 17 kap. 6–7 §§ och 17 a kap. 7–8 §§ skollagen 
5–7 och 9 §§ förordningen om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid 
spridning av viss smitta 
1 kap. 7 §, 3 kap. 1–4 §§ och 4 kap. 12–13 och 22 §§ gymnasieförordningen 
6 kap. förordning (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag 
för sådan utbildning 
Lgy 11, avsnitt 2.6 Rektors ansvar. 
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Sektorn för utbildning och kultur q HARRYDA 
"OUN 

Datum 2020-06- I 0 Dnr 2020VFN33 002 

Anmälan av delegationsbeslut till Välfärdsnämnden 2020-06-24 

Beslutsfattare Beslut . 
Martin Wennberg 

Hans Svensson 

Hans Svensson 

Maria Carlsson 

Anställning av lärare och förskollärare utan behörighet och 
legitimation 

Anställning av lärare och förskollärare utan behörighet och 
legitimation 

Anställning av lärare och förskollärare utan behörighet och 
legitimation 

Beviljat bidrag 
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