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KALLELSE 
Välfärdsnämnden 
Datum 
2020-11-18 

1. Fastställande av föredragningslistan 
 
 

  

 
2. Information om processgruppens arbete med Sveriges bästa skola 

2020VFN416 
 

Päivi Malmsten, 20 min  

 

3. Information om uppföljning av fritidsverksamheten 
 
 

Susanna Eskilsson Juhlin, 
20 min  

 
4. Drift av boende med särskild service i området Landevi gårdar 

2020VFN423 
 

Lena Lager, 15 min  

 

5. Behandling av bordlagt ärende: Välfärdsnämndens budget- och 
verksamhetsplan 2021-2023 (2025) 
2020VFN30 
 

  

 

6. Ekonomisk uppföljning av bokförda nettokostnader gällande 
försörjningsstöd, familjehem, skyddade boenden och hem för vård 
och boende (HVB), samt köpta platser för januari-augusti 2019 och 
2020 
2020VFN421 
 

  

 

7. Revidering avseende avgifter för hemtjänst, kommunal hälso- och 
sjukvård samt andra tjänster och nyttigheter inom socialtjänsten 
2020VFN244 
 

  

 

8. Kapacitet för mottagande av ensamkommande barn som är 
kvotflyktingar och omfattas av bosättningslagen 
2020VFN443 
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Datum 
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9. Redovisning av lokal handlingsplan psykisk hälsa 
2020VFN449 
 

  

 

10. Inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för personer 
med psykisk ohälsa, missbruk och beroende 
2020VFN280 
 

  

 

11. Förslag interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning 
i Göteborgsregionen år 2021 
2020VFN424 
 

  

 

12. Förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 
gymnasiesärskola kalenderåret 2021 
2020VFN452 
 

  

 

13. Läsårstider för förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
gymnasiesärskola och ungdomsgymnasium 2021/2022 
2020VFN453 
 

  

 

14. Delredovisning från sektorn för utbildning, kultur och fritid av 
handlingsplan för digital agenda 2020-2022 
2020VFN410 
 

  

 

15. Redovisning av uppdrag till välfärdnämndens arbetsgrupp för 
skolfrågor samt förlängning av uppdragsperiod 
2020VFN458 
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Välfärdsnämnden 
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16. Delgivning av protokoll från råd 2020 
2020VFN24 
 

  

 

17. Delgivningar 2020 
2020VFN23 
 

  

 

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

  

 

19. Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 2020 
2019VFN679 
 

  

 

20. Anmälan av ordförandebeslut 2020 
2020VFN4 
 

  

 

21. Begäran om yttrande till Förvaltningsrätten med anledning av ej 
verkställt beslut, mål 13421-20 
2020VFN397 
 

  

 

22. Stämningsansökan avseende överflytt av vårdnad enligt 
Föräldrabalken 6 kap 10 § 
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Sektorn för socialtjänst  
Martin Filin Karlsson 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-10-07 2020VFN423  709 
  
 

Drift av boende med särskild service i området Landevi gårdar 

Sammanfattning  
Enligt välfärdsnämndens verksamhetsplan 2020-2022 ska verksamheter prövas om de 
kan utföras mer ekonomiskt fördelaktigt på annat sätt eller av annan utförare med 
bibehållen eller högre kvalitet. Privata initiativ är välkomna inom alla områden och de 
ekonomiska förutsättningarna ska vara så förutsägbara och rättvisa som möjligt mellan 
olika utförare. Sektorn för socialtjänst bedömer att driften av den planerade 
servicebostaden i det nya området Landevi gårdar, Brattåsvägen 1-6, i centrala Landvetter 
kan drivas mer ekonomiskt fördelaktigt av annan utförare med bibehållen eller högre 
kvalitet. Verksamheten kan således upphandlas. 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden uppdrar åt förvaltningen att upphandla driften av servicebostaden i det 
nya området Landevi gårdar, Brattåsvägen 1-6, i centrala Landvetter. 

Ärendet 
Lokalresursplan 2020-2024 redogör för en planerad etablering av en servicebostad om 12 
lägenheter och en kontaktlägenhet i det nya området Landevi gårdar, Brattåsvägen 1-6, i 
centrala Landvetter. En servicebostad är en form av bostad med särskild service för de 
personer med funktionsnedsättning som har stort behov av närhet till personal men som 
till viss del klarar ett enskilt boende. Fastigheten som rymmer servicebostaden uppförs av 
Förbo och kommer stå klar för inflyttning under första halvan av 2021. 

Enligt välfärdsnämndens verksamhetsplan 2020-2022 ska verksamheter ”prövas om de 
kan utföras mer ekonomiskt på annat sätt eller av annan utförare med bibehållen eller 
högre kvalitet. Det kan ske både i samband med uppstart av ny verksamhet och i samband 
med översyn av befintlig verksamhet. Privata initiativ är välkomna inom alla områden 
och de ekonomiska förutsättningarna skall vara så förutsägbara och rättvisa som möjligt 
mellan olika utförare.” 

För att pröva om den nya servicebostaden kan drivas mer ekonomiskt fördelaktigt på 
annat sätt eller av annan utförare med bibehållen eller högre kvalitet kan förvaltningen 
upphandla verksamheten med bästa pris som utvärderingsgrund.  
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Vid en upphandling ställs olika kvalitetskrav på objektet som ska upphandlas – i detta fall 
driften av en servicebostad. Hur kraven ska formuleras beror på vad som ska upphandlas 
och vad syftet med upphandlingen är. Exempelvis kan kraven bestå av detaljkrav eller 
funktionskrav eller en blandning av dessa. Funktionskrav anger vad som ska uppnås 
snarare än att i detalj beskriva hur tjänsten ska utföras. Krav kan också formuleras som 
obligatoriska krav (ska-krav) eller som tilldelningskriterier (bör-krav). Vid en 
upphandling med bästa pris som utvärderingsgrund används som regel endast 
obligatoriska krav. 

Eftersom kommunen som upphandlande myndighet väljer vilka krav som ska ställas, hur 
de ska formuleras och utvärderas, så föreligger inga hinder att bibehålla eller öka 
kvaliteten vid en upphandling av driften för servicebostaden i Landevi. Om anbudet med 
det lägsta priset innebär kostnader som är lägre än den av kommunen fastställda budgeten 
för servicebostaden så innebär det att servicebostaden kan drivas mer ekonomiskt 
fördelaktigt. Innebär det däremot högre kostnader än den av kommunen fastställda 
budgeten för nya boendet kan upphandlingen enligt praxis avbrytas.  

Vid tidpunkten för en upphandling är det inte känt vilka brukare som kommer flytta in i 
den nya servicebostaden, även om de brukare som idag bor på Guldsmedsgårdens 
serviceboende kommer erbjudas plats på det nya, mer ändamålsenliga boendet. Därmed 
kan det inte vid tidpunkten för upphandlingen vara helt klarlagt vilket behov av stöd och 
hjälp servicebostadens brukare kommer ha. Enskilda brukares behov kan dessutom 
variera över tid. För att ge förutsägbara ekonomiska villkor, trots osäkerheten om 
brukarnas behov, kan en behovsbedömningsmodell användas. Varje enskild brukares 
behov av stöd och hjälp bedöms och tilldelas en nivå utifrån behovsbedömningsmodellen. 
Detta görs vid flytt till boendet och därefter med en viss regelbundenhet. Till varje 
behovsnivå kopplas, via det vinnande anbudet, en ersättningsnivå som motsvarar de 
resurser utföraren bedömer behövs för att uppfylla kraven i upphandlingen och ge 
brukaren goda levnadsvillkor. Utförarens totala ersättning utgörs av summan av 
ersättningsnivåerna som är direkt kopplade till de enskilda brukarna behov. 

Behovsbedömningar är ett vedertaget arbetssätt bland många av Sveriges kommuner. 
Metodik och kompetens för genomförande av egna behovsbedömningar finns inom 
sektorn för socialtjänst. 

Sektorn för socialtjänst bedömer att driften av den planerade servicebostaden i det nya 
området Landevi gårdar, Brattåsvägen 1-6, i centrala Landvetter kan drivas mer 
ekonomiskt fördelaktigt av annan utförare med bibehållen eller högre kvalitet. 
Verksamheten kan således upphandlas. 

 

  

Lena Lager 
Sektorschef  Elin Hjalmarsson  
  Utvecklingschef 
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Ekonomi- och upphandlingsfunktionen  
Helena Lundqvist 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-09-17 2020VFN30  042 
  
 

Välfärdsnämndens verksamhetsplan och driftbudget för 2021-2023 
samt investeringsbudget för 2021-2025 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige fattade den 15 juni 2020 §117 beslut om budget/plan 2021-2023 
avseende drift och 2021-2025 avseende investeringar. Anslagen fastställdes på 
nämndsnivå. Välfärdsnämnden ska fatta beslut om driftbudget 2021-2023 på 
verksamhetsnivå samt verksamhetsplan för 2021-2023. Investeringar fastställs på 
projektnivå för åren 2021-2025. 
 
Välfärdsnämnden uppdrog den 23 september § 232 åt förvaltningen att utarbeta förslag 
till verksamhetsplan och budget för 2021, samt perioden 2022-2025 utifrån dokumentet 
Välfärdsnämndens budget 2021 med plan för perioden 2022-2025 samt mål och 
inriktningar, samt utifrån övergripande inriktning och mål fastställda av 
kommunfullmäktige enligt ovan.  
 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden fastställer verksamhetsplan för 2021-2023, driftbudget per 
verksamhetsnivå 2021-2023 samt investering på projektnivå avseende åren 2021-2025. 
 
Välfärdsnämnden noterar att Lokalresursplanen 2021-2025 (LRP) ligger till grund för 
budgetförslaget. 
 
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen och kommunfullmäktige verksamhetsplan för 
2021-2023. 
 
 

  

Peter Lönn 
Kommundirektör  Bo Ekström 
  Ekonomichef 
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Bilaga 1 Verksamhetsplan 2021-2023 inkl drift 2021-2023 samt investeringar och 
exploateringar 2021-2025 

Bilaga 2 Lokalresursplan 2021-2025 
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1 Välfärdsnämnden 
1.1 Övergripande om Välfärdsnämndens ansvarsområden 
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. 

Välfärdsnämnden ansvarar genom sin förvaltning för att fullmäktiges uppdrag verkställs och följs upp. 
Nämnden ska bland annat bedriva verksamhet så att invånarna sätts i centrum samt arbeta för 
kvalitetsutveckling och effektivisering. Därutöver fullgör välfärdsnämnden de uppgifter som följer av 
delegation från kommunfullmäktige. 

1.2 Organisation och styrmodell 
Från och med 2019 har kommunen en ny politisk organisation och en ny styrmodell. Välfärdsnämnden 
ansvarar för verksamheterna inom utbildning, socialtjänst, kultur och fritid. Kommunstyrelsen 
ansvarar för samhällsbyggnadsfrågor och andra kommunövergripande frågor. Kommunen har en 
förvaltning med kommundirektören som förvaltningschef. 

1.2.1 Politisk organisation 
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1.2.2 Förvaltningens organisation 

 

1.2.3 Styrmodell 

 
Kommunens styrmodell innebär att styrning sker via vision, förhållningssätt och tydliga grunduppdrag 
samt via politiska inriktningar och mål samt ekonomiska ramar. Visionen utgör en gemensam 
ledstjärna och pekar ut riktningen för kommunen. Visionen fastställdes 2019 och lyder: 
Härryda – här vågar vi! I Härryda kommun bygger vi framtiden. Här har människor och företag 
möjlighet att växa och blomstra. Här lyfter idéer och landar lösningar som håller för kommande 
generationer. Våra ledord: mod, nytänkande, handlingskraft. 
Under 2021 kommer förhållningssätt som kompletterar visionen att fastställas. En annan bärande del i 
styrmodellen är att tydliggöra verksamheternas grunduppdrag och att säkerställa kvaliteten i 
grunduppdraget. Verksamhetens grunduppdrag avser uppdrag enligt lagstiftning och andra både 
statliga och kommunala styrdokument. Grunduppdraget är relativt beständigt över tid. Politiska 
inriktningar och mål utrycks dels i en strategisk plan för mandatperioden som antas av 
kommunfullmäktige, dels årligen i budgeten. Utifrån detta utarbetas nämndspecifika 
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verksamhetsplaner där även kvalitetsindikatorer ingår för att beskriva kvaliteten i grunduppdrag, 
inriktningar och mål. 

1.3 Mål för god ekonomisk hushållning 
Målen för god ekonomisk hushållning i Härryda kommun ska medverka till att varje generation tar 
ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet och efterlämnar miljömässiga, sociala och 
ekonomiska förutsättningar som är minst lika goda som vid övertagandet. 

1.3.1 Verksamhetsmål 
Kommunfullmäktige har fastställt fyra verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Målen avser 
bostadsbyggande, förskoleverksamheten, grundskola och gymnasiet samt bostäder för äldre och 
personer med funktionsnedsättning. Nedan redovisas de fastställda verksamhetsmålen med utfallet per 
indikator. 

  Indikator/mått Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Full behovstäckning 
inom 
förskoleverksamheten 
och föräldrar kan välja 
verksamhetsform 

Antal barn som ej erhållit plats inom 
fyra månader (accepterar fler än ett 
alternativ) 

0 0 0 0 

Andel föräldrar som får förstahandsval 
beträffande verksamhetsform, %. 

100 100 100 100 

Alla elever har efter 
slutförd grundskola 
eller 
gymnasieutbildning 
tillräcklig kompetens 
för arbete eller fortsatta 
studier 

Andel elever behöriga till 
gymnasieskolan, % 

92,2 93,4 93,1 91,7 

Andel elever med examen inom fyra år, 
inklusive IV/IM, % 

75,2 76,3 77,3 77,8 

Arbetslöshet, inklusive personer i 
program med aktivitetsstöd, 18-24 år 
(% av befolkningen i Härryda kommun) 

3,3 2,5 3,9 4,8 

Arbetslöshet, inkl personer i program 
med aktivitetsstöd, 18-24 år (% av 
befolkningen i Länet) 

6 5,1 7,1 7,8 

Det finns bostäder av 
god kvalitet och god 
tillgänglighet för äldres 
och funktionsnedsattas 
bedömda behov 

Antal ej verkställda beslut inom tre 
månader avseende särskilt boende 

4 7 19 28 

Behov av särskilt boende, personer. 286 307 338 330 

Antal platser särskilt boende 276 288 288 288 

Beräknat behov av bostad för 
funktionsnedsatta över 19 år, personer 

121 116 129 130 

Antal lägenheter för funktionsnedsatta. 107 115 124 127 

Full behovstäckning inom förskoleverksamheten och föräldrar kan välja 
verksamhetsform 

Plan för genomförande 
Förskolan lever upp till lagkravet att alla vårdnadshavare som är berättigade till och önskar 
förskoleplats erbjuds detta inom fyra månader. Alla vårdnadshavare kommer att kunna erbjudas den 
verksamhetsform man önskar för sitt barn. 
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Alla elever har efter slutförd grundskola eller gymnasieutbildning tillräcklig kompetens 
för arbete eller fortsatta studier 

Plan för genomförande 
Slutbetyg från gymnasiet är den viktigaste variabeln för att unga ska få tillträde till arbete eller 
fortsatta studier. Behörighet till gymnasiets nationella program är en förutsättning för detta. I sektorn 
pågår ett arbete med att ytterligare utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på enhets-, verksamhets- 
och huvudmannanivå.  
Kommunen har som mål att kunna erbjuda den bästa utbildningen i Sverige. Processarbetet med 
Sveriges bästa skola har i det första skedet varit inriktat på grundskola. Arbetet kommer att fortsätta 
under planperioden och omfatta såväl förskola som gymnasium. 

Det finns bostäder av god kvalitet och god tillgänglighet för äldres och 
funktionsnedsattas bedömda behov 

Plan för genomförande 
I förvaltningens arbete med lokalresursplaneringen (LRP) utformas planer för att tillgodose behov av 
särskilt boende för äldre enligt en modell som är baserad på kommunens befolkningsprognos. Antalet 
äldre i kommunen ökar kontinuerligt, vilket innebär krav på fler boenden. Under 2022 planeras ett nytt 
särskilt boende med 54 platser att stå klart i Mölnlycke och ytterligare ett särskilt boende med cirka 50 
platser planeras mot slutet av perioden för att möta kommande behov. I Mölnlycke centrum kommer 
även ett trygghetsboende med cirka 120 lägenheter byggas under planperioden. 
 
Planeringen av nya bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning är mer 
individanpassad och utgår främst ifrån LSS-handläggarnas kännedom om det stödbehov som är 
aktuellt för målgruppen. Informationen och den samlade bedömningen av behovet ligger till grund för 
lokalresursplaneringen och utbyggnad av bostäder i enlighet med LSS-lagstiftningens målsättning. På 
senare år har behovet av ett allt mer självständigt boende blivit aktualiserat inom målgruppen och 
förvaltningen arbetar med möjligheten att kunna erbjuda enskilda lägenheter med mer individanpassat 
personalstöd till vissa brukare, så kallade tillgänglighetsanpassade lägenheter. Dessa lägenheter 
erbjuds inom ramen för befintliga eller nytillkomna hyresbestånd i kommunen, med ett individuellt 
anpassat personalstöd som samordnas av sektorn. Under perioden finns en tillkommande servicebostad 
i Landvetter och tillgänglighetsanpassade lägenheter fördelade på Landvetter och Mölnlycke inlagt i 
plan. För personer under 19 år köper kommunen platser av annan utförare. 

1.4 Kommunens gemensamma områden 
I den av kommunfullmäktige antagna strategiska planen för mandatperioden framgår följande: "För att 
bidra till en hållbar tillväxtregion vill vi i Härryda ta täten i arbetet med att vara ett föredöme när det 
gäller skolresultat, näringslivsklimat, samhällsbygge, Agenda 2030 och aktivt bidra till arbetet med 
Klimat 2030 (Västra Götaland ställer om)." I detta avsnitt beskrivs övergripande om arbetet med 
näringslivsfrågor och Agenda 2030 samt om övriga områden som lyfts som långsiktiga strategiska 
utvecklingsområden; service, kommunikation, digitalisering och konkurrensutsättning. 

Enligt reglementet är det kommunstyrelsen som har huvudansvaret för dessa övergripande frågor, men 
eftersom de också ska genomsyra och prägla verksamheterna inom välfärdsnämndens ansvarsområde, 
beskrivs de även i välfärdsnämndens verksamhetsplan. 

1.4.1 Serviceorganisation 
En långsiktig prioritering är att kommunen ska vara en serviceorganisation med myndighetsansvar. 
Det krävs långsiktigt och kontinuerligt arbete för att skapa och upprätthålla hög servicenivå i 
organisationen. Målbilden är att varje möte mellan invånare/företag och kommunen ska präglas av 
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service och kvalitet oavsett via vilken kanal kontakten sker. 

Förväntan och efterfrågan på att kunna hantera ärenden och finna svar på frågor via digitala kanaler 
och digital självservice ökar. Arbetet med att utveckla kommunens digitala service intensifieras under 
året. Den initiala ingången till kommunen i alla frågor bör vara digital för den som så önskar. Via en 
ny och förbättrad hemsida, chattbot med fler funktioner, digitala tjänster och appar ska den digitala 
servicen utökas och förbättras. Samtidigt ska kommunens kontaktcenter utvecklas till att hantera 
frågor rörande alla verksamhetsområden oavsett kanal. Kontaktcenters huvuduppdrag blir att ge 
information och vägledning om såväl verksamhetsfrågor som om hur den digitala servicen kan nyttjas. 
Det nya uppdraget för kontaktcenter kommer att innebära att kontaktvägarna till enheter och 
handläggare behöver förenklas och göras effektivare, så väl externt som internt. Ett fortsatt arbete med 
tillgänglighet och bemötande är därför av stor vikt. Riktlinjerna för service via e-post och telefoni ska 
fortsätta implementeras. 

1.4.2 Kommunikation 
Kommunikation är ett strategiskt och långsiktigt prioriterat område och grunden för förhållningssättet 
till invånare, besökare och näringslivet. Viktiga hörnstenar är transparens, dialog, delaktighet samt att 
kommunikation ska vara proaktiv, planerad och sammanhållen. Arbetet med att utveckla den 
kommunikativa organisationen fortgår. Det är ett strategiskt ledningsverktyg och det är viktigt att 
chefer i organisationen ser sin roll som bärare av kommunikationsperspektivet i alla frågor och 
processer. 

Tydliga strategier för hur kommunens övergripande kanaler ska användas tas fram av 
kommunikationsenheten med syfte att få största möjliga nytta och effekt av vår kommunikation. 
Parallellt fortsätter arbetet att utbilda chefer och medarbetare för att öka kunskapen kring vikten av 
tydlig kommunikation i alla delar av organisationen. Det handlar både om att höja den allmänna 
kunskapen såväl som mer riktade insatser kring språk, digital tillgänglighet eller syftet med en grafisk 
profil som exempel. Fortsatt gäller att kommunikationsenheten har det övergripande ansvaret för 
kommunikationen och fortsätter att stötta verksamheterna, både strategiskt och operativt. Men i linje 
med målet om en kommunikativ organisation krävs också att fler stärker sina kommunikativa 
förmågor då kommunikation pågår dagligen på olika nivåer med olika målgrupper. För att underlätta 
detta tas även fler mallar, instruktioner och checklistor fram. 

Genom proaktiv och tydlig kommunikation byggs förtroende samtidigt som Härryda kommuns 
varumärke stärks. Coronapandemin har tydligt visat på vikten av kontinuerlig kommunikation och att 
berörda målgrupper hålls uppdaterade med riktad information. Antalet träffar på kommunens externa 
webb har varit rekordhögt under pandemin vilket är mycket positivt men ställer också krav på kvalitet, 
snabbhet och hög tillgänglighet. Under 2021 startar arbetet med en ny webbplats där målet är en 
modernare och mer serviceinriktad webb. Härryda.se ska i framtiden inte bara vara en 
informationsplattform utan en plats där medborgare kan utföra ärenden och få svar på frågor. 
Utvecklingen av en ny webb knyts därför ihop med arbetet med digitalisering samt det övergripande 
målet om att bli en serviceorganisation. Som exempel ska digitala tjänster ska vara begripliga och lätta 
att hitta och vårt kontaktcenter ska kunna använda webben som en kunskapsbank och även hänvisa 
medborgare dit för att själva lösa sina ärenden. 

Kommunikationsenheten fortsätter också arbetet med att använda olika och nya verktyg för att nå ut 
och nå nya målgrupper, ett exempel är film där former och arbetssätt utvecklas. Samtidigt fortsätter 
arbetet med att hitta kanaler och former för att också nå de målgrupper som inte är digitala i så hög 
utsträckning. 

1.4.3 Digitalisering 
Kommunens förmåga att leverera en modern digital service blir allt viktigare i ett samhälle där 
medborgarens förväntningar på individuellt anpassad service blir allt högre. Syftet med digitalisering 
är att erbjuda effektivare, bättre och enklare lösningar, det vill säga verksamhetsutveckling där 
digitalisering skapar effektiviseringar för kommunens invånare, företag och besökare samt i 
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kommunens verksamhet. Denna strategiska prioritering är en grundläggande förutsättning för att klara 
framtidens välfärd utifrån de övergripande utmaningarna kopplat till demografi och ekonomi. 

Kommunens digitala agenda med huvudrubriken "digitalt först" anger inriktning och vägledande 
principer. Arbetet ska vara systematiskt och hållbart, baseras på delaktighet och skapa förändring. 
Kopplat till den digitala agendan (2019-2021) finns en förvaltningsgemensam handlingsplan med 
konkreta åtgärder. Varje sektor ska där till utforma en egen plan för arbetet med digitalisering. Under 
året kommer arbetet med en ny strategisk inriktning att påbörjas. 

Eftersom digitaliseringen påverkar hela förvaltningen är det av yttersta vikt att chefer och medarbetare 
får förutsättningar och stöd att genomföra den digitala transformationen. Under året kommer 
förvaltningens verksamheter att erbjudas olika paket som ger stöd till detta, till exempel att identifiera 
möjligheter till innovation och ökad medborgarnytta genom digitala verktyg och tjänster. 
 
Under 2021 finns förutsättningar för kommunen att ta större kliv inom digitalisering med fokus på 
medborgarnytta och en effektiv förvaltning. En särskild satsning görs på grundläggande 
förutsättningar som skapar möjligheter för digital utveckling. I linje med förvaltningens målsättning 
att vara en serviceorganisation med myndighetsansvar införs en medborgarapp. Medborgarappen ger 
förutsättningar för att skapa en närmare service med utökade möjligheter för delaktighet genom 
exempelvis förbättrad självservice och digital medborgardialog. Som ett led i att ytterligare öka 
tillgängligheten införs även en live-chatt som ett komplement till dagens chatt-bot med möjlighet att 
chatta direkt med handläggare. Det kommer också ske utveckling av tekniska plattformar för 
automatisering av processer via en robot som ersätter manuellt administrativt och repetitivt arbete, 
samt utökade möjligheter att koppla ihop system för en mer effektiv och sömlös service med hjälp av 
en modern plattform för integration. 

En fortsatt utveckling av plattform för digitala tjänster ger ökade förutsättningar att erbjuda modern 
självservice inom fler områden med enkelhet i fokus för såväl medborgare som förvaltning. 

Arbetet med sensorer med s k LoRa-teknik utvecklas vidare och utökas för att skapa effektiviseringar i 
kommunens processer samt skapar nytta och värde för invånare och företag. 

Under 2021 påbörjas en mer intensiv fas i kommunens införande av framtidens vårdinformationsmiljö 
(FVM). Detta kommer att innebära förändringar inom elevhälsan och i den informationsöverföring 
som sker mellan regionen och kommunen inom vårdövergångar. 

1.4.4 Näringsliv 
Arbetet för att utvecklas mot att bli Sveriges bästa näringslivskommun sker långsiktigt och uthålligt. 
Näringslivsfrågorna är hela kommunens angelägenhet och bedrivs på strategisk nivå och med tydlighet 
i mål, åtgärder och uppföljning. Härryda kommun ska vara attraktivt för nya företag samt stimulera 
entreprenörskap och tillväxt i befintligt näringsliv. 

Kommunen verkar i regionala forum för att utveckla näringslivet och regionen. Som en del i så väl det 
regionala som lokala arbetet har kommunfullmäktige antagit ett näringslivsstrategiskt program för 
2019-2035. Programmet bygger på Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program som innehåller 
målbild och strategier som hela regionen står bakom. Under 2021 tas ytterligare steg för att förverkliga 
programmet. En förvaltningsgemensam handlingsplan upprättas med åtgärder inom samtliga sex 
strategier i programmet. Fokus ligger bland annat på att verka för smidigare handläggning, ökad 
digitalisering, möjliggöra effektiva/hållbara resor med alla trafikslag, samt att utveckla samverkan 
mellan skola och näringsliv. 

Näringslivspolicyn som fastställdes av kommunstyrelsen i september 2020 tydliggör att 
näringslivsfrågorna är angelägna för hela organisationen och ger vägledning om hur kommunen ska 
förhålla sig i relation till företag. Policyn har stort signalvärde både internt och externt, den tydliggör 
bland annat att företag ska prioriteras och att företagen är kommunens kunder. Policyn ska 
implementeras, bland annat genom att bli en del i introduktion för nyanställda chefer och medarbetare. 

Arbetet med att kontinuerligt förbättra företagsklimatet är avgörande för att uppnå målet om att 
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varaktigt ha landets bästa företagsklimat. Arbetet ska bedrivas systematiskt, med tydlig plan, konkreta 
och uppföljningsbara mål och aktiviteter. Fokus ska vara att förenkla och förtydliga kommunens 
processer ur ett näringslivsperspektiv, det ska vara lätt att göra rätt och enkelt att ha med kommunen 
att göra. Det finns en tydlig koppling mellan arbetet med att utveckla kommunen som 
serviceorganisation och arbetet med att förbättra näringslivsklimatet. 

En annan viktig del för att skapa det bästa företagsklimatet är att kommunens kärnverksamheter ska 
vara av hög kvalitet i alla avseenden, kommunen ska vara bra på att vara kommun. Därmed finns det 
också en tydlig koppling mellan arbetet med kvaliteten i verksamheter så som förskola, skola, 
äldreomsorg, fritid och kultur med mera och arbetet med näringslivsfrågor. Det är viktigt att alla 
medarbetare också ser den kopplingen och hur var och en spelar roll för arbetet med företagsklimatet, 
här ger näringslivspolicyn tydlighet och ramar. 

Kommunen ska ha hög närvaro och tillgänglighet i relation till företag. En nära dialog ska föras där 
företagens behov och synpunkter lyssnas in, bland annat genom fortsatta företagsbesök, 
företagsfrukostar mm. Även dialog och samverkan med företagarföreningar och andra 
samverkansorgan är viktigt, liksom kommunikation genom tidning, nyhetsbrev och hemsida. 
Företagslotsen har en nyckelroll i att göra det enklare för företagen att ha med kommunen att göra, 
liksom bygglovsenhetens arbetssätt med en handläggare som är särskilt inriktad mot att arbeta med 
företag. Arbetet skapar också förutsättningar för att skapa effektivare och smartare interna processer. 

1.4.5 Agenda 2030 
Arbetet med Agenda 2030 är prioriterat för Härryda kommun. Inriktningen ska vara att arbeta med de 
områden där kommunen kan göra störst skillnad och där det är möjligt att följa upp insatserna. 

Kommunfullmäktige fastställde i december 2019 en strategisk plan för arbetet med Agenda 2030. 
Planen pekar ut fyra insatsområden som särskilt prioriterade; psykisk hälsa, fossiloberoende kommun, 
biologisk mångfald och ungas delaktighet. Inom samtliga dessa områden ska utvecklingssteg tas under 
2021. 

Inom folkhälsoområdet är insatser för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa det 
fokusområde som alla åtgärder ska syfta till. Det sker bland annat genom utbildningar i "första hjälpen 
vid psykisk ohälsa" för medarbetare i förvaltningen, utbildning för alla elever i årskurs 8 om psykisk 
hälsa, handlingsplan för suicidpreventivt arbete, föräldraskapsstöd, och förstärkta insatser i det 
förebyggande arbetet som utgår från SSPF (samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid). 

Härryda kommun är en av många kommuner som deltar i kraftsamlingen "Klimat 2030 – Västra 
Götaland ställer om" som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 
Fokusområdena är hållbara transporter, förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster, 
klimatsmart och hälsosam mat samt sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler. Förvaltningen har 
en plan för arbetet mot att bli fossiloberoende, med delmål och mål satta för kommande år. Planen 
innehåller bland annat fortsatt arbetet med att minska matsvinn inom måltidsservice, övergång till 
miljöfordon i kommunens fordonspark samt uppdaterad resepolicy. Ett större förändringsarbete 
initieras kring förvaltningens möblelhantering i syfte att skapa ökad återanvändning och minskade 
inköp av nya möbler. 

Arbetet med ungas delaktighet ska struktureras och synliggöras. Nya former för att involvera unga och 
skapa förutsättningar för delaktighet och inflytande ska skapas, t ex i form av digitala verktyg och 
digitala dialogforum via skolan. 

En del i beslutet om den strategiska planen för Agenda 2030 var att ett hållbarhetsstrategiskt program 
ska utarbetas, ett långsiktigt program som likt det näringslivsstrategiska programmet pekar ut riktning 
och prioriterade områden för tiden fram till 2035. Arbetet med att ta fram programmet ska göras i 
dialog med såväl politiker och förvaltningens tjänstepersoner som med invånare, ungdomar, företag, 
föreningar etc. 

Arbete pågår för att utarbeta en ny Översiktsplan för Härryda kommun. Perspektiv och mål från 
Agenda 2030 är en viktig del i processen, t ex så har den utvecklingsinriktning som utarbetats 
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genomlysts och konsekvensbeskrivits utifrån hållbarhetsmålen. Även i den fortsatta processen kring 
ny översiktsplan kommer Agenda 2030 att finnas med som en viktig del. 

Ett viktigt nästa steg i arbetet är att söka samverkan och partnerskap med andra aktörer, så väl företag 
som föreningar och civilsamhället. 

1.4.6 Konkurrensutsättning 
Vid etablering av ny kommunal verksamhet inom vård, skola och omsorg skall konkurrensutsättning 
övervägas. Nämnden och förvaltningen arbetar kontinuerligt med att pröva möjligheter till alternativ 
drift av verksamhet. I vissa fall kan det vara ett sätt att konkurrensutsätta kommunal verksamhet och i 
andra fall ett sätt att öka valfriheten och mångfalden. 

Inom välfärdsnämndens ansvarsområden startade Fridaskolan inför höstterminen ny gymnasieskola i 
Mölnlycke, vilket kommer att innebära en konkurrens om eleverna inom upptagningsområdet. Beslut 
har fattats om försäljning av tomt för förskoleverksamhet i Landvetter Backa och i Mölnlycke pågår 
planering för en fristående grundskola. Arbetet med att skapa förutsättningar för LOV inom särskilt 
boende pågår och ingår i flerårsplaneringen. 

Inom samtliga områden pågår omvärldsspaning och marknadsundersökningar för att skaffa kunskap 
och goda exempel kring konkurrensutsättning och alternativa driftsformer. 

1.5 Arbetsgivarvarumärke 

1.5.1 Attraktiv arbetsgivare 
För att kunna konkurrera om kompetent arbetskraft och därmed säkra den framtida 
personalförsörjningen är det av största vikt att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är viktigt att utveckla 
och stärka Härryda kommuns arbetsgivarvarumärke. Det personalpolitiska programmet är en 
grundpelare i det arbetet och en viktig del i att bygga en gemensam stadig grund för alla medarbetare i 
kommunen. Andra viktiga delar som ingår i arbetet är bland annat kompetensförsörjning, 
kompetensutveckling, ledarskapsutveckling och ledarskapsförsörjning. Kompetensförsörjning sticker 
ut som en viktig strategisk fråga eftersom det blir allt svårare att rekrytera och behålla behörig 
personal inom vissa av kommunens verksamheter. 

Som ett led i att öka digitaliseringen kommer kommunen införa digitala anställningsavtal samt utöka 
utbudet av e-tjänster för de personaladministrativa delarna under 2021. Även digitala utbildningar 
kommer att utvecklas. Kortare instruktionsfilmer samt längre utbildningsfilmer kommer tas fram för 
att öka effektiviteten och göra instruktioner och utbildningar mer lättillgängliga. 

Rekryteringsprocessen kommer att utvecklas för att säkerställa att rätt personer anställs och risken för 
felrekryteringar minskar. 

För att mäta hur arbetsmiljön ser ut genomför organisationen bland annat en medarbetarenkät 
vartannat år. Tillvägagångssättet för medarbetarenkäten kommer ses över och vid behov förändras. 

1.5.2 Personalpolitiska programmet 
Kommunen kommer, inom ramen för arbetsgivarvarumärket, fortsätta nylansering av det 
personalpolitiska programmet (PPP) som ska medverka till att Härryda kommuns 
arbetsgivarvarumärke stärks och att en stadig grund läggs för alla medarbetare i organisationen kring 
vilken typ av arbetsgivare kommunen vill vara. Programmet ska genomsyra organisationen och är 
uppbyggt kring tre grundperspektiv; medarbetarskap, ledarskap samt kommunikation och samverkan. 
Programmet ska vara levande och det är viktigt att alla anställda deltar och engagerar sig i arbetet. 

Det personalpolitiska programmet kommer att kompletteras av förhållningssätt som ska prägla vår 
organisation och tillsammans kommer detta arbete att implementeras och bli levande i kommunen 
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under. 

1.6 Ekonomi 

1.6.1 Nämndens ekonomi 

Driftsredovisning 

Sektor, tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

Utbildning, kultur och fritid 1 253 592 1 252 756 1 254 623 1 285 374 1 307 513 

Socialtjänst 687 950 716 780 726 424 729 065 735 673 

Nettokostnad 1 941 542 1 969 536 1 981 047 2 014 439 2 043 186 

Nämnden ökar sin budget mellan 2020 till 2023 med 74 mnkr. Knappt 55 mnkr av ökningen förklaras 
av fler barn och elever inom UKF samt två nya idrottshallar. Ökningen inom socialtjänst beror främst 
på nya boenden och volymförstärkningar. 

Investeringsredovisning 

Sektor, tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Utbildning, kultur och fritid 10 026 16 342 19 600 11 300 11 640 11 470 12 300 

Socialtjänst 2 473 5 487 2 600 2 600 2 400 2 400 2 400 

Nettokostnad 12 499 21 829 22 200 13 900 14 040 13 870 14 700 

Totalt uppgår investeringsbudgeten för välfärdsnämnden till 79 mnkr under planperioden. Merparten 
av investeringarna är avsedda för inventarier till nya byggnader och utbyte av inventarier till äldre 
byggnader. Även ett mindre anslag för IT-investeringar finns. Det största projekt under perioden avser 
inventarieinköp till Fagerhultsskolan i Hindås. 
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2 Sektor för utbildning kultur och fritid 
2.1.1 Sektorns organisation 

 
Sektorn utbildning, kultur och fritid består från och med 2021 av fyra verksamheter och två centrala 
stödfunktioner. I sektorledningen ingår sektorchef, verksamhetschefer samt funktionschefer. 
Sektorchefens uppgift är att kommunicera och följa upp målen samt skapa förutsättningar för 
verksamheterna att uppnå dessa. 

Sektorns administrativa funktion handlägger politiska ärenden samt genomför utredningar och 
uppdrag till den politiska organisationen. Administrationen på sektorskontoret arbetar med att stödja 
sektorledningen och utveckla en effektiv och rättssäker administration för sektorn som helhet. 
Funktionen samordnar många processer såsom dokumenthantering, synpunktshantering, statsbidrag 
och utveckling av e-tjänster. 

Planering och tillsyn är en enhet inom den administrativa funktionen. Enheten ger verksamhetsstöd till 
förskola och grundskola i form av administration, skoljuridik, placeringsarbete, avgiftshantering samt 
rapportering och sammanställning av statistik. Enheten ansvarar för befolkningsuppföljning och 
lokalresursplanering. Planering och tillsyn har även kommunens uppdrag att följa upp barn och elever 
i fristående verksamhet eller i andra kommuners förskola eller skola. Enheten genomför tillsyn över de 
fristående förskolor som finns i kommunen. 

Verksamhetsstöd har i uppdrag att stödja och samverka med hela sektorn i syfte att utveckla en hög 
och likvärdig kvalitet. Funktionen arbetar utifrån identifierade behov inom sektorn och prioriterade 
områden i sektorsplanen. Utvecklingsområden som kommer att vara i fokus framöver är att utveckla 
ett nytt systematiskt kvalitetsarbete och att implementera O365. I samverkan med 
utbildningsverksamheterna kommer också en plan som säkerställer barns och elevers rätt till digital 
kompetens samt möjligheter att förstå och hantera digitala verktyg att tas fram. 
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2.1.2 Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Övergripande politiska inriktningar redovisas i den av kommunfullmäktige antagna strategiska planen 
för perioden 2019-2022. Sektorn ska kontinuerligt pröva möjligheten att verksamhet bedrivs av annan 
utförare än kommunen. 
 
Den bästa utbildningen i Sverige ska erbjudas. Sektorn ska arbeta för att alla elever, utifrån sina 
förutsättningar, ska utmanas för att utvecklas. Viktigt är också att arbeta med att stärka barns och unga 
vuxnas psykiska hälsa. 

Plan för genomförande 
Sektorn samverkar med fristående aktörer, både på regelbunden basis med de som funnits länge i 
kommunen och vid behov i samband med till exempel nyetablering. Sektorn samarbetar också med 
andra aktörer, både kommunala och privata, för att bland annat säkerställa alla gymnasieelevers 
skolgång.  
 
Processarbetet med Sveriges bästa skola har i det första skedet varit inriktat på 
grundskoleverksamheten. I slutet av 2020 kommer ett första delresultat att presenteras för 
välfärdsnämnden. Fokusområden är bland annat ökade kunskapsresultat samt ökad trygghet och 
studiero - områden som också finns med som mål i välfärdsnämndens budget för 2021. Inom ramen 
för arbetet ingår också översyn av rektorsorganisationen och stadieindelning.  
 
Arbetet med Sveriges bästa skola kommer att fortsätta under planperioden och omfatta såväl förskola 
som gymnasium. I arbetet ingår tydliga mål, aktiviteter, tidsplan, implementeringsplan, uppföljning 
och eventuella ekonomiska konsekvenser. Skolutvecklingen och undervisningen ska bygga på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Omvärldsanalys i syfte att lära av andras erfarenheter är 
också av stor betydelse i arbetet. För att stödja processen med Sveriges bästa skola kommer ett nytt 
systematiskt kvalitetsarbete att implementeras under planperioden.  
 
En fullgjord skolgång är en stark faktor för god hälsa senare i livet. Ett ettårigt projekt med medel från 
SPSM (specialpedagogiska skolmyndigheten) har påbörjats under hösten 2020. Projektet riktar sig till 
elever som har en särskild begåvning i kombination med en annan funktionsnedsättning. Skolan har 
ibland svårt att tillgodose en fungerande lärmiljö, vilket kan leda till att eleverna riskerar en hög 
skolfrånvaro och blir hemmasittande. Eleverna får undervisning av en verksamhetsutvecklare inom 
verksamhetsstöd och arbetet leds av skolpsykolog och specialpedagog inom elevhälsan. Arbetet 
kommer att utvärderas efter läsåret och erfarenheterna kommer att tas tillvara för fortsatt arbete. En 
ytterligare insats som kommer att genomföras under planperioden för att stödja elever med hög 
skolfrånvaro är att utveckla digital undervisning som ett komplement.  
 
Det treåriga projektet BUMSS (barn- och ungdomsmedicin, skola, socialtjänst) kommer att avslutas 
och utvärderas under 2021. En plan för att ta vara på lärdomarna i projektet kommer att tas fram och 
implementeras i ordinarie arbete. Projektet TSI (tidiga och samordnade insatser) kommer också att 
avslutas under perioden men sektorn kommer i samverkan med socialtjänsten att söka nya TSI-medel 
för riktade insatser i syfte att förebygga utanförskap och kriminalitet. Arbetet kommer att bedrivas av 
SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid). En strategi för arbetet med SIP (samordnad individuell plan) är 
nu beslutad av VIS-gruppen (verksamheter i samverkan) och kommer att implementeras under 
planperioden.  
 
Funktionschefen för verksamhetsstöd kommer under planperioden att fungera som 
barnrättssamordnare och har påbörjat arbetet med att stärka arbetet med barnrätt i hela kommunen. 
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Kommunfullmäktiges mål och inriktningar för 2021 
• All verksamhet ska bedrivas med hög kostnadseffektivitet 
• Kommunens processer ska vara effektiva och klara hög service till rätt kostnad 
• Välfärdsnämnden ska säkerställa att arbetet med utvecklingen av kommunens skolverksamhet görs i 
enlighet med politiskt beslutade inriktningar och beslut 

Plan för genomförande 
Sektorn arbetar kontinuerligt med att följa upp verksamheterna utifrån olika aspekter och på alla 
organisatoriska nivåer. Delar av arbetet sker i samarbete med sektorns ekonomer. Eftersom barn- och 
elevantal varierar över tid, behöver verksamheterna vara flexibla för att kunna bedrivas på ett 
kostnadseffektivt sätt.  
 
Analyser av verksamheternas nettokostnadsavvikelser såväl som kostnadsjämförelser med andra 
kommuner görs kontinuerligt. Detta leder till kunskap och insikter om hur verksamheterna ligger till 
kostnadsmässigt och kan bedrivas än mer effektivt. Arbetet möjliggörs av offentlig statistik och genom 
olika nätverk. Till följd av Skolverkets beslut att hemligstämpla information som kan klassas som 
affärshemligheter, riskerar vissa jämförelser att bli svårare att genomföra.  
 
Inom förskola är nettokostnadsavvikelsen medvetet något hög, vilket också speglar den politiska 
ambitionen på området. Grundskolornas organisation är mycket kostnadseffektiv. 
Undervisningskostnaden är en av de lägsta i landet samtidigt som resultatnivån är hög. Även 
Hulebäcksgymnasiet har en mycket kostnadseffektiv organisation. Gemensamt för båda verksamheter 
är att nettokostnadsavvikelsen är låg, också i jämförelse med övriga riket.  
 
Digitaliseringen inom sektorn drivs för att kostnadseffektivera verksamheterna och samtidigt ge en 
högre service till invånarna. Sektorn tillhandahåller flera e-tjänster och arbetar löpande med att 
förenkla och förbättra verksamheternas processer. Arbete pågår även med att utveckla sektorns del av 
kommunens kontaktcenter. Servicemätningar genomförs regelbundet och resultaten följs upp inom 
respektive verksamhet.  
 
Dialog kring skolutveckling i relation till politiska mål och inriktningar förs kontinuerligt mellan 
förvaltning och nämnd i olika politiska forum. 
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2.1.3 Sektorns ekonomi 

Resultatbudget 

Belopp i tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan     
2022 

Plan        
2023 

Taxor och avgifter 44 710 43 766 42 065 41 726 40 923 

Hyror och arrenden 3 781 5 020 5 070 5 070 5 070 

Bidrag 86 966 35 870 35 870 35 870 35 870 

Försäljning av verksamhet och 
entreprenad 120 025 112 230 116 089 118 500 120 973 

Övriga intäkter 2 207 1 135 1 135 1 135 1 135 

Summa intäkter 257 689 198 021 200 229 202 301 203 971 

Lönekostnader 885 929 840 135 836 615 843 204 850 692 

Köp av huvudverksamhet 248 855 255 052 273 266 291 656 305 260 

Lokalhyror och markhyror 122 422 122 709 117 223 120 370 120 712 

Avskrivningar och internränta 14 870 15 949 15 771 15 746 15 731 

Övriga kostnader 239 205 216 932 211 977 216 699 219 089 

Summa kostnader 1 511 281 1 450 777 1 454 852 1 487 675 1 511 484 

Nettokostnader 1 253 592 1 252 756 1 254 623 1 285 374 1 307 513 

Driftbudget per verksamhet 

Verksamhet, tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
Budget 

2023 

Ledning 12 333 13 079 21 709 22 914 24 534 

Förskoleverksamhet 300 012 293 856 291 103 292 533 299 042 

Grundskoleverksamheten 627 929 640 364 658 727 669 742 671 057 

Gymnasieverksamheten 163 207 177 797 183 235 192 987 205 117 

Kultur och fritid 94 092 94 297 99 849 107 198 107 763 

Utveckling och flerspråkighet 34 462 33 363 0 0 0 

Vuxenutbildning 21 557 0 0 0 0 

Nettokostnad 1 253 592 1 252 756 1 254 623 1 285 374 1 307 513 

Driftbudget/plan för sektorn för utbildning, kultur och fritid innebär en nettokostnadsökning på 
54,8 mkr under planperioden. Detta förklaras främst av fler barn och elever i sektorn motsvarande 41 
mnkr samt två nya idrottshallar motsvarande 13,4 mnkr. 

Volymförändringar enligt befolkningsprognos 

Antalet barn i förskoleålder väntas öka med ca 100 barn mellan åren 2020 och 2023, där den största 
ökningen sker det sista året. Barnantalet är dock fortsatt lågt jämfört med tidigare perioder och 
beräknas vara åter på 2015 års nivå först under 2029. Antalet elever i grundskole- och gymnasieålder 
ökar under planperioden, där elevantalet väntas öka med 65 respektive 260 elever. Ökningen inom 
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gymnasieverksamheten kommer framförallt att märkas på köpta platser. De stora kullarna inom 
förskola i början av 10-talet har alltså nu gått igenom grundskolan och börjat i gymnasiet. 

Övriga verksamhetsförändringar 

Till följd av det lägre barnantalet inom förskola genomförs organisationsanpassningar så som 
tillfälliga stängningar av hela förskoleavdelningar, vilka sedan är planerade att öppna upp när 
barnantalet ökar. Den ekonomiska effekten av stängningarna innebär minskade kostnader för personal 
och måltid. Förskoleverksamhetens ram minskar i början av planperioden för att sedan stiga till år 
2023, som en effekt av barnantalet. 

Genom volymförändring utökas grundskolas ram med 11,4 mnkr till år 2023, varav särskola motsvarar 
3,7 mnkr, då antalet elever mottagna i särskola beräknas öka från 44 till 58 elever under planperioden. 
För att bibehålla elevpengen inom särskola görs en omfördelning från grundskola till särskola, vilket 
innebär att grundskoleenheternas budget minskar med tusen kronor per elev. I rektors ansvar ingår att 
genomföra de anpassningar som är bäst för respektive skola, varför konsekvenserna kan variera. Inför 
höstterminen 2021 kommer Fagerhultsskolan i Hindås stå klar. 

Antalet elever i åldern 16-19 år ökar under hela planperioden, vilket medför en ökad budgetram om 28 
mnkr till år 2023. Kostnaderna för köpta platser ökar både på grund av volymförändringen och på 
grund av att den interkommunala ersättningen höjts. Den budgetminskning för köpta platser som 
genomfördes inför 2018 är helt återställd år 2021. 

Gymnasiet gör en översyn av organisationen på introduktionsprogrammen i syfte att öka kvaliteten 
med målet att bli elevens (och vårdnadshavares) förstahandsval. Som en effekt av detta väntas 
kostnaderna för köpta platser sjunka med ca 1 mnkr. I översynen ingår även en möjlighet att bättre 
kunna följa upp kvaliteten på de köpta utbildningsplatserna. 

Lägre internränta ger lägre hyreskostnader för samtliga kommunägda lokaler och idrottshallar. Detta 
medför en hyressänkning som får effekt även för bidrag till fristående verksamhet (köpta platser) inom 
för-, grund- och gymnasieskola. Inför nästa år har de interna måltidspriserna räknats upp, vilket 
påverkar bidraget till fristående verksamhet åt motsatt håll. 

Ramen för kultur och fritid ökar med 13,4 mnkr till år 2023, framförallt till följd av nya idrottshallar. 
Till sommaren 2021 väntas Wallenstam Arena samt den nya gymnastik- och trampolinhallen i 
Mölnlycke stå klara. Ishallen från föregående års plan är nu framflyttad till utanför planperioden. 
Utöver dessa förändringar finns en besparing inom verksamheten om 0,5 mnkr. 

Inför 2021 har en omorganisation av verksamheten utveckling och flerspråkighet genomförts, där 
enheten centrum för flerspråkigt lärande (CFL) samt den centralt organiserade barn- och elevhälsan 
flyttats till för- och grundskoleverksamheten. En ny funktion, verksamhetsstöd, med uppdrag att stödja 
och samverka med hela sektorn i syfte att utveckla en hög och likvärdig kvalitet, har bildats. Samtidigt 
genomförs besparingar av totalt 2,4 årsarbetare, motsvarande 1,7 mnkr. 

Inom sektorn finns en rullande budget för utbyte av personaldatorer och IKT-verktyg, där de tre stora 
verksamheterna får del av den vart tredje år. Budgeten har nu förskjutits ett år framåt i tiden. År 2022 
tillfaller 1,3 mnkr förskola och år 2023 får gymnasiet 1,5 mnkr. 

Investeringsbudget 

tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan     
2023 

Plan     
2024 

Plan     
2025 

Inkomst        

Utgift 10 026 16 342 19 600 11 300 11 640 11 470 12 300 

Nettoutgift 10 026 16 342 19 600 11 300 11 640 11 470 12 300 

Den sammanlagda investeringsvolymen under perioden uppgår till 66,3 mkr. Huvuddelen av 
investeringarna består av utbyte av inventarier. Övriga investeringar har anknytning till de objekt som 
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finns upptagna i lokalresursplanen. Det största objektet under planperioden utgörs av inventarier till 
Fagerhultsskolan i Hindås. Inventarier till nya idrottshallar finns hos sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd. 

2.2 Förskola 

2.2.1 Grunduppdrag 
Verksamheten bedrivs i form av förskola, pedagogisk omsorg/familjedaghem och öppen förskola. 
Styrdokument för förskolan är skollagen och läroplanen (Lpfö 18) för förskolan, samt de kommunala 
politiska målen för verksamheten. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och är det 
första steget i barnens utbildning. Förskolan vilar på demokratins grund och ska erbjuda barnen en god 
pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. 
 
I samarbete med vårdnadshavarna ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar främjas. Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och 
lockar till lek och aktivitet och ska inspirera barnen att utforska världen. I förskolan ska barnen möta 
vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet 
och barngruppen (Skolverket, 2018). 
 
Alla som arbetar i verksamheterna ska bidra till att barn och unga utvecklar omtanke om sig själv, 
andra och sin omvärld. Verksamheten ska vara utmanande och stimulerande så att alla barn och unga 
kan lära och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Lärmiljöerna ska vara trygga, 
kreativa och inspirera till nyfikenhet och lärande samt präglas av samarbete, delaktighet och inflytande 
för barn och unga. Barn och unga ska ges möjligheter att kommunicera och uttrycka sig på olika sätt 
och med många uttrycksmedel. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Progn. 
2020 

Antal barn/vuxen i förskolan, egen regi 4,7 4,7 4,7 5,1 5,3 

Antal barn/vuxna i pedagogisk omsorg, egen regi 4,5 4,9 4,2 4,1 4 

Heltidstjänster med förskollärarlegitimation, 
kommunal regi, andel (%) 47 48 52 58 60 

Informationstal 

  Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Invånare i kommunen, 1-5 år 2 495 2 516 2 460 2 462 2 542 

Nettokostnad i tkr/inv 1-5 år 120 120 116 117 116 

Inskrivna barn förskolan, egen regi 2 048 1 950 1 968 1 970 2 034 

Inskrivna barn pedagogisk omsorg, egen regi 123 135 110 110 110 

Köpta platser 280 285 275 275 275 
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2.2.2 Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Verksamheten ska verka för att både verksamhetsform (förskola/familjedaghem) och driftsform (egen 
regi/extern regi) är valbar för vårdnadshavaren. I den egna verksamheten ska barngruppsstorlekarna 
för de minsta barnen inte öka, helst minska. 

Plan för genomförande 
I Härryda kommun kan vårdnadshavare fritt välja verksamhetsform (förskola eller familjedaghem) och 
driftsform (fristående eller kommunal) för sitt barn. I kommunen finns kommunala förskolor och 
familjedaghem samt sju fristående förskolor och ett fristående familjedaghem. Inom de kommunala 
verksamheterna kan samtliga barn ges plats i den verksamhetsform som vårdnadshavarna har önskat. 
På Härryda kommuns webbsida kan vårdnadshavarna hitta information om samtliga verksamheter, 
både kommunala och fristående, som finns i kommunen. 
 
Förskolorna arbetar med att dela in barnen i mindre grupper under dagen. Gruppindelningen sker ofta 
utifrån barnens ålder, där de yngre barnen går i mindre grupper och de äldre barnen i större grupper. 
Antal barn per pedagog är ett mått som anger i hur stor utsträckning dessa gruppindelningar är 
möjliga. Med rådande ekonomi har verksamheten inte möjlighet att minska barngruppernas storlek 
eller minska antalet barn per pedagog, utan det är en organisationsfråga på enheten. 

Välfärdsnämndens mål och inriktningar för 2021 
• Utbudet av annan pedagogisk verksamhet/dagbarnvårdare ska stärkas 

Plan för genomförande 
En kommunikationsinsats för att göra verksamhetsformen mer känd för kommuninvånarna samt 
marknadsföra möjligheterna att arbeta som dagbarnvårdare i Härryda kommun planeras. Då flera 
pensionsavgångar väntar i dagbarnvårdarverksamheten påbörjas en plan för att säkerställa återväxten i 
yrket. I samband med det arbetet ses också den geografiska spridningen av familjedaghem i 
kommunen över för att kunna tillgodose närhetsprincipen. 

2.3 Grundskola 

2.3.1 Grunduppdrag 
Verksamheten bedrivs i form av grundskola, förskoleklass, fritidshem och grundsärskola. 
Styrdokumenten är skollagen, grundskoleförordningen och läroplanen, Lgr 11 med sina kursplaner, 
samt de kommunala politiska målen för verksamheten. 
 
Verksamhetens uppdrag är att främja lärande där eleven ska stödjas, stimuleras och utmanas att 
inhämta kunskaper för att nå gymnasiebehörighet. Verksamheten ska uppväga skillnader i elevernas 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen samt arbeta för en hög och likvärdig kvalitet. I 
samarbete med hemmen ska verksamheten främja elevernas utveckling till ansvarskännande 
människor och samhällsmedlemmar. Verksamheten ska präglas av omsorg om individen. 
 
Verksamheten har i uppdrag att främja demokratiska värden och förbereda eleverna för att leva och 
verka i samhället. Eleverna ska utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med 
andra. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och 
en snabb förändringstakt. Verksamhetens uppdrag är att arbeta för att eleverna utvecklar sin förmåga 
till kritiskt tänkande och att kunna analysera ur olika perspektiv. 
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Alla som arbetar i verksamheterna ska bidra till att barn och unga utvecklar omtanke om sig själv, 
andra och sin omvärld. Verksamheterna ska vara utmanande och stimulerande så att alla barn och unga 
kan lära och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Lärmiljöerna ska vara trygga, 
kreativa och inspirera till nyfikenhet och lärande samt präglas av samarbete, delaktighet och inflytande 
för barn och unga. Barn och unga ska ges möjligheter att kommunicera och uttrycka sig på olika sätt 
och med många uttrycksmedel. 
 
Elevhälsan omfattas av medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser och 
arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande med att stödja elevernas utveckling mot 
utbildningens mål. Elevhälsans arbete genomförs på olika nivåer t ex genom att bidra till en 
hälsofrämjande skolutveckling eller genom att undanröja hinder för enskilda elevers lärande. 
 
Centrum för flerspråkigt lärande, CFL, har i uppdrag att introducera, kartlägga och undervisa 
nyanlända barn, elever och familjer på mottagningsenheten Välkomsten. I detta ingår även att stödja 
ledare och pedagoger i arbetet med mottagandet av nyanlända. CFL erbjuder också studiehandledning 
och modersmål. Syftet är att ge goda förutsättningar för nyanlända barn och elever att klara sin 
skolgång. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Progn. 
2020 

Elever i åk 9 som är behöriga till 
yrkesprogram, hemkommun, andel 92,2 93,4 93,1 91,7 92,5 

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, 
positiva svar, andel 87 82 82,3 84 78 

Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation 
och behörighet i minst ett ämne i grundskola 
åk 1-9, kommunala skolor, andel. 

79,3 80 77,8 75 75 

Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk 
högskoleexamen, andel 45 47 47,7 45,9 46 
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Informationstal 

  Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Invånare i kommunen, 6-15 år 6 089 6 197 6 194 6 286 6 233 

Nettokostnad i tkr/inv, 6-15 år 103 103 106 107 108 

Elever i kommunal grundskola inkl 
förskoleklass 5 343 5 498 5 532 5 596 5 622 

-varav sålda platser 94 80 89 89 89 

Andel inskrivna elever i fritidshem i åk F-3, % 93 93 93 93 93 

Köpta platser, grundskola och förskoleklass 728 678 688 678 668 

Elever mottagna i särskola 46 57 59 66 66 

Antal elever som erbjuds 
modersmålsundervisning 401 360 400 410 420 

Antal språk som erbjuds inom 
modersmålsundervisning 25 21 22 23 24 

2.3.2 Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Verksamheten ska sträva mot att bli Sveriges bästa grundskola och alla elever ska, utifrån sina 
förutsättningar, utmanas för att utvecklas och kunskapsresultaten ska öka. Arbetet med skolutveckling 
ska drivas i samverkan mellan politik, förvaltning och personalföreträdare. Verksamheten ska också 
verka för att skolor med annan huvudman kan etableras i kommunen. 

Plan för genomförande 
För att nå Sveriges bästa grundskola måste likvärdigheten i kommunens skolor öka. Undervisningen 
vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  
 
Rektorerna fortsätter utbildningsinsatsen med en skolforskare från Göteborgs universitet för att 
ytterligare öka sin kompetens att styra och leda sin skolenhet. Rektorerna fördjupar sig i sin skolas 
utvecklingsområden och tar fram ledarhandlingar som styr och leder skolans arbete i rätt riktning.  
 
En gemensam elevhälsoplan med ledningssystem, rutiner och ansvarsfördelning för att säkerställa ett 
likvärdigt elevhälsoarbete har tagits fram och ska under perioden implementeras.  
 
För att säkerställa att alla elever folkbokförda i Härryda kommun får en god utbildning samarbetar 
sektorn både med kommunala och fristående aktörer. Vid etablering av nya fristående grundskolor ska 
kommunen verka för att säkerställa ett gott samarbete och goda samverkansformer kring gemensamma 
frågeställningar. 

Välfärdsnämnens mål och inriktningar för 2021 
• Tryggheten och studieron ska öka 
• Kunskapsresultaten inom grundskolan ska öka 
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Plan för genomförande 
Att öka trygghet och studiero samt kunskapsresultat inom grundskola är ett led i arbetet att nå målet 
Sveriges bästa skola.  
 
I arbetet med att ta fram mål och förändringsstrategier för att nå Sveriges bästa skola har en 
processgrupp upprättas. Processgruppen består av lärare, rektorer, tjänstepersoner i förvaltningen, 
skolchef, fackliga representanter och politiker i välfärdsnämnden. Resultatet av gruppens arbete 
kommer att bli grundskoleverksamhetens inriktningsdokument.  
 
Tre huvudområden har identifierats:  
* Lärare 
* Arbets- och lärmiljö  
* Kunskapsresultat.  
 
Processen är i sitt slutskede och planeras vara klart inför vårterminen 2021. 

2.4 Gymnasium 

2.4.1 Grunduppdrag 
Kommunen ansvarar för att erbjuda alla ungdomar i gymnasieåldern hela det utbud av nationella 
program och inriktningar som den svenska gymnasieskolan och gymnasiesärskolan omfattar, oavsett 
om dessa erbjuds i egen regi eller inte. Utöver de nationella programmen erbjuds även utbildningar 
med av regeringen bestämt riksintag. Kommunen har tecknat samverkansavtal inom GR 
(Göteborgsregionens kommunalförbund) för att möjliggöra ett brett utbildningsutbud för kommunens 
ungdomar. Gymnasieskolan regleras genom skollagen, gymnasieförordningen och läroplan 2011 (Gy 
11) samt ämnes- och kursplaner. 
 
Gymnasieverksamhetens övergripande uppdrag i Härryda kommun är att förmedla kunskaper och 
stödja elever så att de kan nå gymnasieexamen inom högskoleförberedande program och 
yrkesprogram. Verksamheten är en frivillig skolform och målgruppen är elever som är mellan 16-20 
år. Verksamheten ska alltid möta varje elev utifrån hens behov och förutsättningar. 
 
Den pedagogiska målsättningen, Hulebäcksgymnasiets ledstjärnor, är att eleven under sin studietid på 
ungdomsgymnasiet ska må bra, vara trygg och trivas, samt klara av sina studier och nå målen för sin 
utbildning. För att nå dit krävs att verksamheten skapar förutsättningar så att eleven: 
 
•Lär sig att se helheten i sina studier. 
•Är delaktig och har inflytande. 
•Utvecklar en social kompetens. 
•Blir medveten om sitt lärande. 
 
Det kommunala ungdomsgymnasiet erbjuder fyra yrkesprogram och fem högskoleförberedande 
program. Vidare erbjuder gymnasiet utbildning för de elever som inte är behöriga genom 
introduktionsprogrammen, där till exempel språkintroduktion är ett av alternativen. Målsättningen är 
att den obehöriga eleven ska bli behörig till ett nationellt program eller komma ut i arbete. 
 
Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) ligger också på gymnasieverksamheten. Aktivitetsansvaret 
innebär att följa upp och hålla sig informerad om de elever folkbokförd i kommunen som fullgjort sin 
skolplikt men inte fyllt 20 år och inte genomför eller fullföljer ett nationella program på 
gymnasieskolan. Ansvaret innebär även att bidra med insatser som möjliggör för den unge att starta 
upp eller fullfölja gymnasial utbildning. 

Page 31 of 270



22(39) 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Progn. 
2020 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, andel 
(%) 79,2 78 81,3 82,3 82,3 

Lärare med lärarlegitimation och behörighet i 
minst ett ämne, andel (%) 95,9 94,9 95,5 98,7 96,9 

Enkät år 2: Jag är nöjd med min skola som helhet, 
andel positiva svar (%) 88,4 88,4 89,9 89,9 82 

Informationstal 

  Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Antal elever på Hulebäcksgymnasiet 1 716 1 719 1 700 1 700 1 700 

Antal ungdomar i gymnasieverksamhet, Härryda 
kommun 1 479 1 537 1 624 1 704 1 786 

2.4.2 Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Verksamheten ska erbjuda den bästa utbildningen i Sverige och alla elever ska, utifrån sina 
förutsättningar, utmanas för att utvecklas. Andelen elever med examen inom fyra år, inklusive IM, ska 
fortsätta att öka. Arbetet med skolutveckling ska drivas i samverkan mellan politik, förvaltning och 
personalföreträdare. Verksamheten ska också verka för att skolor med annan huvudman kan etableras i 
kommunen. 

Plan för genomförande 
För att nå målet om att erbjuda den bästa utbildningen i Sverige behöver verksamheten ligga i 
framkant med skolutveckling och använda pedagogiska metoder som bygger på vetenskaplig grund. 
Därför har Hulebäcksgymnasiet ett skolutvecklingsråd, där förstelärare och skolledning möts för att 
diskutera och vidareutveckla skolan. Tillsammans med arbetslagen har rådet tagit fram en 
kompassriktning samt en plan för hur skolan ska se ut år 2040 och vad verksamheten måste göra för 
att komma dit. Planen utgår från de politiska inriktningsmålen, forskning från SKR med avseende på 
kompetensförsörjning samt den nationella digitaliseringsstrategin. Skolledningens fokusområden inför 
2021-2023 är inkluderande arbetssätt och digitalisering i syfte att skapa goda studieresultat och 
förebygga psykisk ohälsa. Hulebäcksgymnasiet har ett samarbete med Peder Skrivares gymnasieskola 
i Varberg för att kvalitetssäkra den vetenskapliga grunden genom att spegla oss mot annan likvärdig 
aktör inom utbildningssektorn.  
 
För att Härryda kommun ska kunna erbjuda den bästa utbildningen i Sverige krävs förutom en 
kompassriktning ett väl fungerande samarbete med näringslivet, högskolor och universitet. 
Verksamheten vill via sådana samarbeten säkerställa att våra elever får den kunskap de behöver ha 
med sig efter avslutade gymnasiestudier. Skolan arbetar via branschråden för att andelen elever på 
yrkesförberedande program som tar examen ska öka och att dessa elever är anställningsbara efter 
avslutade gymnasiestudier. 
 
För att vår utbildning ska vara bäst i Sverige krävs att den bästa personalen arbetar på 
Hulebäcksgymnasiet. Detta vill verksamheten säkerställa genom att satsa på kompetensutveckling i 
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linje med vår kompassriktning samt tillsammans med personalfunktionen arbeta för att renodla 
läraruppdraget. På Hulebäcksgymnasiet ska det vara lätt att vara lärare och rektor ska ha tillgång till 
stödfunktioner som underlättar uppdraget för både lärare och elevhälsans personal. Arbetsmiljön för 
elever och personal ska ge god studiero, vilket föranlett gymnasiet att se över lokalerna för att hitta 
rum för tysta miljöer.  
 
Gymnasieverksamheten i Härryda kommun har vid sidan av Hulebäcksgymnasiet även ett ansvar i att 
säkerställa att alla ungdomar 16-20 år folkbokförda i Härryda kommun får en god gymnasial 
utbildning. I projekt InVux arbetar verksamheten med att få till stånd samarbeten som är gynnsamma 
för individen och för resursutnyttjandegraden inom Härryda framtid och gymnasieverksamheten. För 
att säkerställa att alla ungdomar folkbokförda i Härryda kommun får en god gymnasial utbildning 
samarbetar verksamhetschefen för gymnasiet både med kommunala och fristående aktörer i regionen. 
Hösten 2020 startar Fridaskolan gymnasieskola i Mölnlycke. Verksamhetschef och sektorchef har 
tillsammans med skolledningen på Fridaskolan haft flera möten för att möjliggöra ett gott samarbete 
skolorna emellan. 

2.5 Kultur och fritid 

2.5.1 Grunduppdrag 
Kulturverksamheten ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Verksamheten ska främja kulturens ställning i kommunen 
och intresset för bildning, upplysning och kulturell verksamhet i övrigt. Verksamheten bidrar genom 
ett brett och professionellt kulturutbud till en god livskvalitet för medborgarna. 
 
Verksamheten ska vara väl känd och tillgänglig så att alla medborgare erbjuds goda möjligheter att 
delta. Kulturen ska vara en självklar och tydlig del av samhällsbygget och präglas av ett innehåll som 
utifrån en demokratisk värdegrund fokuserar på frågor om öppenhet, tolerans och om allas lika värde. 
 
Kulturskolan ska skapa förutsättningar för att ge alla barn och unga rätt till kulturella upplevelser och 
konstnärligt utövande. Kulturskolan ger barn och unga möjligheter att växa genom konst och kultur. 
Kulturskolan omfattar kursverksamhet för åldrarna 5-20 år och samverkar med grund- och 
gymnasieskolan samt deltar i regionala och internationella samarbeten. 
 
Kulturhusen och biblioteken är platser med rum för upplevelser, inspiration, skapande, lärande och 
möten. I kulturhusen samsas bibliotek med ateljé, utställningsytor, dansgolv, plats för föreningsliv och 
scener. Kulturhusen och biblioteken ska vara en synlig och självklar resurs och spela en central roll för 
människors kulturliv. De ska främja allas möjlighet till kulturupplevelser och ge utrymme för var och 
en att utveckla sina skapande förmågor. 
 
Den offentliga konsten är en viktig del av kommunens identitet och i samhällsbygget. Verksamhetens 
arbete med den offentliga konsten sker i bred samverkan med andra sektorer i kommunen och i dialog 
med medborgarna. 
 
Fritid ungdom arbetar främjande och relationsskapande på olika mötesplatser för alla kommunens 
ungdomar i åldersgruppen 12-20 år. Enheten har också ett kommunövergripande uppdrag att arbeta 
med ungas inflytande i frågor som rör deras vardag och framtid.  
 
Fritidsbanken är en del av fritidsverksamheten och fungerar som ett bibliotek, fast med sport-och 
friluftsprylar. De flesta artiklarna är skänkta av privatpersoner och föreningar, alla får låna gratis. 
Fritidsbanken bidrar till en hållbar miljö genom återbruk och minskad onödig konsumtion. Idag finns 
en lokal för Fritidsbanken i centrala Mölnlycke och en filial med skridskor, klubbor m.m. i Landvetter 
ishall. 
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Föreningsservice främjar och stöttar kommunens föreningsliv genom konsultation och samverkan, 
bidragsgivning samt administrativt stöd via Föreningsnavet. Enheten ansvarar för fördelning och 
uthyrning av träningstider i idrottsanläggningar till föreningar, uthyrning av anläggningar och lokaler 
till privatpersoner samt handläggning av lotteritillstånd utifrån lotterilagen. Sommartid tillhandahåller 
enheten simskoleverksamhet i kommunens olika delar. 

Informationstal 

  Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Antal kursplatser i kulturskolans terminskurser 1 778 1 650 1 650 1 650 1 650 

Antal utlån biblioteken 360 000 400 000 360 000 360 000 360 000 

Antal besök kulturhusen 493 296 500 000 500 000 500 000 500 000 

Antal ungdomar 7-20 år, Härryda kommun 7 782 7 800 8 148 8 331 8 532 

Antal mötesplatser som Fritid ungdom ansvarar 
för eller stödjer 7 7 7 7 7 

Antal bidragsberättigade föreningar 130 132 132 130 130 

Antal barn som deltar i simskolan 247 250 250 250 250 

Antal deltagartillfällen (LOK-stöd) 287 315 280 000 280 000 280 000 280 000 

2.5.2 Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Det är viktigt med öppenhet och transparens avseende arbetet med konstnärlig utsmyckning i 
offentliga miljöer och att möjlighet till inflytande ges till kommuninvånarna. Verksamheten ska också 
verka för att långsiktigt tillse tillgången till idrotts- och föreningsanläggningar och möjligheten för 
medborgarnas möjlighet till rekreation och aktiv fritid. 
 
Genom att i varje fråga beakta effekterna på medborgarnas möjlighet till rekreation och en aktiv och 
hälsosam fritid befäster Härryda kommun sin plats som det självklara valet för nyinflyttning och 
etablering. 

Plan för genomförande 

Offentlig konst 
En viktig och betydelsefull del av arbetet med den offentliga konsten är medborgarnas delaktighet och 
insyn i arbetet. Enligt den ordning för hantering av den offentliga konsten som kommunen har beslutat 
om och som verksamheten följer, görs varje gång konst upphandlas en bedömning om i vilken del av 
processen en medborgardialog kan föras. Olika dialoger har ägt rum sedan hösten 2018. Dels har 
öppna dialoger med medborgare förts i konstprojekten vid Mölnlycke fabriker – skulptur vid 
Massetjärn och ny idrottsarena – och dels har samverkan med brukare skett inför det påbörjade 
projektet på Säteriets bostadsområde genom skola och fastighetsägare (dialogprocess). Inför 
kommande konstprojekt är ambitionen att starta dessa i ett tidigt skede av byggprocessen, i samband 
med planarbetet, för att på så sätt kunna få fler involverade i projekten.  
 
Rekreation och fritid 
I syfte att maximera beläggningen av de idrotts- och föreningsanläggningar som finns tillgängliga i 
Härryda kommun kommer föreningsservice att se över bokningsrutiner och kartlägga beläggningen på 
anläggningarna. Detta för att säkerställa en tydlig kommunikation som gör det enkelt för medborgarna 
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att utnyttja idrotts- och föreningsanläggningarna på bästa vis. Dialog med föreningar och 
utvecklingsarbete är viktigt för att nå en bra och effektiv planering och synliggörande av våra ytor för 
medborgare i kommunen. För att kunna skapa möjligheter till rekreation och en aktiv och hälsosam 
fritid krävs samarbete inom förvaltningen för att på ett tydligt och bra sätt arbeta framåt. En kommun 
med starkt kultur- och fritidsutbud är attraktiv och konkurrenskraftig i nyinflyttning och etablering. 
Tillsammans med en öppenhet och tydlighet för fler samarbeten och fler aktörer skapar vi goda 
förutsättningar för utveckling i hela kommunen. 

Välfärdsnämndens mål och inriktningar för 2021 
• Det ska finnas fler utförare inom kulturskolan 

Plan för genomförande 
I Härryda kommun finns flera aktörer som idag vänder sig till barn och unga med ett kulturellt 
pedagogiskt utbud. Kulturskolan samarbetar idag med flera aktörer som studieförbund, företagare och 
institutioner för att skapa goda förutsättningar för ungas kulturutövande. Hur eller om eller på vilket 
sätt fler utförare ska ingå i kulturskolans organisation får en utredning utvisa. Det ska finnas olika sätt 
att skapa kultur och en bredd av kulturella uttryck. Idag arbetar kulturskolan utifrån en pedagogisk 
höjd och ett konstnärligt mål som kombineras i en kulturkontext. En ökad valfrihet för barnen utifrån 
intresse och form är av godo så att fler unga får tillgång till kulturskapande och utvecklas inom den 
kulturella infrastrukturen som medför att kommunen också blir en attraktiv arena för etablering och 
nyinflyttning. 
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3 Sektor för socialtjänst 
3.1.1 Sektorns organisation 

 
Sektor för socialtjänst har som uppdrag att bidra till goda och jämlika livsvillkor hela livet för 
människor som bor och vistas i Härryda kommun. Detta uppnås genom att erbjuda äldreomsorg, stöd 
till personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, kommunal hälso- och sjukvård, 
flyktingmottagande, arbetsmarknadsåtgärder och vuxenutbildning. 

Socialtjänsten ska genom en rättssäker och samlad myndighetsutövning säkerställa att brukare får den 
hjälp och det stöd de är i behov av. Insatserna ska vara kvalitetssäkrade och evidensbaserade samt 
utföras med respekt för människors självbestämmande och integritet. 

Sektorn ska omvärldsbevaka och resurserna ska användas på ett effektivt sätt utifrån lagstiftningens 
krav och anpassas vid nya förutsättningar och förändrade behov. Sektorn ska sträva mot att vara en 
serviceorganisation med myndighetsansvar, där varje enskilt möte mellan invånare och medarbetare i 
sektorn präglas av service och kvalitet. 

Sektorn ska vara en attraktiv arbetsgivare som arbetar långsiktigt för att skapa stabilitet i 
organisationen. 

3.1.2 Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Övergripande politiska inriktningar redovisas i den av kommunfullmäktige antagna strategiska planen 
för perioden 2019-2022. Sektorn ska kontinuerligt pröva möjligheten att verksamhet bedrivs av annan 
utförare än kommunen. 
 
Sektorn ska arbeta med  
• fokus på barns, ungas och unga vuxnas psykiska ohälsa  
• förebyggande insatser i de miljöer där unga vistas 
• att utöka möjligheten för andra att bygga, äga och bedriva verksamhet för att långsiktigt tillse att det 
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finns bostäder av god kvalitet och tillgänglighet för äldres och funktionsnedsattas bedömda behov 
• att införa lagen om valfrihet (LOV) inom vård- och omsorgsboende (SÄBO) 

Plan för genomförande 
En handlingsplan för psykisk hälsa är framtagen genom vårdsamverkan på nationell, regional och på 
lokal nivå. Handlingsplanen fokuserar på fem områden; förebyggande och främjande arbete, tidiga 
insatser, enskildas delaktighet, insatser för utsatta grupper och ledning och styrning. För 2021 görs 
ingen revidering av den lokala handlingsplanen utan befintlig plan förlängs. Med stöd av riktade 
statsbidrag planerar sektorn för fortsatt genomförande av handlingsplanens aktiviteter. 
 
I arbetet att utveckla och förebygga insatser för unga är samarbetet med polis och skola prioriterat. 
Samverkansformen SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet) är en stabil och etablerad 
samverkansform som främjar ett långsiktigt strukturellt förebyggande arbete. Det är en viktig arena för 
att förebygga och stävja ungdomskriminalitet. Socialtjänstens fältverksamhet finns tillgänglig kvällar 
och helger i miljöer där barn och unga vistas. Fältverksamheten kommer att utvärderas under 2021. 
Möjligheten till kommunsamverkan kommer att utredas under det kommande året inom området våld i 
nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. Det blir allt svårare för en kommun att upprätthålla 
kompetens inom flera av socialtjänstens än mer specialiserade verksamhet. Avtalssamverkan med 
andra kommuner är ny möjlighet som öppnades genom förändring i kommunallagen 2018 som ger 
bättre förutsättningar för en långsiktigt stabil verksamhet. 
 
Konkurrensutsättning inom socialtjänstens område har ökat de senaste åren och fler utförare har 
etablerat sig i Härryda kommun. Det har främst skett genom entreprenadupphandling av särskilt 
boende för äldre och gruppbostäder och servicebostäder för personer med funktionsnedsättning. Inom 
hemtjänst finns sedan tidigare LOV och en plan är framtagen för införande av LOV i särskilt boende 
för äldre. Idag utgör köp av social omsorg cirka 25 procent av socialtjänstens nettobudget med LOV i 
särskilt boende kommer andelen att öka till 50 procent, vilket betyder köp av social omsorg för cirka 
330 mnkr. 
 
Under 2021 kommer en nybyggd servicebostad i Landvetter prövas om den kan utföras av extern 
utförare. 
Sektorn för samhällsbyggnad beaktar och planlägger mark som är ändamålsenlig för bostäder för äldre 
och personer med funktionsnedsättning. Detta för att öka möjligheten för andra att bygga, äga och 
bedriva verksamhet inom socialtjänstens ansvarsområde. 

Kommunfullmäktiges mål och inriktningar för 2021 
• All verksamhet ska bedrivas med hög kostnadseffektivitet 
• Kommunens processer ska vara effektiva och klara hög service till rätt kostnad 

Plan för genomförande 
Sektorns övergripande prognosmöten ska utvecklas under 2021 till att i större omfattning involvera 
kvalitetsarbete, kommungemensamma strategiska områden, politiska mål och fokusområden i 
sektorsplanen. På så sätt blir effektiviteten tydligare i verksamheten. Vidare kommer sektorn fortsätta 
kostnadsjämförelser med andra kommuner och delta i projekt så som Kostnad per brukare, vilket leder 
till kunskap och insikter om hur verksamheterna ligger till kostnadsmässigt och kan bedrivas än mer 
effektivt. Sektorn arbetar kontinuerligt med analyser av verksamheternas nettokostnadsavvikelser. 
Inom barn och familj är nettokostnadsavvikelsen medvetet något hög, vilket också speglar den 
politiska ambitionen på området. 
 
Sektorn arbetar systematiskt och uthålligt enligt sektorns riktlinje för kvalitetsledningssystem. 
Kvalitetsarbetet vilket innefattar tydlig rollfördelning, politiska mål, patientsäkerhetsarbete, klagomål 
och synpunkter, avvikelsehantering, egenkontroller, riskanalyser, processkartläggning, rutiner med 
mera. En samlad socialtjänst är av vikt i mötet med kommuninvånaren och sektorn arbetar med Öppna 
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jämförelser för att tydliggöra samverkan mellan de fem verksamheterna. Under 2021 planerar sektorn 
att utveckla arbetet med processer genom att kartlägga huvudprocesserna och för sektorn särskilt 
viktiga processer. Processerna ska vara tydligt definierade, processkartlagda och kända bland 
medarbetarna. Arbetet organiseras med så kallade processägare och processledare. Digitaliseringen 
inom sektorn drivs för att kostnadseffektivera verksameterna och samtidigt ge en högre service till 
invånarna. 

3.1.3 Sektorns ekonomi 

Resultatbudget 

Belopp i tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan     
2022 

Plan        
2023 

Taxor och avgifter 25 701 25 642 26 212 27 887 27 887 

Hyror och arrenden 35 663 26 390 26 281 26 423 27 242 

Bidrag 63 584 51 914 38 214 38 214 38 214 

Försäljning av verksamhet och 
entreprenad 87 607 4 077 4 077 4 077 4 077 

Övriga intäkter 941 122 122 122 122 

Summa intäkter 213 496 108 145 94 906 96 723 97 542 

Lönekostnader 501 975 424 398 427 264 415 387 416 612 

Köp av huvudverksamhet 206 036 215 507 202 311 221 498 227 046 

Lokalhyror och markhyror 59 193 56 633 55 324 56 775 57 929 

Avskrivningar och internränta 4 117 5 360 5 035 5 035 5 035 

Övriga kostnader 130 125 123 027 131 396 127 093 126 593 

Summa kostnader 901 446 824 925 821 330 825 788 833 215 

Nettokostnader 687 950 716 780 726 424 729 065 735 673 

Driftbudget per verksamhet 

Verksamhet, tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
Budget 

2023 

Ledning 40 504 80 634 78 103 92 370 93 449 

Vård och omsorg 194 074 196 289 196 415 181 450 181 450 

Hälsa och bistånd 168 634 163 459 170 009 170 041 174 589 

Funktionsstöd 160 881 137 893 138 836 145 168 147 976 

Härryda framtid 39 213 62 322 66 099 63 074 61 247 

Barn och familj 84 644 76 183 76 962 76 962 76 962 

Nettokostnad 687 950 716 780 726 424 729 065 735 673 

Driftbudget/plan för sektor socialtjänst innebär en nettokostnadsökning på 18,9 mnkr under 
planperioden. Den främsta anledningen till nettokostnadsökningen är nya boenden och 
volymförstärkningar inom sektorn. En kostnadsökning på 8,3 mnkr och en intäktsminskning på 10,6 
mnkr sker jämfört med budget 2020. Förändringen avser främst personlig assistans där intäkts- och 
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kostnadsbudgeten anpassas till lägre nivåer, men nettobudgeten förblir oförändrad. 

Nya boenden och volymökning 

För det planerade upphandlade särskilda boendet på Säteriet ligger sedan tidigare plan ett 
budgettillskott för att täcka kostnaden för ytterligare 14 platser, från 40 till 54 stycken. 

Den tillfälliga utökningen av åtta permanentplatser på Ekdalagården samt köpt korttidsvård, för att 
täcka behovet av platser för äldre på särskilt boende i väntan på särskilda boendet på Säteriet, tas bort 
2022 då Säteriet förväntas öppna. 

Med anledning av volymökningar baserat på befolkningsprognosen förstärks budgeten för hemtjänst 
från 2021 med 3,4 mnkr, 6,0 mnkr 2022 och 10,5 mnkr 2023. Då behovet av personlig assistans inte är 
lika stort tas budgettillskottet på 0,5 mnkr enligt tidigare budgetplan bort. 

Inom funktionsstöd planeras två nya boenden enligt lokalresursplanen. En servicebostad i Landvetter 
planeras att driftsättas halvår 2021 samt tillgänglighetsanpassade lägenheter i Mölnlycke halvår 2022. 

Ytterligare verksamhetsförändringar 

Det behövs en samlad kompetens kring upphandling och uppföljning av verksamheter och avtal och 
med anledning av detta införs en beställarenhet motsvarande 2,0 mnkr. 

Göteborgs stad utför sedan mars 2020 serveringstillstånd och tillsyn för kommunen, budgeten på 0,3 
mnkr för avgifter tas därmed bort. 

Kostnaden för resor till och från dagverksamhet inom vård och omsorg samt arbetsresor till och från 
daglig verksamhet inom funktionsstöd har ökat sedan ett nytt avtal tecknades, budgeten förstärks 
därmed med 1,0 mnkr respektive 0,9 mnkr. 

Som en konsekvens av att lagen för bostadsanpassningsbidrag förändrades under 2018 samt ett årligt 
underskott på verksamheten för bostadsanpassningsbidrag förstärks budgeten med 1,0 mnkr. 

Köpta platser inom funktionsstöd har gått med underskott under ett antal år i väntan på de nya 
boenden enligt lokalresursplanen förstärks budgeten tillfälligt under 2022 och 2023 med 3,0 mnkr. 

Enligt tidigare plan minskas den tillfälliga volymförstärkningen av ledsagare och avlösare 2023. 

Utifrån rådande konjunkturläge finns det ett behov att förstärka arbetsmarknadsenheten med 1,0 
årsarbetare jobbcoach under hela planperioden samt budgeten för utbetalning av försörjningsstöd 
under 2021 med 3,2 mnkr. 

För att satsa på familjehemsplaceringar i egen regi och därmed undvika dyra HVB-placeringar 
förstärks budgeten för arvode och omkostnader till familjehem samt arvode till kontaktfamiljer med 
1,2 mnkr. 

Sektorn kommer att se över de medlemsavgifter som betalas till föreningar för att säkerställa att de är 
relevanta för verksamheten. 

2022 sänks ramen för sektorn med 10 mnkr, regeringen har aviserat om ett permanent årligt tillskott på 
cirka 12 mnkr för att stärka äldreomsorgen som inte är budgeterat. 

Investeringsbudget 

tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan     
2023 

Plan     
2024 

Plan     
2025 

Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 

Utgift 2 473 5 487 2 600 2 600 2 400 2 400 2 400 

Nettoutgift 2 473 5 487 2 600 2 600 2 400 2 400 2 400 

I investeringsbudgeten finns anslag för it-inventarier och reinvesteringar (förnyelse av inventarier) 
samt investeringar med anknytning till de objekt som finns upptagna i lokalresursplanen. 
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3.2 Vård och omsorg 

3.2.1 Grunduppdrag 
Verksamheten inom vård och omsorg utgår från socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL), nationell lagstiftning och mål för äldrepolitiken samt politiska inriktningar och uppdrag för 
vård och omsorg. 
 
Verksamheten präglas av ett salutogent förhållningssätt och en helhetssyn med utgångspunkt från den 
enskildes behov och alla människors lika värde. Brukare inom vård och omsorg ska ges möjlighet att 
leva ett värdigt liv och känna välbefinnande med fokus på självbestämmande, trygghet, integritet och 
bibehållet oberoende. Verksamheten ska verka för att aktivt stödja närstående. 
 
Vården och omsorgen utmärks av respektfulla möten, mänsklighet och omtanke, delaktighet, 
meningsfullhet, inflytande och rättssäkerhet. Verksamheten ska tillhandahålla högkvalitativ, 
evidensbaserad och personcentrerad social omsorg och hälso- och sjukvård med upplevd hög 
kontinuitet, i en välfungerande samverkan med regionen och andra aktörer. 
 
Medarbetare inom vård och omsorg ska få kontinuerlig kompetensutveckling och särskild vikt ska 
läggas vid gerontologi, geriatrik, demens, rehabilitering, habilitering, vård i livets slutskede samt etik 
och bemötandefrågor. Den ekonomiska medvetenheten bland medarbetare ska vara hög och leda till en 
ansvarsfull resursanvändning och kostnadseffektivitet. 
 
Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras och ledningssystem 
ska användas för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. 
 
Vård och omsorg består av hemtjänst, dagverksamhet för äldre, korttidsvård och särskilt boende. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Progn. 
2020 

Personalkontinuitet inom hemtjänsten  (antal 
personal som en hemtjänsttagare möter under 14 
dagar). 

14 15 17 16 15 

Brukares upplevelse av bemötande inom 
hemtjänst 98 99 98 97 98 

Brukares upplevelse av bemötande inom särskilt 
boende 95 96 95 93 96 

Brukares upplevelse av trygghet inom hemtjänst 86 85 90 86 88 

Brukares upplevelse av trygghet inom särskilt 
boende 91 91 86 85 90 

Brukares upplevelse av inflytande och delaktighet 
inom hemtjänst 92 93 85 89 93 

Brukares upplevelse av inflytande och delaktighet 
inom särskilt boende 84 86 87 87 86 
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Informationstal 

  Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Antal permanenta platser särskilt boende 
(mätdatum 31/12) 261 269 269 269 269 

Antal korttidsplatser särskilt boende, egen regi 
(mätdatum 31/12) 27 27 27 27 27 

Antal besök dagverksamhet (totalt under året) 3 853 5 000 3 750 3 750 3 750 

3.2.2 Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Äldreomsorgen ska präglas av ett innovativt framåtsyftande tankesätt i en vård och omsorg som 
bedrivs med mänsklighet och omtanke. Äldre ska ha goda möjligheter till en aktiv vardag och ett 
aktivt och meningsfullt liv. En god uppföljning är viktig för varje individ. 

Plan för genomförande 
Vård och omsorg ska skapa förutsättning för utveckling och innovation av vården och omsorgen 
genom en god organisatorisk och social arbetsmiljö, stöd från chefer och kompetensutveckling. 
Verksamheten kommer kontinuerligt att arbeta för att brukare ska ha ett reellt inflytande över sitt liv 
med goda möjligheter till en aktiv vardag med meningsfullhet, välbefinnande och ett bemötande 
präglat av mänsklighet och omtanke.  
 
Kvalitet skapas i brukarens upplevelse av bemötande, kontinuitet och hur stödet utförs, vilket mäts 
genom regelmässiga brukarundersökningar. På individnivå sker uppföljning av den individuella 
genomförandeplanen (IGP) regelbundet och systematiskt. Resultatet av dessa undersökningar ligger 
till grund för det ständiga förbättringsarbetet.  
 
Systematisk utbildning och handledning ska fortsätta att genomföras regelbundet för att skapa 
medvetenhet hos medarbetare kring hur värdegrundens intentioner omsätts i varje möte med brukaren. 

Välfärdsnämndens mål och inriktningar för 2021 
• Kvaliteten inom äldreomsorgen ska öka 

Plan för genomförande 
Verksamheten kommer att säkerställa att förutsättningar finns för att leva ett så gott och aktivt liv som 
möjligt och därmed skapa ökad kvalitet inom äldreomsorgen. Forum för delaktighet och inflytande 
avseende planering av till exempel aktiviteter, matsedel och övriga för brukare viktiga frågor finns 
idag på de särskilda boendena och dessa forum, de så kallade brukarråden, kommer att utvecklas och 
likriktas. Arbete kommer nu att genomföras för att kunna erbjuda fler sociala aktiviteter utifrån behov 
och önskemål, särskilt på helger och kvällar. Verksamheten kommer under 2021 att utreda 
möjligheten för målgruppen personer med stora omfattande omvårdnadsinsatser i ordinärt boende 
tillgång till träffpunktsverksamhet på äldreboendena.  
 
Arbetet inom äldreomsorgen är relationsbaserat och en god personkontinuitet är en viktig faktor för 
höja kvaliteten. Personkontinuitet är föremål för månadsvisa uppföljningar med åtgärder som ska leda 
till förbättring och arbetet kommer att fortgå under 2021. 
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Regelbunden och systematisk uppföljning kommer att ske med hjälp av olika metoder inom ramen för 
socialtjänstens kvalitetsledningssystem. 

3.3 Hälsa och bistånd 

3.3.1 Grunduppdrag 
Verksamheten inom hälsa och bistånd utgår från socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lagen om vård av missbrukare i 
vissa fall (LVM), lag om offentlig upphandling (LOU), nationell lagstiftning, gällande avtal och 
överenskommelser inom Hälso- och sjukvårdens område. 
 
Verksamheten präglas av en rättssäker handläggning och tillhandahållande av förebyggande insatser 
samt en god och säker hälso- och sjukvård till kommunens invånare, utifrån målgrupp och behov. 
Beslut ska fattas och insatser planeras och utföras med brukaren/patienten i centrum samt med respekt 
för den enskildes integritet. Fokus är att med ett högkvalitativt, evidensbaserat arbetssätt bibehålla 
individens självständighet och möjliggöra en meningsfull tillvaro och upplevt välmående. 
Handläggningen utförs enligt delegationsordning för myndighetsutövning i enlighet med SoL, LVM 
och LSS. Myndighetsutövning sker genom rättssäkra utredningar och beslut. Verksamheten ska arbeta 
aktivt med att underlätta för de personer som vårdar eller stödjer en närstående. 
 
För målgruppen vuxna med beroende/ socialpsykiatrisk problematik ges insatserna huvudsakligen på 
frivillig grund men kan även, i vissa fall, ges i form av tvångsvård. Utöver myndighetsutövning har 
verksamheten behandlande uppdrag och tillgång till olika boendeformer.  
 
En stor del av arbetet sker i tvärprofessionella team i samverkan med andra aktörer inom sektorn samt 
med övriga sektorer. Samverkan sker även med externa samarbetspartner inom regionen och med 
brukar- och anhörigorganisationer. 
 
Från och med 2021 ges verksamheten i uppdrag att skapa en enhet för upphandling och avtal. Enheten 
har i uppdrag att ansvara för avtalsuppföljning gällande sektorns ramavtal, avtal för entrepenader samt 
avtal inom valfrihetssystemet. Enheten ska bistå vid inrättandet av LOV samt ha det operativa ansvaret 
för valfrihetssytemet inom sektorn. 
 
Hälsa och bistånd består av handläggarenhet, vuxenenhet, sjuksköterskeenhet, rehabenhet, 
hälsofrämjande enhet och beställarenhet. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Progn. 
2020 

Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 
21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, 
andel (%) 

85 88 78 96 80 

Andel brukare som avlider med mänsklig närvaro, 
(%) 87,8 94 91,4 96 95 
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Informationstal 

  Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Inskrivna i kommunal HSV (genomsnitt år) 921 920 940 960 980 

Antal personer med beslut om LSS-insats/månad 
(mätmånad oktober) 305 300 300 300 310 

Antal timmar hemtjänst (mätmånad oktober) 13 842 12 100 12 800 13 400 14 300 

Antal personer med hemtjänst (mätmånad 
oktober) 718 730 740 740 750 

Antal vuxna placerade enligt SoL och LVM 26 27 29 30 32 

Antal vuxna som har kontakt med vuxenenheten  275 355 375 400 

3.3.2 Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Det ska finnas goda möjligheter till aktiviteter och rehabilitering, det gäller också träffpunkter för 
personer som bor i ordinärt boende. Det ska finnas en god samverkan med hälso- och sjukvården och 
en sammanhållen vårdkedja när det gäller rehabilitering och medicinering efter en sjukhusvistelse. 

Plan för genomförande 
Hälsa och bistånd planerar att under 2021 fortsatt arbete med att förbättra samverkan mellan 
verksamhetens enheter, med sektorns övriga enheter och med regionen. Lagen om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ställer ökade krav på samtliga parter vilket medför behov 
av nya samverkansformer. Områdena samsjuklighet, psykisk ohälsa och beroendeproblematik ska ha 
ett särskilt fokus. 
 
De tvärprofessionella teamen inom områdena demens, psykiatri och palliativ vård samt 
vårdplaneringsteamet ska ha tydliga uppdrag och evidensbaserade arbetsmetoder ska förankras inom 
hela sektorn genom utbildningsinsatser. En större kompetenssatsning kallad "händerna på ryggen" sker 
inom rehabområdet.   
Ny teknik effektiviserar verksamheterna exempelvis digital signering av medicinlistor frigör 
brukarnära tid samtidigt som dokumentationen rättssäkras och avvikelser gällande medicinering 
hanteras effektivare.  
 
I kommunen erbjuds sociala och/eller rehabiliterande aktiviteter för medborgare i alla åldrar och 
fritidsverksamheten för äldre kommer att utvecklas. Aktiviteter på de träffar som arrangeras av 
hälsofrämjande enheten i Mölnlycke, Landvetter och Hindås och som specifikt riktas mot målgruppen 
äldre i ordinärt boende ska genomföras på ett tryggt sätt i mindre grupper eller med digital teknik. 

Välfärdsnämndens mål och inriktningar för 2021 
• Kvaliteten inom äldreomsorgen ska öka 

Plan för genomförande 
Höja den medicinska kompetensen genom satsningar inom ramen för God och Nära vård. Vilket sker 
genom ökad närvaro av legitimerad personal, stärka den systematiska utbildningorganisationen, 
kvalitetssäkra uppföljning av delegeringar och ett tydliggörande av det medicinska ledningsansvaret 

Page 43 of 270



34(39) 

för HSL-insatser inom äldreomsorgen. Insatserna ska säkerställa en personcentrerad och patientsäker 
vård. 

3.4 Funktionsstöd 

3.4.1 Grunduppdrag 
Verksamhetsområdets grunduppdrag syftar till att skapa social trygghet och öka möjligheten till ett 
självständigt liv för invånarna i Härryda kommun. Verksamheten utför beviljade insatser enligt lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), biståndsbeslut och öppen verksamhet enligt 
socialtjänstlagen (SoL) samt utför delegerade uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 
 
Stödet ges till personer med funktionsnedsättning inom alla åldersgrupper. Individuellt anpassat stöd 
ska tillgodose enskildas behov inom olika livsområden. Stödet ska utformas utifrån den enskildes egna 
resurser för att stärka möjligheten till att leva som andra, till ett självständigt liv, delaktighet i 
samhällslivet, att bo på ett sätt som är anpassat efter individuella behov, meningsfull sysselsättning 
samt avlastning för anhöriga.  
 
Den enskilde ska tillförsäkras delaktighet, inflytande och möjlighet till insyn. Insatserna ska 
samordnas utifrån den enskildes samlade livssituation och ska vara trygga och rättssäkra samt präglas 
av helhetssyn och kontinuitet. Barnperspektivet ska beaktas utifrån barnkonventionens principer. 
Verksamheten ska vara kunskapsbaserad med personal som har lämplig utbildning och erfarenhet.  
 
Insatserna ska ges i enlighet med mål och övriga bestämmelser i lagstiftningen och på ett sådant sätt 
att stödet tillgodoser den enskildes behov och uppfyller verksamhetens mål och uppdrag. 
Verksamheten ska säkerställa att insatserna utförs med god kvalitet och är kostnadseffektiva genom 
kontinuerlig verksamhetsuppföljning och i jämförelse med andra.  
 
Funktionsstöds verksamhet består av bostad med särskild service, daglig verksamhet, korttidsvistelse, 
personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice, kontaktperson, boendestöd och öppen dagverksamhet 
för personer med psykisk ohälsa. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Progn. 
2020 

Upplevd kvalitet inom områdena 
självbestämmande, trygghet, bemötande och 
trivsel, gruppbostad LSS, andel % 

77 89 70 84 85 

Upplevd kvalitet inom områdena 
självbestämmande, trygghet, bemötande och 
trivsel, servicebostad LSS, andel % 

78 76 83 78 80 

Upplevd kvalitet inom områdena 
självbestämmande, trygghet, bemötande och 
trivsel, daglig verksamhet LSS, andel % 

80 79 76 78 80 

Upplevd kvalitet inom områdena 
självbestämmande, trygghet, bemötande och 
trivsel, boendestöd SoL, andel % 

80 89 87 87 87 
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Informationstal 

  Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Antal personer med beslut om bostad med särskild 
service enligt LSS 111 130 142 154 166 

Antal personer med daglig verksamhet 121 138 138 138 138 

Antal personer med boendestöd 91 105 105 100 100 

3.5 Härryda framtid 

3.5.1 Grunduppdrag 
Verksamhetsområdet Härryda framtid organiserades 1 januari 2020 och bygger på idén om alla 
kommuninvånares möjlighet till arbete, studier och egenförsörjning. I Härryda framtid ingår enheten 
för försörjningsstöd, arbetsmarknadsenheten (AME), enheten för nyanlända/stödboende, 
vuxenutbildningen samt yrkeshögskolan. Verksamheten bygger på gällande lagar, förordningar och 
riktlinjer inom respektive enhet.  
 
Den nya organisationen strävar efter effektivast möjliga arbetssätt för att kunna lotsa berörda 
kommuninvånare mot målet egenförsörjning. Det kan omfatta förbättrade arbetsprocesser, nya 
utbildningar och kommunala arbetsmarknadsanställningar. Det kan också omfatta hjälp för individen 
att byta riktning i karriären eller komma närmare arbetslivet. De arbetsmetoder som används i 
verksamheten ska i möjligaste mån vara evidensbaserade och omvärldsbevakning är en viktig del 
inom verksamhetsområdet. 
 
I Härryda framtid ingår en strukturerad samverkan med externa aktörer såsom företag och näringsliv, 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Samverkan sker även internt med andra enheter i 
kommunen samt regionalt och nationellt i olika nätverk. 
 
För att påskynda integrationen och nyanländas delaktighet i det svenska samhället erbjuds 
arbetsmarknadsinsatser redan under etableringstiden. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Progn. 
2020 

Antal personer som erhållit stöd via AME och 
kommit i sysselsättning genom arbete eller studier  18 39 47 20 

Antal hushåll inom enhet för försörjningsstöd som 
blir självförsörjande genom arbete, studier 
och/eller andra bidrag 

 102 114 99 31 
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Informationstal 

  Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Antal hushåll som beviljas försörjningsstöd 412 470 470 460 450 

Antal hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd 216 220 220 220 220 

Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärder exkl. 
feriepraktik 262 180 180 180 180 

Antal kommunanvisade nyanlända 76 68 68 68 68 

Antal hushåll med ett boendebeslut, enheten för 
nyanlända 146 170 150 150 150 

Antal studerande/ individer 940 1 250 1 250 1 250 1 250 

3.5.2 Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Verksamheten ska arbeta för att Härryda kommun ska ha lägst andel arbetslösa och lägst andel hushåll 
beroende av försörjningsstöd i Sverige i enlighet med ambitionen med Härryda framtid. 
 
Verksamheten ska erbjuda den bästa utbildningen i Sverige och alla elever ska, utifrån sina 
förutsättningar, utmanas för att utvecklas. Detta ska bidra till det prioriterade uppdraget om en låg 
arbetslöshet och ett lågt försörjningsstöd i kommunen, i enlighet med arbetet inom Härryda framtid. 
Arbetet med skolutveckling ska drivas i samverkan mellan politik, förvaltning och 
personalföreträdare. Verksamheten ska också verka för att delar av utbildningen kan bedrivas i annan 
regi 

Plan för genomförande 
Härryda framtid arbetar för att utveckla arbetsmetoderna inom verksamhetsområdet för att nå en ökad 
egen försörjning genom ett tydligt fokus på arbete. Aktiviteterna handlar bland annat om att utveckla 
kontakten med näringslivet och säkerställa en tydlig koppling mellan kravställande/individuella 
handlingsplaner och rätten till försörjningsstöd. Arbetsmetoderna ska vara effektiva och personer som 
ansöker om försörjningsstöd och bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande ska snarast vara 
inskrivna på arbetsmarknadsenheten (AME). AME kommer att utveckla arbetsmarknadsinsatser i form 
av gruppverksamhet, arbetsförmågebedömningar och fler arbetstränings- och praktikplatser på 
kommunala och externa arbetsplatser.  
 
Vuxenutbildningen (VUX) ska erbjuda ett större utbud av kortare utbildningar som ger personer som 
står längre från arbetsmarknaden möjlighet till anställning. VUX ska fortsätta bedriva fortbildning för 
socialtjänstens vård och omsorgsmedarbetare. För att VUX ska kunna erbjuda den bästa utbildningen 
ska det systematiska kvalitetsarbetet ha fokus på lärares kompetens i att undervisa elever som ej har 
svenska som modersmål. Under våren 2021 ska möjligheten till att införa LOV inom VUX utredas. 
Yrkeshögskolan (YH) ska fortsätta bedriva utbildningar där eleverna i mycket hög utsträckning får 
arbete direkt efter avklarad utbildning. Att skapa nya utbildningar till kommande bristyrken ingår i 
uppdraget. Myndigheten för yrkeshögskolan beviljar bara utbildningar där arbetsmarknaden anses god.  
 
Härryda framtid ska ha en nära samverkan med näringslivsenheten i syfte att hitta arbeten åt 
klienterna. Uppföljning av verksamhetsområdets handlingsplan kommer att fortsätta ske vid två 
tillfällen till välfärdsnämnden i enlighet med välfärdsnämndens årshjul. 
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Välfärdsnämndens mål och inriktningar för 2021 
• Kostnader för ekonomiskt bistånd ska minska 

Plan för genomförande 
Härryda framtids olika enheter är beroende av varandra. Enheternas processer ska ha en tydlig riktning 
– mot egenförsörjning. Alla enheter i Härryda framtid har sin roll för att kunna åstadkomma detta. 
 
Processkartläggning av alla rutiner gällande enheten för nyanlända ska ske för att både personal och 
klienter ska få en bättre förståelse för hela mottagningsprocessen. Föräldracirklar för nyanlända skall 
bedrivas för en bättre integration. Vidare kommer kommunen delta i ett ESF-projektet PIK (Premiär i 
Kommunen) vilket riktar sig mot ny- och gammelanlända med målet arbete eller studier efter avslutat 
projekt. AME ska arbeta med klienter redan under etableringstiden, allt för att korta vägen till 
egenförsörjning. Processkartläggning av insatser inom AME kommer att ske för att ge klienterna en 
större förståelse för den process de befinner sig i.  
 
Ett gemensamt arbete för en bättre samverkan med Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan 
kommer att intensifieras och nya samverkansmodeller kommer att inarbetas med dessa myndigheter. 
Verksamheten kommer att arbeta för att skapa en lågtröskelverksamhet för personer som står långt 
ifrån arbetsmarknaden. Efter utträdet ur samordningsförbundet Insjöriket 2023 ökar kommunens 
behov av arbetsträningsplatser. 

3.6 Barn och familj 

3.6.1 Grunduppdrag 
Grunduppdraget för verksamheten barn och familj är att utreda, skydda och hjälpa samt ge service till 
utsatta barn och unga och deras föräldrar i Härryda kommun. Barn och familj ska främja social 
trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och öka möjligheten till ett självständigt liv för dem som bor och 
vistas i Härryda kommun.  I den uppsökande verksamheten ska socialnämnden upplysa om 
socialtjänstens stöd och insatser, och erbjuda barn och unga sin hjälp. I verksamhetens uppdrag ingår 
samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda för att främja goda 
miljöer i kommunen. Arbetet ska, under hänsynstagande till människors ansvar för sin och andras 
sociala situation, inriktas på att frigöra och utveckla målgruppens egna resurser. Människor ska 
bemötas på ett respektfullt sätt och mötena ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt 
och integritet. Insatserna ska vara stödjande och individuellt utformade efter den enskildes behov. 
Verksamheten ska hålla god kvalitet. Omvärldsbevakning är en viktig del inom verksamhetsområdet. 
De arbetsmetoder som används i verksamheten ska i möjligaste mån vara evidensbaserade. 
 
Verksamheten styrs av lagstiftning inom förvaltningslagen (FL), socialtjänstlagen (SoL), lagen med 
särskilda bestämmelser om vård och unga (LVU) samt föräldrabalken (FB). Lagstiftningen 
kompletteras med Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2014:6) och prejudicerande domar och 
beslut. Verksamheten styrs 
även av överenskommelser om samverkan mellan hälso- och sjukvården och kommunerna i Västra 
Götalandsregionen. Utöver detta tillkommer kommunens policyer och riktlinjer för verksamheten. 
 
Barn och familj består av barn- och ungdomsenheten, familjehem- och familjerättsenheten samt 
familjestödsenheten. 
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Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Progn. 
2020 

Utredningstid i antal dagar från påbörjad 
utredning till avslutad utredning inom barn och 
ungdom 0-20 år, medelvärde 

78 94 111 107 110 

Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO 
- helhetssyn, andel (%)   75  75 

Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter 
avslutad utredning eller insats, andel (%) 87 72 78 81 74 

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter 
avslutad utredning eller insats, andel (%) 91 81 81 81 78 

Informationstal 

  Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Aktualiseringar avseende barn 0-17 år inom 
socialtjänst, antal 1 167 1 250 1 300 1 350 1 400 

Antal barn och unga 0-20 år som var föremål för 
individuellt biståndsbedömda öppna insatser 112 135 140 145 140 

Antal barn och unga placerade utanför det egna 
hemmet 0-20 år 102 80 80 80 75 

3.6.2 Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Verksamheten ska ha fokus på barns, ungas och unga vuxnas psykiska ohälsa samt utveckla 
förebyggande insatser i de miljöer där unga vistas. 

Plan för genomförande 
Verksamheten kommer att fortsätta utveckla arbetssätt och driva samverkan för att tidigt identifiera 
barn och unga som riskerar att utveckla psykisk ohälsa i samarbete med Västra Götalandsregionen och 
sektor för utbildning och kultur genom bland annat gemensamma projekt och verksamheter.  
 
Verksamheten deltar genom ordförandeskap i den lokala temagruppen barn och unga Nosam i syfte att 
förbättra samverkan för de barn och unga som är i behov av insatser från både kommun och region och 
att främja samordnade insatser i ett tidigare skede. Utgångspunkten är målet att alla barn ska lyckas i 
skolan och det familjecentrerade arbetssättet är grunden för arbetet. Som stöd finns den regionala 
samverkansplanen 2020-2023 om samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i 
Västra Götaland. I planen anges att det ska ske genom ett välfungerande lokalt arbete för barn och 
unga med tydligt brukar- och barnrättsperspektiv. 
 
» Fokus på barnrättsperspektiv; särskilt fokus på delaktighet samt frihet från våld. 
» Tidig samverkan kring barn som har problem som visar sig på alla tre områdena: skolan, hemmet, 
socialt. 
» Tidigt identifiera barn som far illa. 
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Samarbetet med polisen och kommunens skolor är prioriterat på fältet genom att vistas i samma 
miljöer och på skolorna för att fånga upp ungdomar som är kriminella och/eller på väg att utveckla ett 
kriminellt beteende och/eller psykisk ohälsa. SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid) är en viktig 
arena för samverkan för att förebygga och stävja ungdomskriminalitet. 
 
I syfte att utveckla arbetet med våld i nära relationer, vilket inkluderar hedersrelaterat våld och 
förtryck undersöks kommunsamverkan.  
 
Verksamheten arbetar enligt inriktningen Hemma först som innebär att verksamheten arbetar med 
utgångspunkten att alla barn har rätt till sin familj och rötter, skydd, hälsa och utveckling. Genom att 
involvera och engagera både det privata och det professionella nätverket försöker verksamheten 
uttömma alla möjligheter till stöd i syfte att undvika att barn skiljs från sina föräldrar och från uppbrott 
under deras uppväxt. Barn ska om möjligt växa upp i sitt hem eller nätverk genom ett effektivt 
förebyggande arbete, tidiga insatser och adekvat stöd till familjen och nätverket. I de fall barnets bästa 
innebär att barnet måste skiljas från sina föräldrar krävs noggrann planering och tät uppföljning i syfte 
att säkerställa vårdens kvalitet och omfattning och barnets kontakt med sin ursprungsfamilj och 
nätverk. 
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Investering 2021-2025 
Välfärdsnämnden 2020-10-21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Välfärdsnämnden
Investeringsbudget

Belopp i tkr Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Utbildning och kultur 16 342 19 600 11 300 11 640 11 470 12 300
Socialtjänst 5 487 2 600 2 600 2 400 2 400 2 400
Summa investeringar 21 829 22 200 13 900 14 040 13 870 14 700
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1. LOKALRESURSPLANERING I HÄRRYDA KOMMUN 
 
En del i långtidsplaneringen är upprättandet av en samlad lokalresursplan (LRP) för 
den kommunala verksamheten. Planen revideras årligen i samband med att förvalt-
ningen upprättar förslag till budget/plan vilket innebär att projekt kan komma att flyttas 
mellan åren om förutsättningarna ändras. Lokalresursplanen redovisar: 

• Redovisning av verksamheter under respektive sektor 
• Behovet av lokaler inom respektive sektor under planperioden 2021-2025 samt 

med utblick för åren 2026-2030. 
Utifrån att antalet tillkommande lokaler varierar mellan sektorerna har förvaltningen 
valt att redovisa behovet av lokaler i nedanstående dokument. 

Sektor Lokalresursplan Investeringsbudget 
 

Utbildning och kultur Alla verksamhetslokaler Övriga investeringar 
 

Socialtjänst Alla verksamhetslokaler Övriga investeringar 
 

Samhällsbyggnad  Lokaler och övriga inve-
steringar 

Teknik och förvaltningsstöd  Lokaler och övriga inve-
steringar 

Kommunledning  Lokaler och övriga inve-
steringar 

 

1.1. LOKALER 
 
Politiska inriktningar 

Den politiska majoriteten har som inriktning att all nytillkommande verksamhet ska 
prövas om den kan utföras av annan utförare för att komplettera befintlig verksamhet. 
Detta innebär att planering av lokaler och mark för lokaler måste ha en framförhållning 
så att försäljning kan ske till annan utförare eller entreprenör som ska bygga åt annan 
utförare.  
En annan inriktning som den politiska majoriteten har är att förvaltningen, i de fall 
kommunen lämnar/flyttar verksamhet från lokaler, ska undersöka om det finns annan 
utförare som vill bedriva motsvarande verksamhet i lokalen och om intresse finns att i 
så fall köpa lokalen av kommunen.  
 
Kommunens ansvar för särskilt boende 

Kommunen har ett grundläggande ansvar för att människor med särskilda behov får bra 
bostäder. Ansvaret gällande boendeformer för kommunens äldre medborgare samt 
personer med funktionsnedsättning har förtydligats i socialtjänstlagen (SoL) och i 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  
 

Samhällets ansvar för bostäder till flyktingar 

Enligt lag om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) har Migrationsverket 
huvudansvaret för mottagande av flyktingar och ett av uppdragen är att erbjuda boende 
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för alla som söker asyl i Sverige. Kommunernas ansvar för boendefrågor i detta 
sammanhang tydliggörs i sin tur genom Lag (2016:38) om mottagande av vissa 
nyanlända invandrare för bosättning. Syftet är att förbättra nyanländas möjligheter att 
komma in i samhället och på arbetsmarknaden. Kommunernas ansvar för mottagandet 
av ensamkommande barn och ungdomar gäller både under tiden som Migrationsverket 
prövar barnets asylskäl och för tiden efter beslut.  
I lokalresursplanen redogörs endast för planeringen av kommunens egna boenden för 
ensamkommande barn och ungdomar. Lägenheter till nyanlända vuxna och familjer 
hanteras löpande inom förvaltningen i samband med markanvisning av nya områden.  
 
Befintliga lokaler år 2019 

Kommunens kostnad för lokaler uppgick 2019 till 291 mkr och det motsvarar 11 % av 
bruttokostnaderna i kommunen. I summan ingår då alla lokaler oavsett om kommunen 
äger dem 89 %) eller om de är förhyrda (11 %). Andelen lokalkostnader varierar inom 
sektorerna. För Utbildning och kultur är 8 % lokalkostnader och motsvarande andel för 
Socialtjänst är 6 %.  

För den kommunala verksamheten finns 215 113 m2. I nedanstående diagram redovisas 
hur stor andel av lokalerna som används av respektive kategori. Siffrorna avser 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan finns en länk till karta över olika verksamheters placeringar i kommunen. Tryck 
på ctrl knappen och klicka på länken för att komma till kartan. 

KARTOR HÄRRYDA 

Kommunens grundskolor och förskolor visas som förvalt, för att ändra verksamhet 
tryck på kartbilden till vänster i skärmen och bocka sedan i de verksamhetsområden 
som ska visas. 
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1.2.  PLANERINGSUNDERLAG 
 
Lokalresursplanen bygger på underlag från befolkningsprognosen. Prognosen bygger 
på statistik från SCB samt bostadsförsörjningsprogrammet.  

 

1.3.  SEKTORERNAS LOKALPLANER 
 
De samlade lokalplanerna för sektorerna beskriver behovet av tillkommande lokaler 
under planperioden 2021-2025 med utblick för 2026-2030. Planen revideras årligen i 
samband med att sektorn upprättar förslag till budget/plan vilket innebär att projekt kan 
komma att omprövas alternativt flyttas mellan åren om förutsättningarna ändras. 
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2. SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 
 
2.1.  BEFOLKNINGSPROGNOS 
 
Antalet barn i åldersgruppen 0–5 år är färre än i tidigare prognoser. I början av 
planperioden sjunker antalet barn, för att sedan öka i slutet av perioden. För barn i 
skolåldern 6–15 år visar prognosen på en ökning särskilt i de högre åldrarna. Antalet 
elever i gymnasieåldern förväntas öka under planperioden.  
 
2.2.  BERÄKNAT BEHOV AV UTBYGGNAD 

2.2.1.  Förskola 

Allmän beskrivning 
Förskolan är reglerad i skollag och läroplan. Utöver förskola bedrivs i kommunen 
barnomsorg i form av pedagogisk omsorg, det vill säga familjedaghem och öppen 
förskola. Enligt skollagen har kommunen skyldighet att erbjuda förskola till barn vars 
föräldrar arbetar, studerar, är föräldralediga eller arbetssökande. Barnets 
vårdnadshavare får betala en avgift för platsen på förskola eller familjedaghem. 
Avgiften baseras på hushållets inkomst upp till ett maxbelopp. Från och med 
höstterminen ett barn fyller tre år har ett barn rätt till allmän förskola. Det betyder att 
barnet har rätt till avgiftsfri förskola 525 timmar om året oavsett vad barnets föräldrar 
har för sysselsättning.  
Familjedaghem är en verksamhet som bedrivs i respektive dagbarnvårdares hem. 
Antalet barn per familjedaghem varierar beroende på barnens ålder och vistelsetid. Det 
vanligaste är att en dagbarnvårdare har 4–6 barn från 1–5 år.   
Den öppna förskolan är en kompletterande form av förskola som riktar sig till barn som 
inte är inskrivna i förskola eller familjedaghem. Det finns öppna förskolor i Mölnlycke, 
Landvetter, Hindås och Rävlanda. 
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Befolkningsutveckling 
Prognosen för antal barn i kommunen i åldersgruppen 0–5 år är lägre än förra årets 
prognos. Under planperioden förväntas antalet barn i åldersgruppen 0–5 år att öka med 
cirka 270 barn. Ökningen sker framförallt från och med år 2022.  
 

 
 
Beräkningsgrunder för förskola 
Behov av lokaler baseras på en genomsnittlig gruppstorlek på 18 inskrivna barn per 
avdelning samt efterfrågan på plats i förskola (så kallad efterfrågansgrad). Efterfrågan 
baseras på utfallet av efterfrågansgraden föregående år. I beräkningsgrunderna är 
hänsyn tagen till allmän förskola från 3 års ålder. Efterfrågansgraden skiljer sig något 
åt mellan kommunens olika delar. För hela kommunen uppskattas den till 55 % för 1-
åringar, 95 % för 2-åringar och 100 % för åldersgruppen 3–5 år.  
 
I tabellerna under avsnittet Behov av lokaler redovisas kapacitet och behov av 
förskoleavdelningar i respektive område i kommunen. Behovet av förskoleavdelningar 
speglar hur behovet ser ut under hösten. En viss överkapacitet behövs under hösten för 
att under våren ha plats för de 6-åringar som börjar i förskoleklass till kommande höst 
samtidigt som nya barn ansöker och erbjuds plats under våren.  
 
Behov av lokaler 

MÖLNLYCKE 
I Mölnlycke minskar antalet barn i åldersgruppen 1–5 år med cirka 25 barn fram till 
och med 2021 för att sedan öka med cirka 100 barn till planperiodens slut. Den största 
ökningen av barn förväntas ske mellan 2022 och 2023. I plan finns inlagt ett behov av 
tillfälliga lokaler motsvarande två avdelningar inför våren 2024 samt en ny förskola 
2025. 
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Kapacitet/behov Mölnlycke 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total kapacitet (antal avdelningar) 59 59 59 59 59 61 

 – kommunal verksamhet 50 50 50 50 50 52 

 – fristående verksamhet 9 9 9 9 9 9 

Behov (antal avdelningar)  57 55 54 57 58 59 

Över-/underskott av avdelningar 2 4 5 2 1 2 

Kapacitetsförändring enligt LRP:             

Tillfälliga lokaler (paviljonger)         2   

Kvarstående över-/underskott 2 4 5 2 3 2 
 
LANDVETTER/HÄRRYDA/ESKILSBY 
Under planperioden ökar antalet barn i åldersgruppen 1–5 år i Landvetter med cirka 65 
barn och i Härryda med cirka 25 barn. I Eskilsby sker en marginell ökning av antal 
barn i åldersgruppen 1–5 år till och med 2024 för att sedan sjunka till nuvarande nivå. 
Boende i Härryda och i Eskilsby väljer i viss utsträckning förskola i Landvetter och där 
har utbyggnad tidigare skett för att möta detta behov.  
 
Under planperioden finns ett överskott av förskoleavdelningar i Landvetter, vilket 
kommer att öka ytterligare i och med en planerad etablering av en fristående förskola i 
området. Överskottet av förskoleavdelningar är störst under hösten medan behovet ökar 
under våren eftersom 6-åringar då är kvar i förskoleverksamheten innan de börjar i 
förskoleklass till kommande höst.  
 

Kapacitet/behov Landvetter 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Total kapacitet (antal avdelningar) 42 42 42 42 47 47 
 – kommunal verksamhet 40 40 40 40 40 40 

 – fristående verksamhet 2 2 2 2 7 7 
Behov (antal avdelningar)  34 35 35 35 37 37 
Över-/underskott av avdelningar 8 7 7 7 10 10 

Kapacitetsförändring enligt LRP:             

Jensen Education       5     

Kvarstående över-/underskott 8 7 7 12 10 10 
 
 

Kapacitet/behov Härryda 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total kapacitet (antal avdelningar) 7 7 7 7 7 7 

 – kommunal verksamhet 7 7 7 7 7 7 

 – fristående verksamhet 0 0 0 0 0 0 

Behov (antal avdelningar)  8 9 8 9 9 9 
Över-/underskott av avdelningar -1 -2 -1 -2 -2 -2 
Kapacitetsförändring enligt LRP:             

Kvarstående över-/underskott -1 -2 -1 -2 -2 -2 
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Kapacitet/behov Eskilsby 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total kapacitet (antal avdelningar) 2 2 2 2 2 2 

 – kommunal verksamhet 2 2 2 2 2 2 

 – fristående verksamhet 0 0 0 0 0 0 

Behov (antal avdelningar)  2 2 2 2 2 3 

Över-/underskott av avdelningar 0 0 0 0 0 -1 
Kapacitetsförändring enligt LRP:             

Kvarstående över-/underskott 0 0 0 0 0 -1 
 
 
HINDÅS  
Barnantalet i Hindås ökar med cirka 25 barn i åldern 1–5 år under planperioden. För att 
klara behovet av förskoleavdelningar våren 2026 kan det komma att behövas en ny 
förskoleavdelning hösten 2025.  
 

 
RÄVLANDA 
Antal barn i åldern 1–5 år ökar marginellt i Rävlanda med cirka 10 barn under 
planperioden, denna ökning bedöms rymmas inom befintliga lokaler.  
 

Kapacitet/behov Rävlanda 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total kapacitet (antal avdelningar) 8 8 8 8 8 8 

 – kommunal verksamhet 7 7 7 7 7 7 

 – fristående verksamhet 1 1 1 1 1 1 

Behov (antal avdelningar)  6 6 6 6 7 7 

Över-/underskott av avdelningar 2 2 2 2 1 1 

Kapacitetsförändring enligt LRP:             

Kvarstående över-/underskott 2 2 2 2 1 1 
 

HÄLLINGSJÖ  
Barnantalet i Hällingsjö ökar under planperioden med cirka 20 barn i åldern 1–5 år. 
Boende i Hällingsjö väljer i viss utsträckning förskola i andra delar av kommunen 

Kapacitet/behov Hindås 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total kapacitet (antal avdelningar) 14 14 14 14 14 14 

 – kommunal verksamhet 12 12 12 12 12 12 

 – fristående verksamhet 2 2 2 2 2 2 

Behov (antal avdelningar)  12 12 11 12 12 13 

Över-/underskott av avdelningar 2 2 3 2 2 1 

Kapacitetsförändring enligt LRP:             

Utökning 1 avdelning           1 

Kvarstående över-/underskott 2 2 3 2 2 2 
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varför det faktiska behovet ofta blir något mindre. Det kan dock komma att behövas en 
ny förskoleavdelning hösten 2024.  
 

Kapacitet/behov Hällingsjö 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total kapacitet (antal avdelningar) 6 6 6 6 6 7 

 – kommunal verksamhet 6 6 6 6 6 7 

 – fristående verksamhet 0 0 0 0 0 0 

Behov (antal avdelningar)  5 5 6 6 7 6 

Över-/underskott av avdelningar 1 1 0 0 -1 1 

Kapacitetsförändring enligt LRP:             

Utökning 1 avdelning         1   

Kvarstående över-/underskott 1 1 0 0 0 1 
 

2.2.2. Grundskola, förskoleklass och fritidshem 

Allmän beskrivning 

Grundskolan är en obligatorisk skolform från årskurs 1 till årskurs 9. 
Undervisningsgrupperna kan organiseras åldershomogent eller åldersblandat. När 
elevantalet är för litet för att göra åldershomogena klasser görs åldersblandade med till 
exempel årskurs 1–2 i samma klass. Åldersblandade klasser kan även skapas av 
pedagogiska skäl.  

Förskoleklass är en egen obligatorisk skolform som omfattar 525 timmar per år. 
Förskoleklasserna finns i skolans lokaler och verksamheten är avgiftsfri.  

Fritidshem eller fritidsklubb ska erbjudas alla barn i förskoleklass och skolelever till 
och med vårterminen det år de fyller 13 år. I fritidshemsverksamheten är eleverna 
inskrivna och vårdnadshavare betalar en avgift till och med årskurs 3. Fritidshemmen 
finns i skolornas lokaler. Från årskurs 4 erbjuds en öppen verksamhet, så kallad 
fritidsklubb. Vårdnadshavare betalar en terminsavgift för denna verksamhet.   
 
Befolkningsutveckling 

Under planperioden är antalet barn i åldern 6–15 år i hela kommunen oförändrat. 
Antalet barn i åldersgruppen 6–11 år minkar med drygt 200 barn medan antalet barn i 
åldersgruppen 12–15 år ökar med drygt 200 barn. I Mölnlycke ökar antalet barn i 
skolåldern marginellt fram till 2022 för att sedan minska med cirka 140 barn till 
planperiodens slut. I Landvetter ökar antalet skolbarn med cirka 25 barn och i 
kommunens östra delar med cirka 60 barn under denna period.  
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Beräkningsgrunder 

En grundskolas kapacitet (antal skolplatser) baseras på den skolorganisation som 
skolan byggdes för eller som den i och med ombyggnation eller med tillfälliga 
paviljonger över tid har ändrat till. Vid beräkning av behovet av antal skolplatser utgör 
antal befintliga elever vid varje skolenhet grunden för dessa beräkningar. Till detta 
läggs sedan den förändring av elevantalet som befolkningsprognosen visar på. 
Klasstorlek samt skolorganisation är sedan två viktiga parametrar vid beräkning av 
lokalbehov. Vid planering av skolor tas även hänsyn till att lokalerna måste utformas 
utifrån åldersgrupper samt att fritidshemsverksamhet ska inrymmas i byggnaderna. 
 
Fristående skolor 
Under läsåret 2019/20 har 12 % av kommunens elever valt att gå i fristående grund-
skola eller i grundskola i annan kommun, vilket är i linje med föregående år.  
 
Behov av lokaler  

MÖLNLYCKE  
Utifrån befolkningsprognosen förväntas antalet elever att minska med cirka 90 elever 
under planperioden. I åldersgruppen 6–11 år minskar antalet elever med cirka 180 
elever, medan åldersgruppen 12–15 år istället ökar med cirka 90 elever. 
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Under planperioden planerar Internationella Engelska Skolan att starta en ny 
grundskola för drygt 600 elever i årskurs F-9. Kommunen arbetar med att ta fram en ny 
detaljplan som möjliggör en ny grundskola i området mellan Djupedalsskolan och 
Furuhällskolan.  

I Mölnlycke kommer det under planperioden att finnas ett överskott av skolplatser som 
ökar ytterligare i och med den planerade etableringen av en ny grundskola.  

Kapacitet/behov Mölnlycke 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total kapacitet (antal skolplatser) 3060 3060 3060 3060 3060 3660 

– kommunal verksamhet 2480 2480 2480 2480 2480 2480 

– fristående verksamhet 580 580 580 580 580 1180 

Behov (antal skolplatser) 3030 3015 3030 2965 2930 2890 

Över-/underskott av skolplatser 30 45 30 95 130 770 

Kapacitetsförändring enligt LRP: 

Internationella Engelska Skolan 600 

Kvarstående över-/underskott  30  45  30  95 730 770 

LANDVETTER/HÄRRYDA/ESKILSBY 
Utifrån befolkningsprognosen förväntas antalet elever att öka i Landvetter med cirka 25 
elever under planperioden. Åldersgruppen 6–11 år minskar med cirka 30 barn, medan 
åldersgruppen 12–15 år ökar med cirka 55 elever. Ökningen bedöms rymmas i 
befintliga skolor. I Härryda förväntas elevantalet öka under planperioden och även 
denna ökning bedöms rymmas i befintliga skolor i Landvetterområdet. Under 
planperioden ökar antalet elever i åldersgruppen 6–8 år i Eskilsby med 15 elever, en 
ökning som bedöms rymmas på Eskilsbyskolan.  
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Under planperioden kommer det att finnas ett visst överskott av skolplatser i 
Landvetterområdet och främst i årskurserna från förskoleklass till och med årskurs 3.  
 

Kapacitet/behov Landvetter/Härryda 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total kapacitet (antal skolplatser) 2120 2120 2120 2120 2120 2120 
 – kommunal verksamhet 2120 2120 2120 2120 2120 2120 
 – fristående verksamhet 0 0 0 0 0 0 

Behov (antal skolplatser) 2000 2030 2060 2070 2070 2070 
Över-/underskott av skolplatser 120 90 60 50 50 50 
Kapacitetsförändring enligt LRP:             

Kvarstående över-/underskott 120 90 60 50 50 50 
 

Kapacitet/behov Eskilsby 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total kapacitet (antal skolplatser) 25 25 25 25 25 25 

 – kommunal verksamhet 25 25 25 25 25 25 

 – fristående verksamhet 0 0 0 0 0 0 

Behov (antal skolplatser) 16 17 18 24 19 31 

Över-/underskott av skolplatser 9 8 7 1 6 -6 

Kapacitetsförändring enligt LRP:             

Kvarstående över-/underskott 9 8 7 1 6 -6 
 
 
ÖSTRA DELARNA 
Antalet elever ökar i kommunens östra delar med cirka 60 elever under planperioden 
utifrån befolkningsprognosen. Ökningen sker i åldersgruppen 12–15 år, medan det 
istället sker en liten minskning av antalet elever i åldersgruppen 6–11 år under 
planperioden.  
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Hindås 

I Hindås kommer en ny skola, Fagerhultsskolan, stå klar inför höstterminen 2021 och 
den kommer då ersätta tillfälliga lokaler i Hindås och i Rävlanda. Fagerhultsskolan 
kommer att ha en kapacitet för 450 elever i årskurserna 4–9. Nuvarande Hindåsskolan 
kommer därmed att rymma elever från förskoleklass till årskurs 3.  

Kapacitet/behov Hindås 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total kapacitet (antal skolplatser) 375 375 750 750 750 750 

– kommunal verksamhet 375 375 750 750 750 750 

– fristående verksamhet 0 0 0 0 0 0 

Behov (antal skolplatser) 355 460 520 575 570 585 

Över-/underskott av skolplatser 20 -85 230 175 180 165 

Kapacitetsförändring enligt LRP: 

Fagerhultsskolan 450 

Avveckling tillfälliga lokaler -75

Kvarstående över-/underskott 20 290 230 175 180 165 

Rävlanda/Hällingsjö 

Tills den nya skolan i Hindås, Fagerhultsskola, står klar hösten 2021 går majoriteten av 
elever från Hindås på Rävlandaskolan i årskurserna 6–9. I och med att 
Fagerhultsskolan är klar kommer tillfälliga lokaler att avvecklas på Rävlandaskolan. 
Hällingsjöskolan har elever från förskoleklass till årskurs 5 och de flesta av dessa 
elever fortsätter sin skolgång i årskurs 6–9 på Rävlandaskolan.  

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Barn 6-15 år Östra delarna
per 31 december respektive år

6-11 år 12-15 år

Page 69 of 270



 

 Lokalresursplan 2021-2025 
  – 13 – 

Kapacitet/ behov 
Rävlanda och Hällingsjö 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Total kapacitet (antal skolplatser) 650 650 600 600 600 600 

 – kommunal verksamhet 650 650 600 600 600 600 

 – fristående verksamhet 0 0 0 0 0 0 

Behov (antal skolplatser) 630 560 550 510 500 530 
Över-/underskott av skolplatser 20 90 50 90 100 70 

Kapacitetsförändring enligt LRP:             
Avveckling tillfälliga lokaler   -50         

Kvarstående över-/underskott 20 40 50 90 100 70 

 

Grundsärskola  

Utbildningen i grundsärskolan syftar till att ge barn och ungdomar med intellektuell 
funktionsnedsättning en till varje elev anpassad utbildning, som så långt som möjligt 
motsvarar den som ges i grundskolan. Elever inom grundsärskolan följer 
grundsärskolans kursplan. De elever som inte uppfyller kunskapskraven följer särskilda 
kursplaner för ämnesområden.  

Mottagande i grundsärskolan görs på vårdnadshavarnas begäran i samverkan mellan 
förskola/skola, barnhälsovård/skolhälsovård samt barnhabilitering i Västra 
Götalandsregionen. Vårdnadshavarnas medgivande är en förutsättning för ett 
mottagande. Grundsärskolans verksamhet ska så långt som möjligt inkluderas i 
kommunens övriga skolverksamhet. Grundsärskola med tillhörande fritidshem/LSS-
verksamhet finns i Landvetter och i Mölnlycke. 

Elevutveckling för grundsärskolan 

Vårterminen 2020 är det 39 elever inom grundsärskolan i Härryda kommun. Antalet 
elever antas öka under planperioden. Beräkning av antal tillkommande elever inom 
särskolan är alltid osäker eftersom det finns barn som före skolåldern inte har någon 
kontakt med barnhabilitering, LSS-handläggare eller barn- och ungdomsmedicin.  

Behov av lokaler  

Särskola i kommunen finns nu på Lunnaskolan, Önnerödsskolan samt Djupedalsskolan. 
Sektorn utreder behovet av lokaler inför nästa års revidering av LRP. 

2.2.3. Gymnasieskola 

Allmän beskrivning 

En gymnasieskola är en avgiftsfri och frivillig utbildning för ungdomar som har gått ut 
grundskolan. Många gymnasieutbildningar är huvudsakligen förberedande för högre 
studier, med det finns även de som huvudsakligen är yrkesutbildningar.  

I Härryda kommun finns en gymnasieskola, Hulebäcksgymnasiet, som erbjuder sex 
nationella program, fyra yrkesprogram, introduktionsprogram samt gymnasiesärskola. 
Hösten 2020 startar en fristående gymnasieskola i Mölnlycke, Fridagymnasiet, med en 
kapacitet för drygt 300 elever. 
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Utveckling av elevantal 

Antalet elever i gymnasieålder i Härryda kommun beräknas 2021 till cirka 1630. Över 
hela planperioden ökar antalet elever med drygt 430 elever.  

Beräkningsgrunder 

Läsåret 2020/2021 beräknas drygt 1820 elever studera på Hulebäcksgymnasiet, 
inklusive introduktionsprogrammen och gymnasiesärprogrammet. Av dessa beräknas 
cirka 60 procent komma från andra kommuner och 40 procent från Härryda kommun.  

Behov av lokaler 

Sektorn utreder behovet av lokaler inför nästa års revidering av LRP. 

2.2.4. Utveckling och flerspråkighet 

Allmän beskrivning 

Verksamheten består av enheterna:  

Utvecklings- och stödenheten erbjuder specialkompetens till personal som tar hand om 
barn inom förskola och grundskola. Enheten har även personal som arbetar direkt med 
barn och elever som har behov av olika typer av stöd.  

Centrum för flerspråkigt lärande tillhandahåller specialkompetens inom flerspråkighet 
och nyanländas lärande. Mottagningsenheten Välkomsten är vägen in för samtliga 
nyanlända barn och ungdomar mellan 1-16 år i kommunen med uppdrag att i 
samverkan med mottagande skola ge nyanlända elever bästa möjliga introduktion. 
Modersmålslärare och studiehandledare arbetar stödjande och utvecklande med elevens 
språk- och ämneskunskaper.  

Behov av lokaler 

Sektorn utreder behovet av lokaler inför nästa års revidering av LRP. 

2.2.5. Kultur och fritid 

Allmän beskrivning 

Kulturverksamheten består av tre enheter; Mölnlycke kulturhus, Landvetter kulturhus 
med de två biblioteken i Hindås och Rävlanda samt Kulturskolan.  

Kulturverksamheten arbetar med program som konserter, bio, föreläsningar och teater, 
med utställningar, skapande aktiviteter, offentlig konst och kulturarvsfrågor. Merparten 
av evenemangen äger rum i Mölnlycke och Landvetter kulturhus. Även lokaler i övriga 
kommundelar används eftersom målet är att erbjuda kultur för alla medborgare. 
Kulturverksamhet drivs också i föreningsregi i Hindås station samt i fler andra orter i 
kommunen. 

Bibliotekets uppdrag är att främja intresse för läsning och litteratur, information, 
upplysning och bildning samt kulturell verksamhet i övrigt. Mölnlycke bibliotek har ett 
uppdrag att vara gymnasiebibliotek för Hulebäcksgymnasiet. I Rävlanda och 
Landvetter är biblioteket ett kombinerat folk- och skolbibliotek. 

Kulturskolan ska erbjuda alla elever som önskar, tillgång till en plats i Kulturskolan. 
Flest elever finns inom instrumentalundervisning. Skolan har egna lokaler i 
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Ekdalaskolan i Mölnlycke och i Landvetters kulturhus, men en stor del av 
undervisningen äger rum i skolor och lokaler över hela kommunen.  

Fritidsverksamheten består av två avdelningar; Föreningsservice och Fritid ungdom.  

Föreningsservice utvecklar och främjar ett aktivt föreningsliv i kommunen.  
Avdelningen ansvarar för utbetalning av stöd och uthyrning av kommunens 
idrottsanläggningar. 

Fritid ungdom ansvar för den kommunalt drivna fritidsverksamheten för ungdomar. 
Fritidsledare möter ungdomar på deras fria tid i skolan och på olika mötesplatser 
kvällstid. Avdelningen ansvarar för att stödja ungdomsinitiativ och metodutveckling av 
ungdomsinflytande i kommunen.  

Idrottsanläggningar 

I takt med att kommunen växer och befolkningen ökar så ökar också antalet 
föreningsaktiva och idrottsutövare. Flera föreningar har idag kö till sin verksamhet och 
har svårt att ta emot alla de barn och unga som vill bli medlemmar. Förutom redan 
etablerade inomhusidrotter tillkommer dessutom nya idrotter som bland annat frisbee 
och futsal. I plan 2021 finns inlagt en arena och en träningshall i Mölnlycke fabriker 
samt en gymnastik- och trampolinhall. 

En förstudie har inletts som ska undersöka möjligheten att placera en ny ishall med 
tillhörande träningsrink i Härryda samhälle. Den befintliga ishallen i Landvetter 
centrum är uttjänt, den kan dock användas av föreningslivet till dess att en ny står klar 
tidigast under hösten 2024. 
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3. SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST 
 

3.1.  BEFOLKNINGSPROGNOS ÄLDRE 
 
Av tabellerna ovan framgår att åldersgruppen 65 år och äldre förväntas öka med ca 10 
% fram till år 2025 och att den största ökningen sker i Råda. Under samma period 
förväntas kommunens totala befolkning öka med ca 11 %. 

 

Ålder 2019-12-31 2025-12-31 Förändring 
2019-2025 

65-74 3 353 3 276 - 77 

75-79 1 294 1 466 172 

80-84 811 1 174 363 

85-89 487 612 125 

90- 241 304 63 

65- 6 186 6 832 646 

 

Kommundel 2019-12-31 2025-12-31 Förändring 
2019-2025 

Råda 3 139 3 716 577 

Landvetter 1 496 1 609 113 

Härryda 383 354 -29 

Björketorp 1 168 1 150 -18 

Härryda kommun 6 186 6 832 646 
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3.2.  BERÄKNAT BEHOV AV UTBYGGNAD FÖR ÄLDRE 

3.2.1.  Särskilt boende för äldre 

Allmän beskrivning 

Särskilt boende för äldre erbjuds personer med stora vård- och omsorgsbehov, och 
omfattar både permanentboende och korttidsboende. Alla särskilda boenden i 
kommunen ska flexibelt kunna vara tillgängliga och i första hand användas av de 
personer som har störst omsorgs- och omvårdnadsbehov. Detta innebär att boendena 
kan växla mellan inriktning mot somatik eller demens samt permanent- eller 
korttidsboende utifrån aktuellt behov.  

Till ett permanentboende flyttar man för ett stadigvarande boende. Den boende har ett 
eget hyreskontrakt och hyreslagstiftningen gäller. Korttidsboende tar emot personer 
som har stort omvårdnadsbehov och som är i behov av rehabilitering och 
funktionsträning, avlastning eller tillfälligt boende i avvaktan på ledig bostad i särskilt 
boende. Behovet av särskilt boende för äldre fortsätter att öka i takt med 
befolkningsökningen. Under planperioden planeras för ytterligare ett särskilt boende i 
Mölnlycke, vilket kommer att ägas och drivas i extern regi. Kommunen kommer att 
köpa platser i boendet. 

Beräkningsgrunder och behov av boende 

Prognosen för hur många lägenheter i särskilt boende som behövs framöver bygger på 
ett genomsnitt av antal biståndsbedömda behov tre år bakåt i tiden. Behovet räknas 
därefter ut utifrån kommunens befolkningsprognos för kommande fem år. Det framtida 
behovet av lägenheter i särskilt boende kan på sikt påverkas genom bland annat 
bostadsåtgärder som ökar möjligheterna till kvarboende i det egna hemmet och genom 
att det i samhället finns olika typer av bostäder med god tillgänglighet.  

Härryda kommun planerar att införa valfrihetssystem enligt LOV (Lagen om 
valfrihetssystem) för särskilt boende under 2021, vilket innebär fri etableringsrätt för 
alla leverantörer som uppfyller fastställda krav. Kommunen kan alltså inom ramen för 
ett valfrihetssystem enligt LOV inte säga nej till en leverantör som önskar etablera sig i 
kommunen så länge denna uppfyller ställda krav. Kommunen har fortsatt möjlighet att 
bygga och driva egna boenden, alternativt upphandla boenden enligt Lagen om 
offentlig upphandling. Sektorn kommer även fortsättningsvis att följa både behov och 
utbud löpande i lokalresursplaneringen. 

 

  

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Personer som beräknas vara i behov av plats 322 335 353 363 374 386
Befintliga platser (januari): 296 296 288 348 348 373
Varav :   - särskilt boende 269 269 261 321 321 346
               - korttidsboende 27 27 27 27 27 27
Planerad utbyggnad: 0 0 60 0 25 25
Mölnlycke, Attendo Säteriet 60
Nytt SÄBO Mölnlycke/Landvetter 25 25
Kvarstående över-/underskott -26 -39 -5 -15 -1 12
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3.2.1. Trygghetsboende för äldre – med och utan bistånd 

Ordinärt boende avser alla bostäder som inte kräver biståndsbeslut enligt 
särlagstiftning. Trygghetsboenden kan byggas av såväl kommuner som övriga aktörer, 
och den enskilde som uppfyller fastighetsägarens kriterier på exempelvis ålder kan 
ställa sig i kö alternativt köpa en bostad i en sådan byggnad. Biståndsbeslut krävs inte. 

En del äldre bor i ett bostadsbestånd där den fysiska miljön är dåligt lämpad för 
kvarboende när man blir beroende av hjälp och vård. Ett annat bekymmer är kontakt- 
och tillsynsbehovet som många ensamboende har men som inte som enskild faktor 
innebär ett behov av särskilt boende. Gruppen äldre med funktionsnedsättningar på 
grund av normalt åldrande samt övriga med fysisk funktionsnedsättning har vissa 
gemensamma krav på bostäderna. Bostäderna ska vara lämpade för utrymmeskrävande 
hjälpmedel och personlig hjälp. Det är också nödvändigt med hissar, ordentliga 
dörrbredder, låga trösklar, stadiga handtag osv. Närhet till affärer, kommunal service 
och kulturutbud är betydelsefullt.  

Trygghetsboende innebär bostäder för äldre personer, vanligtvis med tillgång till 
gemensamhetslokal och där möjlighet till gemensamma måltider, trygghetsskapande 
teknik och personal som stöd för trygghet och aktiviteter kan förekomma. Det är 
aktören som driver trygghetsboendet som styr över vilket utbud av tjänster som finns, 
vilket kan variera stort enligt den praxis och det regelverk som finns idag för begreppet 
trygghetsboende. De som bor i en trygghetsbostad får vid behov av vård och omsorg 
detta genom hemtjänst och hemsjukvård, det vill säga på samma villkor som den som 
bor i en vanlig privatbostad. 

Efter en lagändring, 2018/19 SOU:4, tydliggörs kommunernas möjlighet att inrätta en 
särskild boendeform, biståndsbedömt trygghetsboende. Målgruppen är äldre personer 
som kan ha behov av visst stöd i hemmet och/eller upplever otrygghet i hemmet, fast 
utan behov av särskilt boende med heldygnsomsorg. Den nya boendeformen bedöms 
kunna öka tryggheten och tillgodose behovet av gemenskap hos äldre. I boendet ska 
finnas ”lättåtkomlig service”; ”i regel är det fråga om behov av sådan omsorg som 
kan ges inom ramen för hemtjänst” (Ds 2017:12).  

Härryda kommun kan redan erbjuda denna boendeform under beteckningen bostäder 
med god tillgänglighet (BGT). Då denna boendeform nu införts som ny bestämmelse i 
Socialtjänstlagen finns en möjlighet för kommunen att ändra beteckningen till 
biståndsbedömt trygghetsboende. 

 

  

TRYGGHETSBOENDE 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Biståndsbedömt trygghetsboende
Biståndsbedömt trygghetsboende Landvetter 31 31 31 31 31 31
Biståndsbedömt trygghetsboende Mölnlycke 35 35 35 35 35 35
Biståndsbedömt trygghetsboende Hindås 5 5 5 5 5 5
Trygghetsboende 
Trygghetsboende Hindås 15 15 15 15 15 15
Trygghetsboende Mölnlycke 85 85 85 85
TOTALT 86 86 171 171 171 171
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3.2.2. Träffpunkter och dagverksamheter 

Träffpunkter och dagverksamheter bedrivs i kommunens regi men kan även 
förekomma på trygghets- och seniorboende. Syftet med verksamheterna är att erbjuda 
social samvaro, träning, kulturella aktiviteter etcetera. Träffpunkter och 
dagverksamheter är viktiga komplement till anhörigstöd och hemtjänst för att kunna 
förlänga kvarboendet i det egna hemmet eller i bostäder anpassade för äldres behov. I 
kommunen finns fem träffpunkter belägna i Hindås, Hällingsjö, Landvetter, Mölnlycke 
och Rävlanda som är öppna för alla äldre som önskar delta. Dagverksamhet är en 
biståndsbedömd aktivitet och finns med inriktningarna funktionsbevarande aktiviteter 
(somatik) och för personer med minnessvikt (demens). Kommunens två 
dagverksamheter ligger i Mölnlycke.  
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3.3. BERÄKNAT BEHOV AV UTBYGGNAD FÖR PERSONER MED 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING 

3.3.1. Boende för personer med funktionsnedsättning 

Allmän beskrivning 

Kommunen ska tillhandahålla boende för personer med funktionsnedsättning i enlighet 
med LSS. Målsättningen i lagstiftningen är att främja goda levnadsvillkor och full 
delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning och den enskilde ska 
ges möjlighet att leva som andra. Den fysiska utformningen av bostaden är av stor 
betydelse för att främja självständighet och oberoende för personer med funktions-
nedsättning. Det finns idag tre former av bostad med särskild service för personer med 
funktionsnedsättning. Dessa är gruppbostad, servicebostad och annan särskilt anpassad 
bostad.  

Gruppbostad är ett boendealternativ för personer som har så omfattande tillsyns- och 
omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. 
Bostaden består av en enskild fullvärdig lägenhet på vanligtvis ett rum och kök. 
Därutöver finns tillgång till gemensamma utrymmen för umgänge. Antalet lägenheter i 
gruppbostaden anpassas efter målgruppens behov. Det finns 8 gruppbostäder i 
kommunen med sammanlagt 46 lägenheter.  

Servicebostad är ett boendealternativ för personer som har stort behov av närhet till 
personal men som i varierad utsträckning klarar ett enskilt boende. Personerna har 
vanligen inget behov av tillsyn nattetid. Servicebostaden består av lägenheter som ofta 
ligger i ett vanligt hyreshus. Gemensamma utrymmen saknas eller finns i annan form 
än i gruppbostaden t ex som en kontaktlägenhet varifrån personalen utgår. I nuläget 
finns det sammanlagt 55 lägenheter i servicebostad i kommunen. Till en servicebostad 
knyts ibland servicebostadsliknande lägenheter som kommunen förfogar över, så 
kallade satellitlägenheter. De boende kan vid behov få hjälp av personal från 
servicebostaden. I kommunen finns 6 satellitlägenheter knutna till Lindbackens 
servicebostad i Mölnlycke.  

Annan särskilt anpassad bostad (ASAB) är en bostad med viss grundanpassning till 
funktionshindrade personers behov men utan fast bemanning. Behovet av stöd och 
service i anslutning till boendet kan ges inom ramen för de insatser som finns att tillgå 
enligt LSS, t.ex. personlig assistans. I denna boendeform ingår inte omvårdnad och inte 
heller fritidsverksamhet, gemensamhetslokal eller kulturella aktiviteter. Idag används 
14 lägenheter i kommunen som annan särskild anpassad bostad. 

Då målgruppen vidgats och behovet av stöd från socialtjänstens olika enheter 
förändrats över tid, finns ett behov av fler lägenheter med mer flexibla 
boendelösningar. Därav kommer i vissa fall endast tillgänglighetsanpassade 
lägenheter för målgruppen att reserveras i tillkommande nybyggnationer, utan mer 
specificerad inriktning. I dagsläget används 6 lägenheter som tillgänglighetsanpassade 
lägenheter där personer från målgruppen bor med kommunalt kontrakt.  

Beräkningsgrunder och behov av boende 

Personer som förväntas vara i behov av lägenhet är prognostiserat dels utifrån idag 
kända behov, beräknade nytillkommande behov samt med hänsyn tagen till övriga 
förändringar rörande målgruppen som kan påverka det totala behovet av bostad. 
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Kommunen är skyldig att skyndsamt tillhandahålla boende enligt LSS när den enskilde 
har fått beslut om insatsen, och en svårighet i planeringen av bostäder är att uppskatta 
när den enskilde kommer att begära insatsen samt vilken boendeform som den enskilde 
har bedömda behov av. Verksamheten följer på olika vis behovet löpande för att kunna 
verkställa beslut om boende inom lagstadgad tidsram. De senaste åren har det 
tydliggjorts en obalans i utbud och efterfrågan mellan olika typer av boendeformer och 
arbete pågår med att hitta flexibla lösningar för att kunna tillgodose varierade behov 
inom befintligt boendebestånd. För vissa individer räknar verksamheten med att fortsatt 
behöva köpa boende externt, främst beroende på krav på specialkompetens. 

 

3.3.1. Korttidsboende/korttidshem 

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är en insats enligt LSS för personer med 
funktionsnedsättning i syfte att erbjuda miljöombyte och rekreation, samt att anhöriga 
kan få avlösning i sitt omvårdnadsarbete. Korttidsvistelse kan förläggas i korttidshem 
eller i en stödfamilj. I kommunen finns ett korttidshem, Björkhaga, med 6 platser som 
vänder sig till barn, ungdomar och yngre vuxna. 

3.3.2. Daglig verksamhet 

Daglig verksamhet ska erbjuda en meningsfull sysselsättning, stimulans och utveckling 
för personer som är i arbetsför ålder men saknar förvärvsarbete eller studier. Daglig 
verksamhet erbjuds inom Härryda kommun både som en rättighet för de personer som 
tillhör målgrupperna inom LSS och för dem som beviljats insatsen som bistånd enligt 
SoL. Sektorn följer kontinuerligt behovet för att på bästa sätt kunna planera för 
framtida objekt. Idag finns sju olika dagliga verksamheter i kommunen.  

 
 
  

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Personer som beräknas vara i behov av plats 140 150 159 167 170 174
Befintliga platser (januari) 127 127 151 159 165 165
Gruppbostäder 46 46 46 46 46 46
Servicebostäder 61 61 73 73 73 73
ASAB 14 14 14 14 14 14
Tillgänglighetsanpassade lägenheter 6 6 18 26 32 32
Planerad om-/utbyggnad: 0 24 8 6 6 0
Landvetter centrum sb 12
Anpassad inriktning befintligt bestånd 7
Tillgänglighetsanpassade lägenheter 5 8 6 6
Komplettering köpta platser 4 4 4 2 2 2
Kvarstående över-/underskott -9 5 4 0 3 -7
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3.4. BERÄKNAT BEHOV AV ÖVRIGA BOENDEFORMER   

3.4.1. HVB-boende för ensamkommande barn och ungdomar 

Kommunerna ansvarar för mottagandet av ensamkommande asylsökande barn och ung-
domar efter anvisning från Migrationsverket. Andelen barn per kommun som anvisas 
är beslutade av Migrationsverket efter samråd med Länsstyrelserna. Anvisade barn och 
ungdomar placeras i första hand i interna eller upphandlade familjehem. För barn och 
ungdomar med andra behov finns alternativet stödboende eller upphandlade HVB-
boende. 

3.4.1. Stödboende 

Barn och unga i åldern 16-20 år som bedöms kunna bo i ett eget boende med anpassat 
stöd, och som inte har behov av sådana vård- och behandlingsinsatser som motiverar en 
placering i HVB, ska kunna erbjudas stödboende. Barn och unga kan placeras i 
stödboende av flera olika skäl. En del kan på grund av föräldrarnas situation inte bo 
kvar hemma, andra kanske har bott i familjehem utan möjlighet att flytta tillbaka hem, 
medan några kan komma från ett boende för ensamkommande barn och ungdomar. 

Stödboende utgörs av små lägenheter om ett rum och kök med egen ingång och utan 
gemensamhetsutrymmen. Lägenheterna kan antingen ligga i en gemensam fastighet 
eller utspridda i ett ordinarie hyreshus. Stöd av och tillgång till personal anpassas till de 
boendes individuella behov. I kommunen finns ett stödboende med upp till 10 
lägenheter i Mölnlycke. Då behovet av stödboende minskat jämfört med tidigare 
prognos, planeras i dagsläget inga ytterligare. 

3.4.2. Träningsbostäder 

Vuxenenheten är lokaliserad i Mölnlycke. I anslutning till verksamhetslokalerna finns 
åtta lägenheter för träningsboende för vuxna missbrukare vilka har svårt att få boende 
på den reguljära bostadsmarknaden.  

3.4.1. Kommunala kontrakt 

De personer som enligt socialtjänstlagen bedöms ha särskilda svårigheter att på egen 
hand ordna sitt boende kan få biståndshjälp till ett kommunalt kontrakt. Detta innebär 
att Härryda kommun antingen äger lägenheten eller står som förstahandshyresgäst på 
hyresavtal med annan hyresvärd och därefter hyr ut lägenheten i andra hand till en 
enskild person eller familj. 

Nyanlända personer eller familjer som genom Lag (2016:38) om mottagande av vissa 
nyanlända invandrare för bosättning skall beredas boende, kan också komma att få 
detta via ett kommunalt kontrakt.  

  

 
  

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Lägenheter till socialtjänstens 
målgrupper

10 % per år i nybyggnadsområden, 
hyresrätter
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3.5. VUXENUTBILDNING 
Allmän beskrivning 
Inom den kommunala vuxenutbildningen i Härryda kommun finns följande utbild-
ningar. Vuxenutbildning på grundläggande- och gymnasial nivå syftar till att ge vuxna 
sådana kunskaper och färdigheter som de behöver för att delta i samhälls- och arbetsliv 
samt möjliggöra fortsatta studier. Svenska för invandrare (sfi) syftar till att ge vuxna 
nyanlända invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. Särvux, syftar till att 
ge vuxna som är utvecklingsstörda kunskaper och färdigheter motsvarande dem som 
ungdomar kan få i särskolan. I samverkan med Göteborgsregionen, GR, erbjuds ett 
stort antal yrkesutbildningar. Vuxenutbildningen bedriver också yrkeshögskoleutbild-
ningar (Yh). Dessa utbildningar är eftergymnasiala och finansieras i sin helhet av 
statsbidrag. Uppdragsutbildningen skräddarsyr kurser för personal inom privat och of-
fentlig tjänst och finansieras genom kursavgifter.  

Utveckling av elevantal  

Elevantalet inom vuxenutbildningen har varierat under senare år. I april 2020 studerade 
totalt 900 individer vid vuxenutbildningen. Detta är en ökning från föregående år. 
Antal elever på gymnasial nivå samt Yh har ökat, medan antalet elever på 
grundläggande nivå och SFI minskat. Från hösten ökar Yh-utbildningarna och 
elevantalet väntas stiga från 120 till 200 för att gå ned något under våren 2021. På sikt 
kommer SFI att minska i omfattning och grundläggande- och gymnasial nivå kommer 
att öka i omfattningen. Ökningen beräknas vara större än minskningen. 

Beräkningsgrunder 

Varje år ansöker vuxenutbildningen om att få tillstånd att bedriva Yh-utbildningar. 
Antalet beviljade utbildningar har varierat kraftigt mellan åren vilket försvårar elevpro-
gnoserna. Platserna på Yh kommer vara detsamma 2021 som 2020. Hösten 2021 beräk-
nas cirka 200 elever delta i Yh. Under våren 2021 bedöms sfi att minska något och 
omfatta drygt 200 elever.  Antalet elev inom SFI och grundläggande- och gymnasial 
nivå är svåra att förutspå på sikt. Konjunkturläget i Sverige påverkar antalet studerande 
vid grundläggande- och gymnasial nivå samt att SFI:s elevtillströmning styrs av 
händelser i vår omvärld. 

Behov av lokaler 

Vuxenutbildningen har permanenta lokaler på 2 adresser centralt i Mölnlycke. Lokaler 
räcker inte fullt ut under hösten utan 3 klassrum hyrs av Hulebäcksgymnasiet eftersom  
Yh utökar från 3 helfartsutbildningar till 5. Om elevantalet ökar på grundläggande- 
samt gymnasialvuxenutbildning inom de närmsta åren kommer ytterligare lokaler 
behövas. 

Sektorn utreder behov av ytterligare lokaler inför nästa års revidering av LRP. 
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4. PROJEKTPORTFÖLJ 2021-2025 (2026-2030) 
 

 
 

 

 

 

 

 

Senast reviderad:2020-09-01

Verksamhet Ort Mark Volym vt ht vt ht vt ht vt ht vt ht vt ht Kommentar
Förskola Avd Förstudie

Utbyggnad Detaljplan

Tillfälliga paviljonger Mölnlycke 2
Projektering/upphandling av 
byggentreprenör

Enebacken II Mölnlycke K 6 Byggnation/etablering

Tillbyggnad/paviljong Hindås K 1 Verksamhetsstart

Tillbyggnad Hällingsjö förskola Hällingsjö K 1 A Avveckling

Jensen Education Landvetter P 5 <<</>>>
Tidigareläggning/senarel. 
möjlig

Wendelstrand Mölnlycke P 6 Next Step Group är exploatör/markägare. K Kommunal mark

Björröd Landvetter P 6 BoKlok är exploatör/markägare. P Privat mark

Säteriet Mölnlycke P 4 Förbo är exploatör/markägare.

Ekhagsvägen/Fagerhultsvägen Hindås K 6

Privat aktör har sökt planbesked för bostäder. I 
anslutning till ansökan undersöks plats för 
framtida förskola.

Grundskola Elever
Utbyggnad
Fagerhultskolan Hindås K 450

Internationella Engelska Skolan Mölnlycke K 650
Kommunen äger marken, avsiktsförklaring finns 
mellan KS och Skanska.

Avveckling
Paviljonger Hindås -75 A
Paviljonger Rävlanda -50 A
Gymnasieskola Elever
Utbyggnad

Frida Mölnlycke P 300

Gymnasie går att starta mha tillfälligt bygglov. 
Detaljplan, start vt-20, medger permanent 
gymnasieskola.

Idrottsanläggningar
Utbyggnad
Wallenstam arena Mölnlycke P
Gymnastik och trampolinhall Mölnlycke P
Kansli, omkl rum Mölnlycke K
Omklädningsbyggn, klubblokal Mölnlycke K
Ishall Härryda K
Idrottshall Härryda K
Simhall

Fridaskolan Idrottshall Mölnlycke P
Fridaskolan behöver en idrottshall för att kunna 
bedriva gymnasium.

Avveckling
Tälthall Mölnlycke A
Tillf omklädningsb, klubblokal Mölnlycke A
Trygghetsboende lägenh
Utbyggnad
Idrottsvägen Bo Aktiv Mölnlycke P 80
Landvetter Landvetter
Särskilt boende lägenh
Utbyggnad

Planbesked Grönhultsvägen Landvetter P 60
Altura har sökt planbesked för att möjliggöra 
äldreboende.

Säteriet, Attendo Mölnlycke P 60 Avtal tecknat om 54 platser

Valborgs kulle Mölnlycke K 50
Äldreboende planeras på kommunal mark som 
senare markanvisas till privat aktör.

Casparssons Rävlanda P
Casparssons genomför förstudie för att bygga ut 
bef boende. 

lägenh
Utbyggnad
Tillgänglighetsanp lgh (Wallenst) Mölnlycke P 13
Servicebostad (12+1) Landvetter P 12+(1)
Tillgänglighetsanp lägenh 
(nybyggnadsområden) 10-20

Bostad med särskild service 
funktionsnedsättning 

2020 2026-
2030

2021 2022 2023 2024 2025
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5. BILAGA (beläggning och kapacitet per enhet) 
 

Kommunala och fristående förskolor 

        

Kommunala förskolor Mölnlycke 
Kapacitet Kapacitet 

Inskrivna 
barn 

antal 
avdelningar 

antal barn* per 200915 

Barrskogens förskola 5 90 92 

Djupedals förskola  6 108 85 

Finnsjöns förskola 3 54 47 

Furubackens förskola 4 72 72 

Hulelyckans förskola  2 36 37 

Krokens förskola  6 108 92 

Ljungna förskola  3 54 54 

Mossens förskola  2 36 37 

Nysäters förskola  4 72 68 

Pixbo förskola  3 54 53 

Rullstenens förskola  6 108 78 

Tallgårdens förskola 6 108 106 

Fristående förskolor Mölnlycke 
Kapacitet Kapacitet 

Inskrivna 
barn 

antal 
avdelningar 

antal barn per 200915 

Frida förskola 4 - 72 

Föräldrakooperativet Bamsebo 1 - 19 

Råda Montessoriförskola 2 - 27 

Skogsbärets kooperativa förskola 2 - 26 

        

Kommunala förskolor Landvetter 
Kapacitet Kapacitet 

Inskrivna 
barn 

antal 
avdelningar 

antal barn per 200915 

Agnebäckens förskola 5 90 81 

Eskilsby förskola  2 36 24 

Hagens förskola 6 108 51 

Högåsens förskola  3 54 38 

Mystens förskola  6 108 92 

Salmereds förskola  6 108 50 

Sjöholmens förskola  2 36 36 

Skårtorps förskola  7 126 85 

Smedjebackens förskola 6 108 107 

Västergärdets förskola  6 108 79 
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Fristående förskolor Landvetter 
Kapacitet Kapacitet Inskrivna 

barn 
antal 

avdelningar 
antal barn per 200915 

Solbackens förskola 2 - 30 

        

Kommunala förskolor Östra 
delarna 

Kapacitet Kapacitet 
Inskrivna 

barn 
antal 

avdelningar 
antal barn per 200915 

Björkängens förskola  6 108 70 

Fagerhults förskola  6 108 83 

Gärdets förskola 4 72 34 

Hedens förskola  3 54 51 

Hindås förskola  3 54 54 

Älmhults förskola 3 54 35 

Fristående förskolor Östra delarna 
Kapacitet Kapacitet 

Inskrivna 
barn 

antal 
avdelningar 

antal barn per 200915 

Förskolan Fisken 1 - 18 

Hindås Montessoriförskola 2 - 29 

* Kapacitet antal barn = antal avdelningar x 18 barn vilket motsvarar en 
genomsnittlig kapacitet på en kommunal förskoleavdelning i Härryda kommun. 
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Kommunala och fristående grundskolor 

        

Kommunala grundskolor Mölnlycke Årskurser Kapacitet antal 
elever 

Antal elever 
per 200915 

Skinnefjällsskolan F-3 300 266 

Furuhällsskolan F-5 325 319 

Högadalsskolan F-5 300 295 

Säteriskolan F-5 300 275 

Vällsjöskolan F-5 168 168 

Djupedalsskolan 4-9 450 452 

Ekdalaskolan 6-9 400 438 

Båtsmansskolan 6-9 240 240 

Fristående grundskolor Mölnlycke Årskurser Kapacitet antal 
elever 

Antal elever 
per 200915 

Fridaskolan F-9 580 571 

        
Kommunala grundskolor 
Landvetter Årskurser Kapacitet antal 

elever 
Antal elever 
per 200915 

Eskilsbyskolan F-2 25 16 

Backaskolan F-3 320 215 

Lunnaskolan F-3 400 400 

Härrydaskolan F-5 150 139 

Önnerödsskolan 4-9 450 446 

Landvetterskolan F-9 800 812 

        
Kommunala grundskolor Östra 
delarna Årskurser Kapacitet antal 

elever 
Antal elever 
per 200915 

Hindåsskolan F-5 375 351 

Hällingsjöskolan F-5 150 127 

Rävlandaskolan F-9 500 508 
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Funktionsstöd 
  
  

        

Gruppbostad Antal platser Boende per 
200914   

Mölnlycke       
Båtsmanstorpet 6 5   
Hjorten 5 5   
Orrekullen 6 6   
Solsten 5 4   
Landvetter       
Önneröd Sand 6 6   
Östra Backa 6 6   
Hindås       
Älmhult 6 5   
Rävlanda       
Hedgården 6 5   
Totalt 46 42   

Servicebostad Antal platser Boende per 
200914   

Mölnlycke       
Biblioteksgatan 9 9   
Lindbacken 12 12   
Lindska 5 5   
Enebacken 12 12   
Stenbrottet 8 8   
Landvetter       
Landvetter 7 7   
Guldsmedsgården 6 5   
Totalt 59 58   
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Vård- och omsorg 
  
  

        

Särskilt boende permanent Antal platser Boende per 
200914   

Mölnlycke       
Rådahemmet 46 40   
Säterigården 32 31   
Ekdalagården 73 71   
Hönekulla gård  20 20   
Landvetter       
Bygården 31 24   
Östra Bygården 22 22   
Rävlanda       
Björkelid 45 41   
Totalt 269 249   

Korttidsboende Antal platser Boende per 
200914   

Mölnlycke       
Ekdalagården 7 7   
Hönekulla gård * 20 10   
Totalt 27 17   
        
* Inkluderar inrättad Covid-enhet, 10/10 platser lediga.   
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Ekonomisk uppföljning av bokförda 
nettokostnader gällande försörjningsstöd, 

familjehem, skyddade boenden och hem för 
vård och boende (HVB), samt köpta platser för 

januari-augusti 2019 och 2020 
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Sektorn för socialtjänst  
Viktor Eriksson 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-09-23 2020VFN421  759 
  
 

Ekonomisk uppföljning av bokförda nettokostnader gällande 
försörjningsstöd, familjehem, skyddade boenden och hem för vård 
och boende (HVB), samt köpta platser för januari-augusti 2019 och 
2020 

Sammanfattning  
Enligt välfärdsnämndens årsplan för 2020 ska sektorn för socialtjänst redovisa bokförda 
nettokostnader gällande försörjningsstöd, familjehem och hem för vård och boende 
(HVB), skyddade boenden, samt köpta platser. För ensamkommande barn och unga 
redovisas istället bruttokostnader då verksamheten finansieras av intäkter från 
Migrationsverket.  
 
Ekonomiskt utfall gäller för januari till och med augusti år 2019 och 2020 för att siffrorna 
ska bli jämförbara. 
 
Tidigare har dessa nettokostnader redovisats månatligen i den sociala 
myndighetsnämnden. Inför revidering av årsplanen 2021 kan det finnas anledning att se 
över ärendets omfattning, innehåll och frekvens. 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

  

Lena Lager 
Sektorschef  Elin Hjalmarsson 
  Utvecklingschef 

Bilaga 
1. Ekonomisk redovisning jan-aug år 2019 och 2020 
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HÄRRYDA KOMMUN 
Sektorn för socialtjänst

Januari till 
augusti, 2019

Januari till 
augusti, 2020

Utfall Utfall
Försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd) 18 289 17 330 -5,2%

HVB, barn och ungdom 18 821 12 391 -34,2%

HVB vuxna, köpta platser vuxna 2 977 4 024 35,2%

Familjehem 8 315 7 701 -7,4%

Skyddade boenden 3 287 2 783 -15,3%

Köpta platser för ensamkommande barn 
och unga

4 268 1 092 -74,4%

Familjehem för ensamkommande barn 
och unga, arvoden och arvoden och 
omkostnadsersättningar 

1 779 989 -44,4%

Verksamhetsområdet har en ökad specialisering i våld i nära-relationer 
vilket har lett till färre vårddygn.

Dom flesta ensamkommande barn som kommunen mottagits har blivit 
vuxna och placerats i stödboenden eller avslutats. 

Antalet ensamkommande barn och unga har minskat vilket lett till lägre 
kostnader. 

2020-10-16

Kommentar från ansvarig verksamhetschef

Försörjningsstödskostnaden har minskat tack vara de åtgärder som 
verksamhetsområdet Härryda Framtid gemensamt arbetar med för att på 
sikt minska behovet av bidragsberoende och öka möjligheterna till 
självförsörjning.
Verksamhetsområdet arbetar enligt principen "Hemma först" vilket innebär 
att förvaltningen i första hand placerar i egenrekryterade familjehem och 
jourfamiljer.

Kostnadsökningen beror på fler placeringar enligt lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall (LVM) än prognosticerat

Procentuell 
utveckling  

utfall

För perioden januari till augusti under 2019 och 2020
BOKFÖRDA NETTOKOSTNADER

Verksamhetsområdet har minskat antalet konsulentstödda familjehem.
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Revidering avseende avgifter för hemtjänst, 
kommunal hälso- och sjukvård samt andra 
tjänster och nyttigheter inom socialtjänsten 
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Sektorn för socialtjänst  
Christina Christensen 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-10-05 2020VFN244  706 
 

Revidering avseende avgifter för hemtjänst, kommunal hälso- och 
sjukvård samt andra tjänster och nyttigheter inom socialtjänsten 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige antog taxa avseende avgifter för insatser inom socialtjänsten den 27 
februari 2020, § 30 och gav välfärdsnämnden i uppdrag att årligen revidera avgifterna 
utifrån principerna i taxebestämmelserna.  

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att revidera avgifter för hemtjänst, kommunal hälso- och 
sjukvård samt andra tjänster och nyttigheter tjänster inom socialtjänsten enligt 
föreliggande förslag att gälla från och med den 1 april 2021. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige antog taxa avseende avgifter för insatser inom socialtjänsten den 27 
februari 2020, § 30 och gav välfärdsnämnden i uppdrag att årligen revidera avgifterna 
utifrån principerna i taxebestämmelserna.  
 
I taxebestämmelserna framgår att omräkning av avgifterna för hemtjänstinsatser sker 
utifrån förändringar i omsorgsprisindex (OPI). Avgiften för den kommunala hälso- och 
sjukvården omräknas efter förändringar i landstingsprisindex med kvalitetsjusterade löner 
för regioner (LPIK). Avgiften för hemtjänstinsatser och kommunal hälso- och sjukvård 
på särskilt boende utgörs av samma belopp som högkostnadsskyddets belopp, vilket 
grundas på prisbasbeloppet fastställt av regeringen. Även avgifterna för måltider på 
särskilt boende, i dagverksamhet, matleverans, trygghetsinsats samt för förbrukningsvaror 
på särskilt boende regleras utifrån gällande taxebestämmelser.  
 

Bilagor 
Bilaga 1. Tabell över avgifter för hemtjänst mm gällande från 1 april 2021 
Bilaga 2. Innevarande års tabell över avgifter för hemtjänst mm  

 

Lena Lager 
Sektorschef  Elin Hjalmarsson 
  Verksamhetschef
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Sektorn för socialtjänst

AVGIFTER FÖR HEMTJÄNST och KOMMUNAL HÄLSO- och SJUKVÅRD samt ANDRA TJÄNSTER
inom socialtjänsten
Beslut av välfärdsnämnden 2020-XX-XX, § , gäller från och med 1 april 2021

ORDINÄRT BOENDE AVGIFT ÅR 2021
Omvårdnadsinsats Nivå 1, 1 insatstillfälle/vecka 501 kr/månad

Nivå 2, 2 till 6 insatstillfällen/vecka 1 203 kr/månad
Nivå 3, 7 eller fler insatstillfällen/vecka 2 138 kr/månad

Serviceinsats 401 kr/timma

Trygghetsinsats 200 kr/månad

Kommunal hälso- och sjukvård 688 kr/månad

Oregelbunden ledsagning 401 kr/timma

Oregelbunden avlösning av närståendevårdare 401 kr/timma

SÄRSKILT BOENDE AVGIFT ÅR 2021
Hemtjänst samt kommunal hälso- och sjukvård i särskilt boende 2 138 kr/månad
Förbrukningsvaror i särskilt boende 130 kr/månad

Hemtjänst samt kommunal hälso- och sjukvård vid korttidsboende 71 kr/dygn

MÅLTIDER AVGIFT ÅR 2021
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Måltider i särskilt boende 3 680 kr/månad
Måltider i korttidsboende 123 kr/dygn
Måltider i dagverksamhet 74 kr/dag
Matleverans i ordinärt boende 73 kr/portion

Prisbasbelopp (pbb) år 2021 47 600 kr
Högkostnadsskydd hemtjänst år 2021 (1/12 av 53,92% av pbb) 2 138 kr

Vad den enskilde totalt betalar för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal 
hälso- och sjukvård får inte överstiga högkostnadsskyddets belopp.
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Sektorn för socialtjänst

AVGIFTER FÖR HEMTJÄNST och KOMMUNAL HÄLSO- och SJUKVÅRD samt ANDRA TJÄNSTER
inom socialtjänsten
Beslut av kommunfullmäktige 2020-02-27, § 30  gäller från och med 1 april 2020

ORDINÄRT BOENDE AVGIFT ÅR 2020
Omvårdnadsinsats Nivå 1, 1 insatstillfälle/vecka 487 kr/månad

Nivå 2, 2 till 6 insatstillfällen/vecka 1 170 kr/månad
Nivå 3, 7 eller fler insatstillfällen/vecka 2 125 kr/månad

Serviceinsats 390 kr/timma

Trygghetsinsats 195 kr/månad*

Kommunal hälso- och sjukvård 669 kr/månad

Oregelbunden ledsagning 390 kr/timma

Oregelbunden avlösning av närståendevårdare 390 kr/timma

SÄRSKILT BOENDE AVGIFT ÅR 2020
Hemtjänst samt kommunal hälso- och sjukvård i särskilt boende 2 125 kr/månad
Förbrukningsvaror i särskilt boende 120 kr/månad

Hemtjänst samt kommunal hälso- och sjukvård vid korttidsboende 71 kr/dygn

MÅLTIDER AVGIFT ÅR 2020
Måltider i särskilt boende 3 765 kr/månad
Måltider i korttidsboende 126 kr/dygn
Måltider i dagverksamhet 75 kr/dag
Matleverans i ordinärt boende 99 kr/portion

Prisbasbelopp (pbb) år 2020 47 300 kr
Högkostnadsskydd hemtjänst år 2020 (1/12 av 53,92% av pbb) 2 125 kr

Vad den enskilde totalt betalar för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal 
hälso- och sjukvård får inte överstiga högkostnadsskyddets belopp.
*1/2 självkostnadstimma
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barn som är kvotflyktingar och omfattas av 
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Sektorn för socialtjänst  
Johanna Almqvist-Larsson 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-10-08 2020VFN443  133 
  
 

Kapacitet för mottagande av ensamkommande barn som är 
kvotflyktingar och omfattas av bosättningslagen 

Sammanfattning  
Migrationsverket inkom den 31 augusti 2020 med en förfrågan om Härryda kommun har 
kapacitet att ta emot fler ensamkommande barn och ungdomar (EKB) än tidigare angivet 
kvotantal för ensamkommande. Om kommunen väljer att ta emot fler ensamkommande 
barn eller ungdomar betyder det att kommunen tar emot färre familjer eller vuxna 
ensamhushåll. 

Ensamkommande barn och ungdomar behöver genomgå en utredning hos enheten för 
barn och unga för att kunna fastställa vilka behov barnet har. Under utredningstiden görs 
en placering på ett jourhem eller ett hem för vård och boende (HVB). Kommunen har 
inget HVB-hem, och familjehem är stundtals svårrekryterade. Efter utrett behov behöver 
barnet eller ungdomen antingen fortsatt placering på HVB-hem, eller i familjehem, och 
för de som efter utredning bedöms vara självgående finns möjlighet för placering på 
kommunens egna stödboende på Näckrosvägen. För att möta upp den i så fall utökade 
målgruppen behöver personalgruppen på Näckrosvägen förstärkas. En arbetsplan för att 
möta det långsiktiga stödet och vårdformen framöver behöver också arbetas fram. 
 
Kommunen ersätts av Migrationsverket för kostnader i samband med mottagandet enligt 
schablon utifrån ålder. 
 
Förvaltningens bedömning är att kommunen inte har kapacitet att ta emot fler 
ensamkommande barn och ungdomar utöver tilldelad kvot. 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att Härryda kommun inte tar emot ensamkommande barn och 
ungdomar över tilldelad kvot. 

Ärendet 
Migrationsverket inkom den 31 augusti 2020 med en förfrågan om Härryda kommun har 
kapacitet att ta emot fler ensamkommande barn och ungdomar, utifrån angivet kvotantal 
för 2020. 
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Migrationsverket uppger ett större behov av att anvisa ensamkommande barn och 
ungdomar som är kvotflyktingar, födda 2003-2004. Ensamkommande barn och ungdomar 
som är kvotflyktingar omfattas av lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända 
invandrare för bosättning och räknas av mot angivet kvotantal 2020. De ingår inte i den 
fördelningsmodell som finns för ensamkommande barn som är asylsökande. Barnen har 
permanent uppehållstillstånd (PUT) när de kommer. 

Migrationsverket uppger att de i första hand stämmer av kapaciteten och möjligheten i 
kommunerna och att de i andra hand anvisar utifrån lagd årsplanering och tillgängliga 
platser i kommuner. 

Härryda kommun har för 2020 ett tilldelat antal om 68 personer och för 2021 är den 
siffran 72 personer. Siffran anger antal individer över 18 år och deras eventuellt 
medföljande barn, som antingen är anvisade från Migrationsverkets boende eller är 
kvotflyktingar som kommer direkt från hemlandet. Kommunen har tidigare inte tagit 
emot ensamkommande barn och ungdomar som är kvotflyktingar, utan endast 
asylsökande ensamkommande barn och ungdomar. Om kommunen väljer att säga ja till 
Migrationsverket betyder det att kommunen tar emot fler ensamkommande barn och 
ungdomar och färre familjer eller vuxna ensamhushåll. 

Ensamkommande barn och ungdomar med behöver genomgå en utredning hos enheten 
för barn och unga för att kunna fastställa vilka behov barnet har. Under utredningstiden 
görs en placering på ett jourhem eller ett hem för vård och boende (HVB). Kommunen 
har inget HVB-hem, och familjehem är stundtals svårrekryterade. Placering på jourhem 
eller HVB behöver därför köpas vid behov.  
 
Efter utrett behov behöver barnet eller ungdomen antingen fortsatt placering på HVB-
hem, eller i familjehem, och för de som efter utredning bedöms vara självgående finns 
möjlighet för placering på kommunens egna stödboende på Näckrosvägen. För att möta 
upp den i så fall utökade målgruppen behöver personalgruppen förstärkas. En arbetsplan 
för att möta det långsiktiga stödet och vårdformen framöver behöver också arbetas fram. 

Kommunen ersätts av Migrationsverket för kostnader i samband med mottagandet enligt 
schablon utifrån ålder. Schablonen är 1350 kronor per dygn för ensamkommande barn 
under 18 år och för ungdomar från 18 år till som längst 21 år är ersättningen 750 kronor 
per dygn. När ersättningen är 750 kronor per dygn uppstår svårigheter att finna HVB- och 
familjehem inom ramen för den statliga ersättningen. 

 
Förvaltningens bedömning är att kommunen inte har kapacitet att ta emot fler 
ensamkommande barn och ungdomar utöver tilldelad kvot. 

 

 

Lena Lager 
Sektorschef  Susanne Grabe 
  Verksamhetschef 
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Sektorn för socialtjänst 
Sektorn för utbildning, kultur och fritid  
Ulrika Oschmann Pratz 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-10-11 2020VFN449  709 
  
 

Redovisning av lokal handlingsplan psykisk hälsa 

Sammanfattning  
Enligt välfärdsnämndens årsplan ska den lokala handlingsplanen för psykisk hälsa 
redovisas i nämnden en gång per år. 

Sedan 2016 har årliga överenskommelser slutits mellan Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) och regeringen om ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa”. Syftet 
är att stärka kommuner och regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa, minska den 
psykiska ohälsan och erbjuda effektiva insatser. I överenskommelsen har fem 
fokusområden fastställts som särskilt viktiga att fokusera på i arbetet:  

- Förebyggande och främjande arbete  
- Tillgängliga tidiga insatser  
- Enskildas delaktighet och rättigheter 
- Utsatta grupper  
- Ledning, styrning och organisation 

Härryda kommun har utifrån handlingsplanen prioriterat och genomfört aktiviteter som 
omfattar både mer grundläggande förändringar i organisationen men också kortare 
utbildningsinsatser som ska göra skillnad. Fokus har lagts på delaktighet, samverkan, 
tillgänglighet, kompetensutveckling, arbetssätt, organisation och verksamhetsutveckling. 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 

Ärendet 
Sedan 2016 har årliga överenskommelser slutits mellan Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) och regeringen om ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa”. Syftet 
är att stärka kommuner och regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa, minska den 
psykiska ohälsan och erbjuda effektiva insatser. I överenskommelsen har fem 
fokusområden fastställts som särskilt viktiga att fokusera på i arbetet:  

- Förebyggande och främjande arbete  
- Tillgängliga tidiga insatser  
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- Enskildas delaktighet och rättigheter 
- Utsatta grupper  
- Ledning, styrning och organisation 

Sveriges kommuner och regioner fick i samband med överenskommelsen 2016 i uppdrag 
att ta fram länsgemensamma handlingsplaner för psykisk hälsa. I Västra 
Götalandsregionen utgjorde den regionala vårdsamverkan arenan för arbetet med en 
gemensam handlingsplan för huvudmännen. I handlingsplanen, som omfattar 
målgrupperna barn och unga samt vuxna, definieras 15 mål med utgångspunkt i 
överenskommelsens fokusområden. Den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk 
hälsa 2018-2020 antogs av kommunstyrelsen den 9 april 2018, § 145. 

För att kunna omsätta den länsgemensamma handlingsplanens intentioner i praktik och 
därmed uppnå dess mål upprättades lokal handlingsplan för psykisk hälsa 2019-2020 
inom ramen för närområdessamverkan NOSAM. Kommunen representerades av sektorn 
för socialtjänst och sektorn för utbildning, kultur och fritid. Framtagandet har skett 
genom att kartlägga behovs- och utvecklingsområden men också genom att inventera 
pågående arbete kring psykisk hälsa i kommunen. Annan input till aktiviteter i 
handlingsplanen har varit förbättringsområden som framkommit i brukarundersökningar 
samt rapporter om brukarerfarenhet av samordnad individuell plan (SIP). 

De aktiviteter som har prioriterats och genomförts omfattar både mer grundläggande 
förändringar i organisation men också kortare utbildningsinsatser som ska göra skillnad. 
Fokus har lagts på delaktighet, samverkan, tillgänglighet, kompetensutveckling, 
arbetssätt, organisation och verksamhetsutveckling, utveckling som ska bedrivas oavsett 
handlingsplan eller inte men som med stöd av handlingsplanen har kunnat samordnas, 
belysas och göras överblickbar. 

Den lokala handlingsplanen utgör en del i kommunens arbete med Agenda 2030, mål tre, 
”god hälsa och välbefinnande”. Inför 2021 kommer både den regionala och lokala 
handlingsplanen följas upp utifrån kommande överenskommelser, som ger en riktning för 
prioritering av aktiviteter, för att fortsätta gälla till och med 2022.  

  

Lena Lager 
Sektorschef   Päivi Malmsten 
  Sektorschef 

 

Bilagor 
1. Lokal handlingsplan psykisk hälsa 
2. Sammanställning av prioriterade aktiviteter som genomförts/pågår 
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Lokal handlingsplan för psykisk hälsa 2019-2020 

Bakgrund  
Sedan 2016 har regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) slutit årliga 
överenskommelser om “Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa”. 
Överenskommelsens syfte är bland annat att ”stärka kommuner och regioner i arbetet med att 
främja psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta för att minska den psykiska ohälsan”. Insatserna 
som erbjuds ska vara behovsanpassade, effektiva och av god kvalitet. Insatserna ska utformas 
från den enskildes behov och rättigheter.  
 
I överenskommelsen definieras fem fokusområden som regeringen har pekat ut som särskilt 
viktiga i sin strategi för psykisk hälsa. Fokusområdena sammanfattar olika delar inom 
områden som är viktiga att fokusera på utifrån befolkningens behov för att främja psykisk 
hälsa, motverka psykisk ohälsa och erbjuda effektiva insatser. Fokusområdena är: 
 

 Förbyggande och främjande arbete  Tillgängliga tidiga insatser 
 Enskildas delaktighet och rättigheter  Utsatta grupper 
 Ledning, styrning och organisation  

 
I samband med överenskommelsen fick huvudmännen i uppdrag att ta fram regionala 
handlingsplaner för psykisk hälsa. Den gemensamma arenan för arbetet kring handlings- och 
genomförandeplaner är den regionala, delregionala och lokala vårdsamverkan. En gemensam 
handlingsplan för 2018-2020 har tagits fram för länets 49 kommuner och Västra 
Götalandsregionen (VGR) fram via kommunalförbunden, Västkom och Nationell Samverkan 
för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG).  
 
I den regionala handlingsplanen, som riktas till målgrupperna barn och unga samt vuxna, 
definieras 15 mål som har sin utgångspunkt i de fem fokusområdena. Inom delregional 
vårdsamverkan (Göteborg, Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö) har en genomförandeplan 
med prioriterade aktiviteter tagits fram för att uppnå målen. Behov av aktiviteter som har 
identifierats i kommunen och inom närområdessamverkan (NOSAM) framgår av den lokala 
handlingsplanen.  
 
Ledning och styrning 
NOSAM är samverkansgrupp för den lokala handlingsplanen och de aktiviteter som är 
gemensamma för Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunen. Referensgrupp för lokal 
handlingsplan är sektorn för socialtjänsts ledningsgrupp samt kommunens VIS-grupp 
(verksamhetschefer i samverkan). 
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Syfte 
Syftet med en lokal handlingsplan och dess aktiviteter är att utveckla verksamheter, metoder, 
arbetssätt och organisation med utgångspunkt från den länsgemensamma handlingsplanen. På 
så sätt bidrar den lokala handlingsplanen till att målen i den regionala handlingsplanen 
uppfylls. 
 

Uppföljning och revidering 
Uppföljning och revidering kommer att ske årligen. De olika aktiviteterna kommer efterhand 
att planeras, genomföras och följas upp. Den lokala handlingsplanen kommer att redovisas till 
SKR och arbetet med Uppdrag psykisk hälsa.  
 
Psykisk hälsa – psykisk ohälsa 
Under arbetet med lokal handlingsplan framkom behovet av att definiera psykisk hälsa och 
psykisk ohälsa. Enligt WHO handlar psykisk hälsa bland annat om att människor upplever sin 
tillvaro meningsfull, att de kan använda sina resurser, vara delaktiga i samhället och uppleva 
att de har förmåga att hantera livets normala motgångar. Begreppet psykisk ohälsa används 
som en samlad benämning, från mindre allvarliga psykiska besvär, som till exempel oro och 
nedstämdhet, till mer allvarliga symtom, som uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos. 
De psykiska besvären kan beroende på typ och omfattning i olika grad påverka personens 
funktionstillstånd och hälsa.  
  

Lokal handlingsplan  
En av utgångspunkterna för den regionala handlingsplanen är att den mänskliga rättigheten till 
bästa uppnåeliga fysiska och psykiska hälsa gäller för alla människor som bor, verkar och 
vistas i Västra Götalandsregionen och dess 49 kommuner.  Att ha människan i centrum och 
intern och extern samverkan bedöms utgöra en förutsättning för att uppnå just det. De 
organisatoriska gränserna blir ibland hinder som är svåra att se förbi, istället för att se till den 
enskildes behov. Det är då det uppstår ”skav” i mötet både mellan verksamheter och mellan 
huvudmän, vilket i sin tur kan påverka den enskilde.  
 
Framtagandet av den lokala handlingsplanen har skett genom att kartlägga behovs- och 
utvecklingsområden avseende arbetet med psykisk hälsa i kommunen. Utgångspunkten för 
kartläggningen har varit att definiera hur olika verksamheter uppfattar ”skavet” men också 
vilka förutsättningar som finns för att främja den psykiska hälsan med utgångspunkt från 
fokusområden och mål. Arbetet har skett i samverkan med två arbetsgrupper; målgrupperna 
barn och unga samt vuxna, bestående av representanter från kommunen och VGR.  
 
Behov och utvecklingsområden har också identifierats internt i sektorn. Annan input till 
aktiviteter i handlingsplanen är förbättringsområden som framkommit i brukarundersökningar 
samt rapporter om brukarerfarenhet av SIP, samordnad individuell plan. 
 
Den lokala handlingsplanen utgör en del i Härryda kommuns arbete med Agenda 2030, mål 
tre, ”god hälsa och välbefinnande”.   
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Behovs- och utvecklingsområden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Vuxna:  
Sysselsättning, Bostäder,  

Tillgänglighet på Brofästet, Tilltro 
till SIP, Fokus på samsjuklighet, 

Implementering av plan för 
samsjuklighet, Att VPL sker, 

Utveckla samarbete med aktörer 
internt och externt, Väntetider, 

Gemensam anpassning och 
uthållighet i ärenden, Vardags- och 

lågtröskelaktivitet, Struktur för 
informationsutbyte, Somatik-Fysik-
Psykiatri, Tydliggöra samverkan, 

Empowerment t ex ekonomi, 
Nätverk, Uppsökande verksamhet, 

Definiera verksamhet metoder 
organisation och kontaktytor i 

kommunen… 

Barn och unga: 

Väntetider, Tydlighet i 
uppdrag vid samverkan, 

Definition av elevhälsoteamet 
”alla kan prata med barn”, 

Tydliggöra första linjen, 
Tillgängligt stöd och 

information till barn och unga 
och deras föräldrar ”tänka 

nytt”, Föräldrastöd, 
Uppsökande verksamhet, 

Kunskap om psykisk hälsa 
och ohälsa hos barn unga 

föräldrar och personal, 
Kompetens kring missbruk 

hos unga…. 

 

Brukarupplevelse: 
SIP, information till 

brukare/patienter om var 
de ska vända sig ifall de 

inte är nöjda med 
insatser… 

Vad behöver vi 
bli bättre på?  
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Prioriterade aktiviteter 

Förebyggande och främjande insatser 
 

 Mål Prioriterade aktiviteter 

Vuxna 1.1 Nollvision om suicid i Västra 
Götaland 

 Utbildning i MHFA, ”Första hjälpen till psykisk hälsa” 
- Fem medarbetare har utbildats till instruktörer i MHFA oktober 

2018. 
- Genomföra minst fem kurser i MHFA steg 1 per år - första hjälpare 

för att säkerställa bemötande till personer med psykisk ohälsa.  
Aktör: Kommun 

 Handlingsplan för suicidprevention 
- Följa framtagande av länsgemensam handlingsplan för 

suicidprevention. 
Aktör: Västra götalandsregionen/kommun 

- Kommunens handlingsplan för suicidprevention revideras. Ska 
underlätta för uppföljning av handlingsplanens mål och aktiviteter. 
Aktör: Kommun    

 Indikatorer 

Antal självmord i befolkningen 

Antal självmordsförsök i befolkningen 

Handlingsplan för suicidpreventioner 

Antal utbildad personal 

 
Barn & 
unga 

1.1 Föräldrar ska erbjudas stöd 
under barnets hela uppväxt 

 Föräldrastöd 
- Föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning erbjuds stöd 

och vägledning av anhörigkonsulent, Hälsa och bistånd  
Aktör: Kommun - Sektorn för socialtjänst 

 Utveckla arbetet med yngre barn på Familjecentralerna  
- Syfte: att i högre grad fokusera på att identifiera små barn som 

lever i en miljö som kan innebära risk för att utvecklas ogynnsamt. 
- Tidiga stödinsatser ska erbjudas familjer för att ge förutsättningar 

för psykisk hälsa. Aktör: NOSAM  

1.2 Alla elever ska lämna grund 
och gymnasieskolan med 
godkända betyg 

 BUMSS projektet 
- Syfte: fullgjord skolgång genom att säkra övergången mellan 

förskola till förskoleklass och erbjuda rätt stöd i tidigt skede.  
Aktör: NOSAM 

 Indikatorer 

Manualbaserad insats för föräldrastöd 

Standardiserade bedömningsmetoder för föräldraförmåga 
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Tillgängliga och tidiga insatser 
 

 - Mål Prioriterade aktiviteter 

Vuxna 2.1 Äldre personer med psykisk 
ohälsa ska få rätt vård och stöd 

 Öka kunskap hos personal inom äldreomsorg i bemötande 
vid psykisk ohälsa 

- Utbildningsinsatser i lågaffektivt bemötande.  
Aktör: Kommun - Sektorn för socialtjänst - Vård och omsorg 

 Inrätta tvärprofessionella team med målgrupp psykisk ohälsa 
Aktör: Kommun - Sektorn för socialtjänst 

 Kartlägga samverkansprocess, verksamhet för äldre 
- Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9. 

Aktör: Kommun - Sektorn för socialtjänst 
 Indikatorer 

Aktuella rutiner för samordning inom äldreomsorgen 

Förskrivning av antidepressiva läkemedel i befolkningen 

Barn & 
unga 

2.1 Barn och unga med psykisk 
ohälsa ska få rätt insatser i rätt 
tid 

 Definiera första linjen  
- Tydliggörande av första linje i samverkan.  

Aktör: NOSAM 
- Definiera elevhälsoteamen och dess uppdrag.  

Aktör: Kommun - Sektorn för utbildning och kultur 
 Kartlägga samverkansprocess, verksamhet för barn och unga 
- Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9. 

Aktör: Kommun - Sektorn för Socialtjänst 
 TSI-projektet  

Tidiga samordnade insatser 
Aktör: NOSAM 

2.2 Förebygga och 
uppmärksamma bruk av alkohol 
och narkotika bland unga 

 Samverka kring Mini-Maria mottagning 
Aktör: Västra Götalandsregionen - Kommun  

 Indikatorer 

Barn och unga som vårdats i slutenvård med psykiatrisk diagnos 

Standardiserade bedömningar för utredning av missbruk 
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Enskildas delaktighet och rättigheter 
 

 Mål Prioriterade aktiviteter 
Vuxna 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.1 Personer som har behov av 
samordnade insatser ska ha en 
SIP 

 Gemensam utveckling av arbetet med SIP 
- Öka fokus på den enskildes rättigheter och vikten av 

brukarinflytande i informationen om SIP.  
- Öka kunskap om samverkan, psykisk ohälsa och bemötande hos 

personal.  
- Gemensam utbildning av SIP-ledare.  
- Skapa bättre förutsättningar för aktörers deltagande på SIP-

möten.  
Aktör: NOSAM 

- KVÅ-koder för SIP för att möjliggöra uppföljning 
              Aktör: Kommun - Sektorn för socialtjänst 

 Utbildning vård och stödsamordning  
- Inventering av utbildningsbehov. 

Aktör: Kommun - Sektorn för socialtjänst 
 3.2 Brukarföreträdare ska 

erbjudas delaktighet i 
utvecklingsarbetet 

 Resultatet från Nationella brukarundersökningar och brukar- 
revisioner ska användas i förbättringsarbetet  
Aktör: Sektorn för socialtjänst 

 Förslag: Genombrottsmetoden införs för tätare uppföljning av 
brukar/patientupplevelse och förbättringsförslag  

- Ett förslag på implementering tas fram  
Aktör: Sektorn för socialtjänst 

 Indikatorer 

Upprättande av SIP i befolkningen                    

Rutin för information om SIP             

Uppföljning av SIP 

 

Barn & 
unga 

3.1 Barn och unga som har 
behov av samordnade insatser 
ska ha en SIP/Västbusplan 

 Gemensam utveckling av arbetet med SIP 
(se mål 3.1 vuxna)  

- Gemensam utbildning av SIP-ledare.  
Aktör: NOSAM 

- Följa gällande rutin och göra den känd  
Aktör: NOSAM - lokal arbetsgrupp 

3.2 Brukarföreträdare ska 
erbjudas delaktighet i 
utvecklingsarbete 

 Resultat från Väster-modellen och Nationella 
brukarundersökningar ska användas i förbättringsarbetet 
Aktör: Kommun - Sektorn för socialtjänst  

 Indikatorer 

Upprättande av SIP i befolkningen 0-20 år       

Uppföljning av SIP i befolkningen 0-20 år   

Rutin för information om SIP 
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Utsatta grupper 
 

 Mål Prioriterade aktiviteter 
Vuxna 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Barn & 
unga 

4.1 Ingen ska diskrimineras eller 
uppleva negativt bemötande i 
kontakterna med kommunerna 
och regionen 

 Synpunktshantering 
- Tydlig och tillgänglig information kring var den enskilde kan vända 

sig vid synpunkter och klagomål. Rutin för information tas fram. 
Aktör: Kommun - Sektorn för socialtjänst 

 Implementering av VIP-programmet, viktigt intressant person 
- Kursledare utbildas och kurser erbjuds till personer med psykisk 

ohälsa eller andra funktionsvariationer 
Aktör: Kommun - Sektorn för socialtjänst 

4.2 Personer med missbruk, 
psykisk ohälsa och/eller 
komplex problematik ska få 
integrerade insatser 

 Kartlägga och utveckla samverkan och samordning internt 
och externt 
Aktör: I samverkan NOSAM, kommunintern Sektorn för 
socialtjänst 

- Inrätta tvärprofessionella team med målgrupp psykisk ohälsa.  
Aktör: Kommun - Sektorn för socialtjänst 

- Inrätta ACT-team i samverkan med kommuner i 
Göteborgsområdet 
Aktör: Kommun - Sektorn för socialtjänst 

 Kartlägga intern samverkansprocess, verksamhet för 
målgrupp samsjuklighet och komplex problematik 

- Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9. 
Aktör: Kommun - Sektor för socialtjänst 

Indikatorer 

Antal personer med missbruk och/eller beroende utskrivna enligt LVM (lagen om vård av missbrukare) 

Undvikbara slutenvårdstillfällen bland personer som tidigare vårdats inom psykiatrisk vård 

Casemanagement till personer med psykisk sjukdom 

Aktuella rutiner för samordning inom socialtjänsten 

 

4.1 Ingen ska diskrimineras eller 
uppleva negativt bemötande i 
kontakterna med kommunerna 
och regionen 

 Synpunktshantering 
- Tydlig och tillgänglig information kring var den enskilde kan vända 

sig vid synpunkter och klagomål. Rutin för information tas fram. 
Aktör: Sektorn för socialtjänst 

Indikatorer 

Klagomål med avseende på bemötande inom socialtjänst och sjukvård 
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Ledning styrning och organisation 
 

 Mål Prioriterade aktiviteter 
Vuxna 5.1 Invånare ska få tillgång till 

evidensbaserade metoder inom 
vård stöd och behandling 

 Upprätta organisation för att utveckla samverkan, delaktighet 
och säkerställa evidensbaserade metoder   

- Inrätta tvärprofessionella team med målgrupp psykisk ohälsa  
- Tillsätta projekttjänst för att säkerställa och koordinera 

utvecklingsarbetet enligt behov i kartläggning uppdrag 
socialpsykiatri 
Aktör: Kommun - Sektorn för socialttjänst. 

 Utveckla Kreativt Center till resurscentrum för samverkan 
och tvärprofessionella team 

- Utveckla riktat stöd i dagverksamhet/ sysselsättning/boendestöd.  
- Tillsätta projekttjänst för jobbcoach inriktning IPS, evidensbaserad 

metod för arbetsrehabilitering med syfte till att stötta personer med 
psykisk funktionsnedsättning att lyckas på den vanliga 
arbetsmarknaden 

- Utbildning Vård och stödsamordning, strukturerad 
samverkansmodell för personer med behov av samordnade 
insatser från två eller flera huvudmän 
Aktör: Kommun - Sektorn för socialtjänst 

 Inventera indikatorernas mätbarhet samt skapa 
förutsättningar för enkel framtagning av mått 

- Systematisk uppföljning på individnivå 
Aktör: Kommun - Sektorn för socialtjänst 

 Indikatorer 

Standardiserade bedömningsmetoder inom missbruk och beroendeverksamhet 

Standardiserade bedömningsmetoder för utredning av alkoholmissbruk 

Standardiserade bedömningsmetoder för utredning av drogmissbruk 

 

Barn & 
unga 

5.1 Nollvision om suicid i Västra 
Götaland 

 Handlingsplan för suicidprevention  
(se mål 1:1 vuxna) 

- Följa framtagande av länsgemensam handlingsplan för 
suicidprevention Aktör: Västra götalandsregionen/kommun 

- Kommunens handlingsplan för suicidprevention revideras. Ska 
underlätta för uppföljning av handlingsplanens mål och aktiviteter. 
Aktör: Kommun    

 Utbildning i MHFA, ”Första hjälpen till psykisk hälsa” (se mål 1:1 
vuxna)  

- Fem medarbetare har utbildats till instruktörer i MHFA oktober 
2018. Aktör: Kommun 

- Genomföra minst fem kurser i MHFA steg 1 per år - första hjälpare 
för att säkerställa bemötande till barn och unga med psykisk 
ohälsa. Aktör: Kommun 

 Utbildning i Youth Aware of Mental Health (YAM) för 
ungdomar 14-16 år  
Aktör: Kommun - Sektorn för socialtjänst Sektorn för utbildning 
och kultur 

 Indikatorer 

Antal självmord i befolkningen 0-19 år 

Antal självmordsförsök i befolkningen 0-19 år 

Handlingsplan för suicidprevention 
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Lokal handlingsplan psykisk 
hälsa 2019-2020

Sammanställning av genomförda/pågående prioriterade 
aktiviteter inom sektorn för socialtjänst och sektorn för 
utbildning, kultur och fritid

Välfärdsnämnden 18 november 2020
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Prioriterade aktiviteter som har genomförts/pågår – målgrupp barn och unga

Barn och unga - Fokusområde och 
mål

Prioriterade aktiviteter som har genomförts/pågår

Ledning styrning och organisation

1.1 Föräldrar ska erbjudas stöd under 
barnets hela uppväxt

• Föräldrastöd -  Anhörigkonsulent vägleder och ger stöd, anordnar kurser, 
exempelvis om NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) 

• Utveckla arbetet med yngre barn på familjecentralerna - Fokusera på att på plats 
identifiera små barn i miljö med högre risk för ogynnsam utveckling, tätt 
samarbete mellan familjebehandlare, förskola och BVC.

• Stöd genom gruppverksamhet - Metoder för utbildning och förhållningssätt, Circle 
of Security - Parenting (COS-P), trygghetscirkeln på svenska. 
Förhållningsättet/metoden har som syfte att skapa förutsättningar för trygg 
anknytning för att förebygga psykisk ohälsa senare i livet

Förebyggande och främjande 
insatser

1.2 Alla elever ska lämna grund och 
gymnasieskolan med godkända betyg

• BUMSS projektet - Tidiga insatser till barn och familjer i
    samverkan med barn och ungdomsmedicin, skola och
    socialtjänst, i syfte att säkra övergången mellan förskola till
    förskoleklass och erbjuda rätt stöd i tidigt skede
• Utveckla och förbättra arbetssätt och teamarbete kring ”hemmasittare” - Ge stöd 

både gällande skola och i hemmet  genom SAMSS-teamet (samverkan skola och 
socialtjänst)

• Projekt för anpassade undervisningsformer - Minska risk för skolfrånvaro hos 
elever med särskild begåvning i kombination med funktionsnedsättning 

• Modellen PALS - Skolan ska systematiskt arbeta för att skapa och säkerställa en 
god inlärningsmiljö där eleverna trivs och känner sig trygga. Syftet är att bättre 
kunna stödja och vägleda alla elever till goda skolprestationer

• Utveckla digital undervisning - Skolan kompletterar stödet till elever med hög 
skolfrånvaro

H Ä R R Y D A  K O M M U N 2
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Prioriterade aktiviteter som har genomförts/pågår – målgrupp barn och unga

Barn och unga - Fokusområde och 
mål

Prioriterade aktiviteter som har genomförts/pågår

Tillgängliga och tidiga insatser

2.1 Barn och unga med psykisk ohälsa 
ska få rätt insatser i rätt tid

•  TSI - samverkansprojekt tidiga och samordnade insatser
    samverkansprojekt mellan barn och ungdomsmedicin, skola och
    socialtjänst
• SSPF-koordinator ska anställas (samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och 

fritid). Orossamtal kommer att erbjudas till yngre tonåringar och ungdomar i 
riskzon tillsammans med vårdnadshavare 

• Gemensamt arbete med bedömning utifrån oroskriterier kommer att inledas 
inom alla åldersgrupper. 

Enskildas delaktighet och rättigheter

3.1 Barn och unga som har behov av 
samordnade insatser ska ha en SIP

• Gemensam utveckling mellan kommun och region av arbetet med SIP, 
samordnad individuell plan - Gemensam SIP-ledarutbildning har genomförts för 
27 medarbetare inom ramen för närområdessamverkan (NOSAM). 200 
personer inom kommunen och regionen har utbildats i SIP inom ramen för TSI-
projektet

• En nu rutin för arbetet med SIP har tagits fram i samverkan, i syfte att tydliggöra 
genomförande, ansvar och roller 

Ledning styrning och organisation

5.1 Nollvision om suicid i Västra 
Götaland

• Utbildning i MHFA, första hjälpen till psykisk hälsa - Fem medarbetare har 
utbildats till instruktörer. Sedan 2019 har totalt 112 medarbetare utbildats 

• Handlingsplan för suicidprevention - Följa arbetet med regional handlingsplan, 
revidera lokal handlingsplan med syfte att underlätta för uppföljning av mål och 
aktiviteter

• Youth Aware of Mental Health (YAM) - Program för årskurs 8 som främjar 
diskussion och utvecklar färdigheter för att möta livets svårigheter och öka 
kunskap om psykisk hälsa. Genomförs i samverkan mellan socialtjänst och 
skola H Ä R R Y D A  K O M M U N 3
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Prioriterade aktiviteter som har genomförts/pågår – målgrupp vuxna

Vuxna - Fokusområde och mål Prioriterade aktiviteter som har genomförts/pågår

Förebyggande och främjande insatser

1.1 Nollvision om suicid i Västra 
Götaland

• Utbildning i MHFA, Första hjälpen till psykisk hälsa - Fem medarbetare har 
utbildats till instruktörer. Sedan 2019 har totalt 112 medarbetare utbildats 

• Handlingsplan för suicidprevention - Följa arbetet med regional handlingsplan, 
revidera lokal handlingsplan med syfte att underlätta för uppföljning av mål och 
aktiviteter

Enskildas delaktighet och rättigheter

3.1 Personer som har behov av 
samordnade insatser ska ha en SIP

• Gemensam utveckling mellan kommun och region av arbetet med SIP, 
samordnad individuell plan - Gemensam SIP-ledarutbildning har genomförts för 
27 medarbetare inom ramen för närområdessamverkan (NOSAM) 

Utsatta grupper 

4.1 Ingen ska diskrimineras eller 
uppleva negativt bemötande i 
kontakterna med kommunerna och 
regionen

• Implementering av VIP-programmet, viktigt intressant person - Självstärkande 
kurser för personer med psykisk ohälsa eller andra funktionsvariationer. Totalt 
6 medarbetare har utbildats till kursledare och ca 25 brukare har deltagit i 
kurserna hittills

H Ä R R Y D A  K O M M U N 4
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Prioriterade aktiviteter som har genomförts/pågår – målgrupp vuxna

Vuxna - Fokusområde och mål Prioriterade aktiviteter som har genomförts/pågår

Ledning styrning och organisation

4.2 Personer med missbruk, psykisk 
ohälsa och/eller komplex problematik 
ska få integrerade insatser

• Kartläggning av behov och verksamhet med inriktning psykisk ohälsa/social 
psykiatri har genomfört - ligger till grund för utvecklingsarbete

• Utveckla samverkan och samordning internt och externt - Psykiatriteam har 
skapats internt genom att integrera socialpsykiatrihandläggare och 
vuxenenheten, utförare inom funktionsstöd och psykiatrisjuksköterska

• ACT-team - Planering pågår av integrerat organiserat arbete tillsammans 
med andra för vård och stöd till personer med omfattade och komplex 
problematik

Ledning styrning och organisation

5.1 Invånare ska få tillgång till 
evidensbaserade metoder inom vård 
stöd och behandling

• Utveckla samverkan och samordning internt och externt - Psykiatriteam har 
skapats internt genom att integrera socialpsykiatrihandläggare och 
vuxenenheten, utförare inom funktionsstöd och psykiatrisjuksköterska

• Ökat tillgänglighet på Kreativt center genom utökade öppettider
• Projektanställning av ”jobbcoach” på Kreativt center - skapa förutsättningar 

för personer med psykisk hälsa att kunna komma ut i arbetslivet genom 
praktik eller annat stöd

• Utbildning i vård och stödsamordning 8 medarbetare - strukturerad 
samverkansmodell för personer med behov av samordnade insatser från två 
eller flera huvudmän

H Ä R R Y D A  K O M M U N 5
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Sektorn för socialtjänst  
Ulrika Oschmann Pratz 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-10-09 2020VFN280  709 
  
 

Inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för personer 
med psykisk ohälsa, missbruk och beroende  

Sammanfattning  
Inom ramen för den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa 2018-2020 har 
förslag till gemensamt inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för personer 
med psykisk ohälsa, missbruk och beroende arbetats fram.  
 
Dokumentet riktar sig till ledningsfunktioner inom Västra Götalandsregionen (VGR) och 
kommuner i Västra Götaland med syfte att underlätta utveckling och kvalitetssäkring av 
organiserat integrerat arbete när den enskilde individen har samtidiga behov av insatser 
från de båda huvudmännen. Dokumentet ska fungera som ett stöd vid utveckling eller 
utbyggnad av avtalsbunden samverkan mellan parterna. 
 
VästKoms styrelse och förbundsstyrelsen för kommunalförbunden ställde sig bakom 
förslaget om nytt inriktningsdokument den 24 mars 2020 respektive den 9 april 2020 och 
rekommenderade samtidigt medlemskommunerna att göra det samma.  
 
Förvaltningens bedömning är att dokumentet utgör en gemensam grund vid organiserat 
integrerat arbete men att det inför avtal är av fortsatt stor vikt att klargöra huvudmännens 
ansvar utifrån respektive lagrum, finansiering, övriga överenskommelser samt för 
gemensam uppföljning. 
 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden antar inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete mellan 
Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen för personer med psykisk 
ohälsa, missbruk och beroende. 

Ärendet 
Uppdraget att arbeta fram ett länsgemensamt inriktningsdokument har sin utgångspunkt i 
den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa 2018-2020. I arbetet med de 
länsgemensamma aktiviteterna som avser samverkan och utveckling av arbetssätt som 
gäller målgrupper i behov av integrerade insatser identifierades behov av en gemensam 
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inriktning, vilket mynnade ut i arbetet med det aktuella inriktningsdokumentet. Förslaget 
till inriktningsdokument har arbetats fram av en partsammansatt grupp besående av 
representanter från respektive huvudman och brukarorganisationer i Västra Götaland.  
 
Inriktningsdokumentets syfte är att utgöra en gemensam grund för kommunernas och 
VGR:s organiserade integrerade arbete samt att underlätta utveckling och 
kvalitetssäkring. Målgrupp är personer i alla åldrar med psykisk ohälsa, missbruk och 
beroende, som har sammansatta behov som behöver tillgodoses genom insatser från båda 
huvudmännen. 
 
Verksamheter som omfattas av inriktningsdokumentet är primär- och specialistvård, 
socialtjänst och andra kommunala verksamheter. Även andra huvudmän kan bjudas in till 
samverkansavtal enligt inriktningsdokumentets struktur vid behov. 
 
Inriktningsdokumentet avgränsas till att omfatta samverkan som är organiserad, 
integrerad och avtalad. Aktuellt inriktningsdokument tar inte ställning till; 
samverkansformer som inte stöds av skriftliga avtal/överenskommelser, vilka 
organiserade integrerade arbeten som bör finnas i regionen, benämningar på integrerade 
arbeten eller vilken ekonomisk fördelning som ska ske i olika former av organiserat 
integrerat arbete. 
 
I dokumentet ges rekommendationer kring struktur och innehåll om vad som bör beaktas 
vid utveckling och kvalitetssäkring av organiserat integrerat arbete för att tydliggöra och 
säkerställa ansvarsfördelning, ledning och styrning, utformning av vård och insatser samt 
kompetens och uppföljning. Rekommendationerna rör förutsättningar inom områdena:  

- Avtal/överenskommelse om samverkan 
- Organisation 
- Verksamhetens innehåll  
- Uppföljning/utvärdering 

 
Förvaltningens bedömning är att inriktningsdokumentet ger goda förutsättningar för en 
gemensam grund inför beslut om och arbete med organiserat integrerat arbete.  
 
Oavsett dokumentet, är det inför ingång i avtal om organiserat integrerat arbete ändå av 
grundläggande betydelse att klargöra gränsdragningen beträffande;  

- vilka lagrum vården och insatserna som ska integreras omfattas av 
- finansiering 
- vem av respektive huvudman som ansvarar för vad 

Det är bedöms också vara av stor vikt att gemensam uppföljning görs oavsett vem som 
utses till huvudman för arbetet i det fall det åligger en av parterna.  
 
Eftersom det tidigare inte funnits ett inriktningsdokument upprättat med syfte att 
underlätta utveckling och kvalitetssäkring i parternas arbete med organiserat integrerat 
arbetssätt är det emellertid av stor vikt att den uppföljning som i dokumentet identifieras 
som ett utvecklingsområde genomförs. 
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Lena Lager 
Sektorchef  Carina Fransson 
  Verksamhetschef 

 

Bilagor 
1. Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund, Inriktningsdokument 

för organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och 
beroende 

2. Protokollsutdrag § 151, Göteborgsregionens kommunalförbund 
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Inriktningsdokument 
  1 (1) 

Förbundsstyrelsen – ärende 13 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2020-04-09, diarienummer: 2019-00347
 

Inriktningsdokument för organiserat integrerat 

arbete för personer med psykisk ohälsa, 

missbruk och beroende 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås rekommendera medlemskommunerna att ställa sig 

bakom inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete mellan Västra 

Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen för personer med psykisk 

ohälsa, missbruk och beroende.   

Sammanfattning 

Västkoms styrelse ställde sig 24 mars 2020 bakom ett förslag till 

inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete mellan Västra Götalands 

kommuner och Västra Götalandsregionen för personer med psykisk ohälsa, 

missbruk och beroende. Västkoms styrelse rekommenderade kommunalförbunden 

att rekommendera kommunerna att ta beslut om inriktningsdokumentet.  

 

Inom ramen för den länsgemensamma handlingsplanen psykisk hälsa 2018–2020 

har förslag till gemensamt inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete 

för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende tagits fram. Dokumentet 

riktar sig till ledningsfunktioner inom VGR och kommuner i Västra 

Götaland med syfte att underlätta utveckling och kvalitetssäkring för organiserat 

integrerat arbete då den enskilde individen har behov av samtidiga insatser från de 

båda huvudmännen. Dokumentet skall vara ett stöd vid uppbyggnad eller 

utveckling av avtalsbunden samverkan mellan parterna. 

Beslutsunderlag 

• TU till Västkoms styrelse 

• Inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete mellan Västra 

Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen för personer med 

psykisk ohälsa, missbruk och beroende 

 

 

Helena Söderbäck               Gunnel Rydberg 

Förbundsdirektör               Förbundssekreterare 
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Tjänsteutlåtande 
200324 
Anneli Assmundson Bjerde, VästKom 

 

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 
Box 5073, 402 22 GÖTEBORG   Besök: Anders Personsgatan 8 GÖTEBORG 
E-post: info@vastkom.se                           www.vastkom.se 
Org.nr: 858501-2084 

Till VästKoms styrelse 200324  

Inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete mellan 

Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen 

för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende 

Förslag till beslut 

VästKoms styrelse ställer sig bakom förslaget till inriktningsdokument och 

rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta 

beslut om inriktningsdokumentet. 

 

Ärendet 

Inom ramen för den länsgemensamma Handlingsplanen psykisk hälsa 2018–2020 

har förslag till gemensamt inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete 

för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende tagits fram. Styrgrupp för 

handlingsplan psykisk hälsa ställde sig bakom inriktningsdokumentet den 6 

december 2019 och Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) gjorde detsamma den 

10 februari 2020. 

Dokumentet riktar sig till ledningsfunktioner inom VGR och kommuner i Västra 

Götaland med syfte att underlätta utveckling och kvalitetssäkring för organiserat 

integrerat arbete då den enskilde individen har behov av samtidiga insatser från de 

båda huvudmännen. Dokumentet skall vara ett stöd vid uppbyggnad eller 

utveckling av avtalsbunden samverkan mellan parterna.  

Bilaga: Inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen för personer med psykisk ohälsa, missbruk och 
beroende 
 
Ann-Charlotte Järnström   Anneli Assmundson Bjerde 
VD VästKom     Chef Välfärdsutveckling, VästKom 
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Länsgemensamt inriktningsdokument för regionen och 

kommunerna i Västra Götaland  
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Rekommenderat av det Politiska Samrådsorganet, SRO,  

för Västra Götalandsregionen och VästKom  

2020-03-06 
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Sammanfattning  
Inriktningsdokument Organiserat integrerat arbete för personer med psykisk 

ohälsa, missbruk och beroende riktar sig till ledningsfunktioner inom region och 

kommuner i Västra Götaland. Dokumentet ska underlätta utveckling och 

kvalitetssäkring för integrerat arbete då den enskilde individen har behov av 

samtidiga insatser från de två huvudmännen. Integrerat arbete behöver organiseras 

för att hållbarhet ska kunna säkras. Inriktningsdokumentet belyser struktur och 

innehåll som behöver beaktas;  

• Avtal/överenskommelse gällande uppdrag  

• Organisation  

• Verksamhetens innehåll  

• Uppföljning och utvärdering  

Utvecklingsbehov noteras inom området för organiserat integrerat arbete som ges 

på flera platser i länet under samma namn, t ex Mini-Maria. Länsgemensam 

samordning behövs för att säkra utveckling av jämlik vård och stöd.   

Samverkansform  Organiserat integrerat arbete  

Styrning och 

ledning  

 Båda huvudmännen styr och leder gemensamt verksamheten utifrån 

lagar, avtal och överenskommelser   

  
Ansvarsområde  

Huvudmännens ansvarsområde regleras i lag  

Samordnad individuell plan (SIP) är en förutsättning för samverkan 

med individen i fokus  

Organisering av 

enheter  

 Integrerad 

mottagning  

  

 Mobila team  Mobila 

arbetsformer  
Digitala 

vårdformer och 

tjänster  

Oftast 

samlokaliserade 

eller ”vägg i 

vägg”  

Oftast 

samlokaliserade  
Varje  

huvudman  
utgår från sin 

egen  
mottagning,  
man samlas i 

aktivitet 

Inte nödvändigt 
att vara  

samlokaliserad   

  

Kompetens  
Interprofessionellt teamarbete – olika yrkesgrupper med en gemensam 

teamidentitet som samarbetar på ett integrerat sätt    

Arbetssätt  

 Exempel: Assertive Community Treatment (ACT),   

Resurs ACT (RACT), Flexibel ACT (FACT),   

Case Management, Vård och stödsamordning 

 Insatser   
 Samordnade, integrerade insatser från respektive huvudman  
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Inledning  
Uppdraget med att ta fram ett länsgemensamt inriktningsdokument är kopplat till 

handlingsplan psykisk hälsa. Dokumentet riktar sig till ledningsfunktioner inom VGR 

och kommuner i Västra Götaland. Verksamheter som omfattas är primär- och 

specialistvård, socialtjänst och andra kommunala verksamheter. Andra huvudmän 

kan bjudas in i samverkansavtal vid behov.  

  

Syfte, mål och målgrupp    
Detta länsgemensamma inriktningsdokument utgör gemensam grund för 

kommunernas och VGR: s organiserade integrerade arbete. Dokumentet ska 

underlätta utveckling och kvalitetssäkring. Målgrupp är personer i alla åldrar med 

sammansatta behov inom området psykisk ohälsa, missbruk och beroende när 

behoven behöver tillgodoses genom insatser från båda huvudmännen.   

  

Organiserat integrerat arbete  
Integration är ett centralt och återkommande begrepp i dokumentet. Enligt 

Nationalencyklopedin definieras integration som ”Resultatet av att skilda enheter 

förenas”.  

Delar som förenas till en helhet behöver organiseras för att skapa hållbarhet över tid. 

Inriktningsdokumentet belyser struktur och innehåll som behöver beaktas när ett 

integrerat arbete ska organiseras. Bilaga 1 innehåller en checklista som stöd vid 

praktiskt utvecklingsarbete av organiserat integrerat arbete.    

 

Avgränsning   
Samverkan sker dagligen inom och mellan huvudmännen och är ett grundläggande 

sätt att verka för att använda huvudmännens gemensamma resurser och insatser 

professionellt för den enskildes bästa. Detta inriktningsdokument avgränsas till den 

samverkan som är organiserad, integrerad och avtalad.  

Aktuellt inriktningsdokument tar inte ställning till   

• samverkansformer som inte stöds av skriftliga avtal/överenskommelser  

• vilka organiserade integrerade arbeten som bör finnas i Västra Götaland  

• benämningar/namn på integrerade arbeten  

• vilken ekonomisk fördelning, i termer av kronor eller procent, som ska göras 

i olika former av organiserat integrerat arbete.   

Likvärdighet  
Huvudmännen strävar efter ökad samordning och jämställdhet inom psykisk ohälsa 

och missbruks- och beroendevård. När organiserat integrerat arbete ges på flera 

platser i länet under samma namn exempelvis Mini-Maria eller socialmedicinska 

mottagningar bör de organiseras på ett likvärdigt sätt och innehålla likvärdig 

vård/stöd. Ett namn ger förväntningar om innehåll och påverkar därmed upplevelsen 
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av likvärdighet och kvalitet. Ansvariga för sådana verksamheter behöver löpande 

kommunicera med varandra för att kvalitetssäkra organisation och innehåll.   

 

 Struktur och innehåll för organiserat integrerat arbete  
  

 

   

1. Avtal/överenskommelse om samverkan   
Organiserat integrerat arbete behöver en struktur som möjliggör en långsiktig, 

professionell och hållbar samverkan. En förutsättning är att avtal/överenskommelse 

om samverkan sker skriftligt mellan huvudmännen och möjliggör uppföljning i det 

systematiska kvalitetsarbetet.  

Parter  

Parter är VGR och kommunerna i Västra Götalands län. Överenskommelse om 

organiserat integrerat arbete gäller under förutsättning att beslut tas av behörig 

instans hos respektive part. Vid behov kan fler parter ingå i 

avtalet/överenskommelsen t ex kriminalvården. Respektive huvudman ansvarar för 

att samverkan etableras och fungerar.    

 

Ansvarsfördelning   

Ett organiserat integrerat arbete bygger på gemensamt ansvarstagande för den 

avtalade verksamheten. Varje huvudman ansvarar för de insatser som ligger inom 

det egna ansvarsområdet och lagrummet.      

 

1 .  
Avtal/överens - 

kommelse 

2 .  
Organisation 

3 .  
Verksamhetens  

innehåll 

4 .  
Uppföljning/ 
utvärdering 
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Styrgrupp   

Ett organiserat integrerat arbete behöver ha en styrgrupp med representanter från 

respektive huvudman med mandat att fatta beslut om arbetets gemensamma 

inriktning.   

Uppdrag   

I avtal/överenskommelse bör uppdraget vara tydligt formulerat avseende 

målgrupp och syfte. Verksamheten bör ha en flexibel utformning som kan följa 

förändringar i omvärlden. Justeringar i uppdraget ska alltid genomföras i 

samverkan mellan parterna.   

 

Mål    

En verksamhet ska ha konkreta och mätbara mål med tydlig koppling till målgruppen.   

Personalresurser   

Verksamheten ska organiseras så att resurser nyttjas optimalt. Parterna bör komma 

överens om vilka personalresurser som verksamheten ska förfoga över. Varje 

huvudman äger sin egen personal som verkar inom respektive ansvarsområde. 

Personal ska vara väl förankrad i sin egen profession.   

Brukarinflytande    

Ett organiserat integrerat arbete bör ha organisation och rutiner för  

brukarinflytande. Brukarinflytande bör finnas vid uppbyggnad av verksamhet men 

också vid uppföljning och utvärdering av verksamhet.    

 

Ekonomisk fördelning   

Den ekonomiska fördelningen ska vara förhandlad och klargjord innan start. 

Principen bör vara att varje huvudman har sin budget och bär sina egna 

kostnader (främst personal). Gemensamma kostnader fördelas enligt avtal 

(gemensamt utvecklingsarbete, utvärdering, handledning, lokaler, städning, material 

etc.).  

 

För organiserat integrerat arbete som använder samma namn, och därmed har 

likartad organisation och verksamhetsinnehåll, bör den ekonomiska procentuella 

fördelningen vara likartad, exempelvis Mini-Maria, socialmedicinska mottagningar 

med flera.  

 

Arbetsmiljö  

Arbetsmiljöarbetet åligger respektive huvudman och bör tydliggöras i gemensamma 

rutiner. Rutiner för säkerhet ska finnas.  
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Patientsäkerhet 

Vård och stöd för den enskilde ska systematiskt följas upp av respektive 

huvudman och gemensamt. Stöd för det finns i flera lagrum. 

 

Avvikelser och tvister    

I avtal/överenskommelse ska rutin för avvikelse och tvist framgå.  

 

Ändringar och tillägg i avtal 

I avtal/överenskommelse ska anges hur parterna ska agera om någon av, eller båda, 

huvudmännen avser förändra villkoren för verksamheten. 

 

 2. Organisation  

Former: samlokalisering, mobilt arbete, digitala insatser   

Utgångspunkten är att individens/målgruppens behov är av sådan karaktär att det 

krävs att olika vård- och stödgivare samverkar i ett interprofessionellt samarbete. 

Arbetet sker utifrån integrerade arbetssätt där flera olika professioner arbetar 

utifrån överenskommen metodik. Insatserna anpassas till individen/målgruppen. 

Insatserna kan integreras inom och mellan huvudmännen samt genomföras parallellt 

och samtidigt.    

Organiserat integrerat arbete kan ske med eller utan samlokalisering. 

Lokala förutsättningar avgör vad som är önskvärt och möjligt.  Exempel:   

• En samlokaliserad mottagning, personal från båda huvudmännen arbetar 

under samma tak och/eller inom mobila team.  

• En mobil verksamhet som bygger på att man möts i aktivitet, var och en i 

personalen har sin egen hemvist.   

• Digitala insatser och tjänster utvecklas snabbt och huvudmännen bör tillse 

att dessa kan utvecklas och rymmas inom det integrerade arbetet.   

Oavsett organisationsform bör utveckling ske med fokus på digitala 

samverkansformer.    

Ledning av det dagliga arbetet   

Det behöver finnas en funktion som leder det dagliga arbetet. Ansvar och 

finansiering för detta regleras i avtal/överenskommelse.  

Ansvarsgränser och rutiner   

Ansvarsgränser och rutiner ska vara tydliga. Ansvarsgränser bygger på lagutrymme, 

hälso- och sjukvårdsavtal/överenskommelse men också i de specifika 

riktlinjer/rutiner som finns inom och mellan respektive huvudman. De ska vara 

kända. Ett sådant viktigt område är dokumentation och journalföring. Samtycke till 

samordnad individuell plan (SIP) är en förutsättning för att integrerat arbete ska 

kunna genomföras.  
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Teambaserat arbete   

I ett interprofessionellt team samorganiseras olika yrkesgrupper. Huvudmännen har 

ett gemensamt ansvar för att personal har kunskap om lagar, riktlinjer och policy för 

båda huvudmännens områden. Arbetet karaktäriseras av hög tillgänglighet, ett 

uttalat samarbete mellan olika professioner, tydliga rutiner för hur samarbete och 

kommunikation ska ske. Det är ett gemensamt ansvar för huvudmännen att personal 

ges förutsättningar och tid för att utveckla ett teambaserat arbete.   

  

3. Verksamhetens innehåll    

Verksamhet ska bygga på bästa tillgängliga kunskap    

Vård och stöd ska bygga på bästa tillgängliga kunskap. Stöd för båda huvudmännen 

finns bland annat i Nationella Riktlinjer och i Nationella vård- och insatsprogram 

(VIP).   

Kunskapsspridning    

I det interprofessionella samarbetet deltar fler än en huvudman. De samarbetar från 

olika kompetenser. Metoder för gemensamt lärande kan vara kontinuerlig 

kommunikation, gemensam utbildning och handledning.  

Kunskapsspridning sker gemensamt inom de områden som rör samverkan men för 

utveckling av professionsfrågor sker vidareutbildning inom ramen för den egna 

huvudmannens ansvar.   

  

Insatser anpassas till individens behov   

Vård och insatser ska utgå ifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Det är 
viktigt att samsjuklighet och psykosociala hinder uppmärksammas så att 
individen får samtidiga insatser för de behov hen har. Insatser bör kunna ges till 
barn, vuxna och anhöriga/närstående. Det organiserade integrerade arbetet bör 
stärka och mobilisera personens möjlighet att vara delaktig i och påverka alla 
beslut, från planering till utförande av insatserna och utvärdering av dessa. 
Exempel på lämpligt arbetssätt är till exempel RACT, FACT, Vård och 
stödsamordning.  Samordning av insatser bör ske inom ramen för SIP. Insatser 
anpassas till ålder och funktionsnivå. För personer under 18 år bör 
vårdnadshavare involveras men under vissa förutsättningar råder underåriga 
individer själva både över sekretess och samtycke till insatser.   
 

4. Uppföljning och utvärdering  
Vård och stöd för den enskilde ska systematiskt följas upp utifrån respektive 

huvudmans lagstiftning. Huvudmännen ska gemensamt följa upp och utvärdera både 

utifrån process och resultat. Frekvens och ansvar regleras i avtal/överenskommelse.   
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Utvecklingsområden   
Uppföljning av dokument 

Det är första gången som ett inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete 

upprättas. En uppföljning av värdet av inriktningsdokumentet bör göras och ligga till 

grund för eventuell revidering och utveckling. VästKom och Koncernkontoret VGR, 

ansvarar gemensamt för att en uppföljning sker senast 2023. Uppföljningen bör ta 

sikte på att analysera om det länsgemensamma inriktnings-dokument har nått syftet 

”att underlätta utveckling och kvalitetssäkring” i parternas arbete med integrerade 

arbetssätt. 

 
Samordning 
En fråga som diskuterats under arbetets gång och som lyfts av remissinstanser 
är frågan om länsgemensam samordning för sådant integrerat arbete som 
använder samma namn. Det handlar där om att likrikta organisation, 
verksamhetsinnehåll och ekonomisk fördelningsnyckel.   
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Bilaga 1 

Checklista      
 

      
  

Del  Underrubrik  Ansvar  Tid  

Avtal/ök   Nedtecknad avtal/överenskommelse        

  Ansvarsfördelning     

  Styrgrupp        

  Uppdrag          

  Mål       

   Personalresurser       

  Brukarinflytande       

  Fördelning av kostnader och medel        

 Arbetsmiljö   

  Patientsäkerhet     

    Avvikelse och tvist       

 Förändring av avtal   

Organisation    Form för arbetet; mottagning, mobilt, digitalt

   

    

  Ledning av det dagliga arbetet        

   Ansvarsgränser och rutiner       

  SIP - samtycke       

  Teambaserat arbete       

Verksamhetens  

innehåll     

Bästa tillgängliga kunskap, val av insatser        

 Delat beslutsfattande – rutiner för arbetssätt     

  Anpassning av insatser       

   Kunskapsspridning       

   Gemensam utbildning/metodstöd/handledning       

Uppföljning och 

utvärdering  

Process        

  Resultat         
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Bilaga 2 

Arbetsgrupp  
  

Västra Götalandsregionen   Kommuner  

Rose-Marie Sandberg  

Verksamhetschef psykiatri Skaraborgs  

Sjukhus  

  

Dirk Vleugels  

Chefsläkare Närhälsan     

  

Ulf Sammels  

Enhetschef Mini-Maria/SU Göteborg   

   

Representant BUP, vakant     

  

Regionutvecklare Anna Karlsson   

  

Regionutvecklare Maria Sahlin   

(adjungerad sedan 19-02-13)    

Camilla Johansson  

Göteborgsregionen, Partille Kommun, 

Enhetschef socialpsykiatri och Stöd- och 

beroendeteamet   

Anita Intto  

Fyrbodals kommunalförbund, Trollhättans 

kommun, områdeschef, beroende 20+   

Patrik Ekman  

Skaraborgs kommunalförbund, Lidköpings 

kommun, Barn- och elevhälsa    

Agneta Kettil  

Boråsregionens kommunalförbund, 

Verksamhetschef IFO barn/unga    

Andreas Ericsson   

Göteborgs stad, planeringsledare   

(sedan 19-02-13)  

    

Processledare Västra Götalandsregionen    Processledare VästKom  

Eva Hallberg, Kunskapsstöd psykisk hälsa   Kerstin Söderlund, Skaraborgs 

kommunalförbund   

  

Brukarrepresentation   

Elisabeth Lundberg, Elena Orrlöv, Sara Svensson, samtliga NSPHIG  

Jan Linde, Brukarrådet för missbruksfrågor i Västra Götaland  
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Bilaga 3 

Kunskapskälla  
  
AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete   

Bergmark, M. 2017. Integrerade psykosociala insatser.   

Bringlöv, Å. 2016. Varför kommer de tillbaka?  FoU Södertörns skriftserie nr 145/16  

Bångsby, A.  2018. Collaborative challenges in integrated care: Untangling the 

preconditions for collaboration and frail older people’s participation.  

Danemark, B. 2003. Samverkan – himmel eller helvete.    

Grell, P. 2016. Komplexa behov eller komplexa organisationer. Institutionen för 

socialt arbete, Umeå.    

Handlingsplan psykisk hälsa. 2018.  Uppdragshandling; Länsgemensamt 
inriktningsdokument för integrerade verksamheter inom området psykisk ohälsa, 

missbruk och beroende.   

  

Länsgemensam konferens. 2018-10-01. Integrerade arbetssätt inom området psykisk 

ohälsa och missbruk/beroende. Länsstyrelsen Västra Götaland.  

Länsstyrelsen Västra Götaland. 2018. Regional strategi för alkohol, narkotika, doping, 

tobak och spel (ANDTS) 2018-2021.   

  

Norén D, Segermark A. 2018. Mobil Närvård – Följeutvärderingen. Slutrapport.   

Revisorerna i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. 2018. Samverkan 

avseende samsjukliga – personer som både har ett missbruk och psykisk ohälsa 

Revisionsrapport – en granskning i samverkan mellan VGR och Göteborgs stad.    

  

SKL. 2018. Handlingsplan mot missbruk och beroende 13-29år. SÅ HÄR VÄNDER VI 
UTVECKLINGEN.   

SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter. Ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete.  

  

Socialstyrelsen. Öppna jämförelser om vård och omsorg till personer med en riskfylld 

konsumtion eller beroende av olika substanser, öppna jämförelser av socialtjänstens 

och hälso- och sjukvårdens insatser. 2017.  

  

Socialstyrelsen. 2018. Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid 

ohälsosamma levnadsvanor.   
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Socialstyrelsen. 2019. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och 

beroende, stöd för styrning och ledning.   

  

Svensson, S. 2018. Jag lever mitt liv mellan stuprören.  NSPHiG; Brukarrevision av 

Samordnad Individuell Plan (SIP) i Västra Götaland 2018.  

VGR. 2012. Regional medicinsk riktlinje, Ansvarsfördelning och konsultationer mellan 

primärvård och specialistpsykiatri (vuxna).  

  

VGR. 2017. Regional medicinsk riktlinje, Ansvarsfördelning mellan primärvård och 

barn- och ungdomspsykiatri.  

  

Vårdanalys. 2015. Missar vi målen med missbruks- och beroendevården? Om 

uppföljning av resultat ur ett patient- och brukarperspektiv. Rapport 2016:2.  

  

VästKom och VGR. 2017. Det goda livet i Västra Götaland. Handlingsplan för psykisk 

hälsa 2018-2020.   

  

VästKom och VGR. 2017.Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland. Avtal som 

reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och 

kommunerna i Västra Götaland.   

  

VästKom och VGR. 2017.Överenskommelse om samarbete mellan Västra 

Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning och personer med missbruk 2017-2020. Överenskommelsen är 
ett underavtal till Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland.   

  

Wikström, E. 2017. Vilka organisatoriska krav ställs för att möta målgruppens behov 
av samordnade insatser – ett teoretiskt perspektiv. Ur skriften: ”Samsjuklighet varför 

gör vi inte det vivet – möjligheter och hinder”, Rapport 2017:41, ISSN: 1403-168X.  
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  Justeras:      1 (1) 

Förbundsstyrelsen 

Protokollsutdrag 2020-05-08 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg 

 

Protokollsutdrag 

§ 151. Inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för personer med 

psykisk ohälsa, missbruk och beroende 

Diarienummer: 2019-00347 

Beslut 

Medlemskommunerna rekommenderas att ställa sig bakom inriktningsdokument 

för organiserat integrerat arbete mellan Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende.   

Sammanfattning 

Västkoms styrelse ställde sig 24 mars 2020 bakom ett förslag till 

inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete mellan Västra Götalands 

kommuner och Västra Götalandsregionen för personer med psykisk ohälsa, 

missbruk och beroende. Västkoms styrelse rekommenderade kommunalförbunden 

att rekommendera kommunerna att ta beslut om inriktningsdokumentet.  

Inom ramen för den länsgemensamma handlingsplanen psykisk hälsa 2018–2020 

har förslag till gemensamt inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete 

för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende tagits fram. Dokumentet 

riktar sig till ledningsfunktioner inom VGR och kommuner i Västra 

Götaland med syfte att underlätta utveckling och kvalitetssäkring för organiserat 

integrerat arbete då den enskilde individen har behov av samtidiga insatser från de 

båda huvudmännen. Dokumentet skall vara ett stöd vid uppbyggnad eller 

utveckling av avtalsbunden samverkan mellan parterna. 

Beslutsunderlag 

 TU till Västkoms styrelse 

 Inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete mellan Västra 

Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen för personer med 

psykisk ohälsa, missbruk och beroende 

 

Vid protokollet 

 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

 

Justeras: 

 

 

Axel Josefson             Miguel Odhner  

Ordförande              Justerare 
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Sektorn för socialtjänst  
Elin Hjalmarsson 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-10-09 2020VFN424  615 
  
 

Förslag interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal 
vuxenutbildning i Göteborgsregionen år 2021 

Sammanfattning  
Göteborgsregionens förbundsstyrelse behandlade den 24 september 2020 förslag till 
interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen (GR) 
för 2021. Förslaget avser interkommunal ersättning för utbildningar inom 
Göteborgsregionen på grundläggande nivå, gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna 
och svenska för invandrare (SFI). Den kommun där eleven är folkbokförd betalar 
interkommunal ersättning till den kommun där eleven går i skola. Den interkommunala 
ersättningen omfattar samtliga kostnader för elevens skolgång. I extraordinära fall kan 
anordnarkommunen och hemkommunen göra annan överenskommelse.  
 
Då Vuxenutbildningsnätverket ser över ersättningsnivån för regionala yrkesutbildningar, 
samt att det förekommer upphandlingsförfarande av utbildningsanordnare i regionen, 
föreslås den interkommunala ersättningen vara oförändrad 2021. 
 
Förbundsstyrelsen beslutade att rekommendera medlemskommunerna att fastställa priser 
för kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2021.  
 
Vuxenutbildningsnätverket inom GR har den 20 april 2020 ställt sig bakom förslaget. 
 
Förvaltningen bedömer att priserna för interkommunal vuxenutbildning ryms inom 
budget. 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden fastställer priser för kommunal vuxenutbildning 2021 i enlighet med 
förslag från Göteborgsregionen (GR) den 24 september 2020. 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag, § 180, från GR förbundsstyrelsens sammanträde den 24 september 
2020, Interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning år 2021.  
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2. Tjänsteskrivelse från Göteborgsregionens kommunalförbund daterad den 12 juni 2020, 
Förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning i 
Göteborgsregionen år 2021. 

 

 

Lena Lager 
Sektorschef  Hans Frimanson 
  Verksamhetschef 
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  Justeras:      1 (2) 

Förbundsstyrelsen 

Protokollsutdrag 2020-09-24 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Teams-möte 

 

Protokollsutdrag 

§ 180. Förslag interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal 

vuxenutbildning i Göteborgsregionen år 2021 

Diarienummer: 2020-00170  

Beslut 

Medlemskommunerna rekommenderas att fastställa priser för kommunal 

vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2021 enligt följande: 

• för grundläggande kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng. 

Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom 

klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning, 

• för teoretiska gymnasiala kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per 

poäng. Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom 

klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning, 

• för gymnasiala yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar tillämpas 

bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner, 

• för grundläggande och gymnasiala distanskurser tillämpas ett enhetspris på 

36 kronor per poäng, 

• för elever inom särskild utbildning för vuxna tillämpas bilaterala 

förhandlingar mellan berörda kommuner,  

• för utbildning i svenska för invandrare tillämpas ersättning enligt följande:  

 Studieväg 1  bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner 

 Studieväg 2  56 kronor per timme 

 Studieväg 3  42 kronor per timme, samt 

• att ovanstående priser föreslås gälla under 2021, 

 

Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2020. 

 

Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.  

Sammanfattning av ärendet 

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning i Göteborgsregionen 2021 avser 

de kurser inom kommunal vuxenutbildning som inte ingår i det regionala 

samverkansavtalet för utbildningar inom yrkesvux. De följer gängse prismodell. 

Principen gäller utbildningar där interkommunal ersättning inom 

Göteborgsregionen utgår och avser utbildning på grundläggande nivå, utbildning 

på gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna samt utbildning i svenska för 

invandrare. 

Vuxenutbildningsnätverket har den 2020-04-20 ställt sig bakom förslaget. 

 

SKICKAS TILL 

Medlemskommunerna 
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  Justeras:      2 (2) 

Förbundsstyrelsen 

Protokollsutdrag 2020-09-24 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Teams-möte 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Axel Josefson             Jonas Attenius  

Ordförande              Justerare 
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Förslag interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen år 2021   1 (2) 

Förbundsstyrelsen – ärende 7 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Marie Egerstad, chef Vuxenutbildningen, Ulrika Krabbe, 

projektledare 

Datum: 2020-06-12, dnr: 2020-00170 

 

 

Förslag interkommunal ersättning (IKE) 
inom kommunal vuxenutbildning i 
Göteborgsregionen år 2021 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att rekommendera medlemskommunerna att 

fastställa priser för kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2021 enligt 

följande: 

• för grundläggande kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng. 

Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom 

klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning, 

• för teoretiska gymnasiala kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per 

poäng. Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom 

klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning, 

• för gymnasiala yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar tillämpas 

bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner, 

• för grundläggande och gymnasiala distanskurser tillämpas ett enhetspris på 

36 kronor per poäng, 

• för elever inom särskild utbildning för vuxna tillämpas bilaterala 

förhandlingar mellan berörda kommuner,  

• för utbildning i svenska för invandrare tillämpas ersättning enligt följande:  

− Studieväg 1  bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner 

− Studieväg 2  56 kronor per timme 

− Studieväg 3  42 kronor per timme, samt 

• att ovanstående priser föreslås gälla under 2021, 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda 

senast 30 november 2020. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås justera denna protokollsparagraf omedelbart.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning i Göteborgsregionen 2021 avser 

de kurser inom kommunal vuxenutbildning som inte ingår i det regionala 

samverkansavtalet för utbildningar inom yrkesvux. De följer gängse prismodell. 

Principen gäller utbildningar där interkommunal ersättning inom 

Göteborgsregionen utgår och avser utbildning på grundläggande nivå, utbildning 

på gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna samt utbildning i svenska för 

invandrare. 

 

Då Vuxenutbildningsnätverkets ser över ersättningsnivån för regionala 

yrkesutbildningar anordnade inom egenregin enligt det regionala 

Page 142 of 270



   

Förslag interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen år 2021   2 (2) 

Förbundsstyrelsen – ärende 7

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Marie Egerstad, chef Vuxenutbildningen, Ulrika Krabbe, 

projektledare 

Datum: 2020-06-12, dnr: 2020-00170 

 

 
samverkansavtalet samt att det förekommer upphandlingsförfarande av 

utbildningsanordnare i regionen, föreslås den interkommunala ersättningen vara 

oförändrad 2021.   

 

Under 2020-01-01—2020-12-31 tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng för 

både grundläggande kurser och för teoretiska gymnasiala kurser. Enhetspriset 

föreslås gälla för undervisning som ges både genom klassrumsundervisning och 

genom flexibel undervisning för grundläggande kurser såväl som teoretiska 

gymnasiala kurser. För gymnasiala yrkeskurser och sammanhållna 

yrkesutbildningar föreslås oförändrat bilaterala förhandlingar. 

 

För grundläggande och gymnasiala distanskurser föreslås ett oförändrat enhetspris 

på 36 kronor per poäng under 2021.  

 

För elever inom särvux föreslås oförändrat bilaterala förhandlingar mellan berörda 

kommuner.  

 

Vidare föreslås ett oförändrat enhetspris för studieväg 2 på 56 kronor per timme 

och för studieväg 3 på 42 kronor per timme samt för studieväg 1 föreslås oförändrat 

bilaterala förhandlingar. 

 

Vuxenutbildningsnätverket har den 2020-04-20 ställt sig bakom förslaget. 

 

 

Helena Söderbäck                 Fredrik Zeybrandt 

Förbundsdirektör                  Utbildningschef 

 

 

SKICKAS TILL 

Medlemskommunerna 
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Förslag till interkommunal ersättning inom 
gymnasieskola och gymnasiesärskola 

kalenderåret 2021 
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Sektorn för utbildning och kultur  
Agnesa Kasapolli 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-10-12 2020VFN452  605 
  
 

Förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 
gymnasiesärskola kalenderåret 2021 

Sammanfattning  
Göteborgsregionens förbundsstyrelse behandlade den 24 september 2020 förslag till 
interkommunal ersättning för gymnasieskola och gymnasiesärskola för kalenderåret 
2021. Förbundsstyrelsen beslutade att rekommendera medlemskommunerna att godkänna 
förslag till interkommunal prislista för gymnasieskola och gymnasiesärskola 2021. 
 
Den kommun där en elev är folkbokförd betalar interkommunal ersättning till den 
kommun där eleven går i skola. Den interkommunala ersättningen omfattar samtliga 
kostnader för elevens skolgång. I extraordinära fall kan anordnarkommunen och 
hemkommunen göra en annan överenskommelse.  
 
Den regionala prislistan reglerar den interkommunala ersättningen som en del i 
Göteborgsregionens samverkansavtal. Om eleven går i skola utanför samverkansområdet 
gäller inte denna prislista.  
 
Liksom tidigare år har ett index tagits fram som bygger på bland annat pris- och 
löneutveckling. Förslaget för 2021 har sin utgångspunkt i bokslut 2018 med 
indexuppräkning för 2019, 2020 och 2021. Totalt för år 2021 är indexuppräkningen 
0,463%. Samtliga priser för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan avseende 2021 
framgår av protokollsutdrag från förbundsstyrelsens sammanträde den 24 september 
2020. Protokollsutdraget biläggs tjänsteskrivelsen.  
 
Härryda kommun säljer fler platser än kommunen köper och därför innebär 
prisförändringen ingen ökning av nettokostnaderna. Sektorn för utbildning, kultur och 
fritid bedömer att indexuppräkningen ryms inom budget.  

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden fastställer prislista för interkommunal ersättning för gymnasieskola och 
gymnasiesärskola i Göteborgsregionens medlemskommuner för år 2021 enligt 
föreliggande förslag.  
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Päivi Malmsten 
Sektorschef  Camilla Ahlin 
  Verksamhetschef 

 

Bilagor 

1. Tjänsteskrivelse – Förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan kalenderåret 2021. Från Göteborgsregionens 
kommunalförbund daterad den 12 juni 2020. 

2. Protokollsutdrag – § 179. Förslag till interkommunal ersättning inom 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kalenderåret 2021 från 
förbundsstyrelsens sammanträde daterad den 24 september 2020.  
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Förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kalenderåret 2021   1 (1) 

Förbundsstyrelsen – ärende 6 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Fredric Alvstrand 

Datum: 2020-06-12, Dnr: 2020-00169 

 

Förslag till interkommunal ersättning inom 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 
kalenderåret 2021 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att rekommendera medlemskommunerna att 

fastställa förslag till interkommunal ersättning (IKE) för gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens kommuner kalenderåret 2021. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda 

senast 30 november 2020. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås justera denna protokollsparagraf omedelbart.  

Sammanfattning och bakgrund 

Arbetet med interkommunal ersättning har utförts på uppdrag av Utbildningschefsnätverket 

genom Gymnasieekonomnätverket bestående av gymnasieekonomer, som i samverkan med 

medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag. Arbetet har byggt på de principer som 

fastställdes under läsåret 1997/1998. Den modell för beräkning av gymnasieskolans och 

gymnasiesärskolans kostnader, som introducerades då, bygger på ett cykliskt tankesätt.  

Förslaget har sin utgångspunkt i bokslut 2018 med indexuppräkning för 2019, 2020 och 2021. 

Totalt för år 2021 är indexuppräkningen 0,463%. 

Beslutsunderlag 

Rapport Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2021 

Bilaga 1: GR:s modell för IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Bilaga 2: Prislista Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola 2021 

Bilaga 3: Beräkning index för interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola 2021 

 

 

Helena Söderbäck               Fredrik Zeybrandt   

Förbundsdirektör                Utbildningschef       

  

SKICKAS TILL 

Medlemskommunerna                   

Page 147 of 270



   

 Rapport IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2021    1 (4) 

Förbundsstyrelsen  

Rapport IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2021 

Datum: 2020-06-12 

 

Rapport Interkommunal ersättning inom 
gymnasieskola och gymnasiesärskola 
kalenderåret 2021 

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola kalenderåret 2021, för de kommuner som ingår i GR-området, 

har framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen. 

Arbetsgång, medverkande och principer 

Arbetet med interkommunal ersättning har utförts av en av Utbildningschefs-

nätverket tillsatt arbetsgrupp bestående av gymnasieekonomer, som i samverkan 

med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag. 

 

Arbetet har i grunden byggt på de principer som fastställdes under läsåret 

1997/1998 men med anpassningar till utvecklingen. Den modell för beräkning av 

gymnasieskolans och gymnasiesärskolans kostnader, som introducerades då, 

bygger på ett cykliskt tankesätt.  

Grundprinciperna för prislistan 

- Priset beräknas i normalfallet från och med år 2020 vartannat år mot tidigare 

vart fjärde år.  Mellanliggande år justeras priset med index.  

- 2021 är ett mellanår och därmed justeras prislistan för 2021 genom en 

indexuppräkning på prislistan från 2020. 

- Priset utgörs av medlemskommunernas sammanlagda programkostnader för 

gymnasieskolan efter fastställt bokslut. 

- Det dyraste och det billigaste programmet tas bort vid beräkningen av det 

genomsnittliga priset för att undvika att eventuella ytterligheter får för stor 

inverkan på genomsnittspriset. 

 

Det finns två undantag till denna princip: 

- Är det färre än 7 anordnare av ett program tas inte det dyraste och billigaste bort 

eftersom genomsnittet då skulle baseras på för få anordnare. 

- Göteborg är pga. sin volym alltid med i kalkylen även om programmet är dyrast 

eller billigast. 

 

Förslagets innehåll 

Förslaget innehåller interkommunal ersättning (IKE) för: 

• gymnasieskolans nationella program (inklusive lärlingsvariant), gemensamt 

år 1 och inriktningar i år 2 och år 3. 

• gymnasiesärskolans nationella program. 

• tillägg för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) enligt rekommendation 

från SKL samt indexuppräkning. 
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Förbundsstyrelsen  

Rapport IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2021 

Datum: 2020-06-12 

 

• tillägg för regionalt sökbara gruppbaserade programinriktade individuella 

val, programinriktade val och gruppbaserade yrkesintroduktionsutbildningar. 

• tillägg för lärcentrum och liknande utbildning. 

• indexuppräkning. 

• information om av Skolverket fastställda priser vid tillståndsgivningen för 

särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar. Nationellt skolindex 

tillkommer för varje år de anordnas.  

 

I prislistan ingår inte interkommunal ersättning för utbildningar som ligger utanför 

samverkansavtalen. Där får individuellt avtal slutas av respektive GR-huvudman. 

Detta gäller också vissa introduktionsprogram inom gymnasieskolan och 

individuellt program inom gymnasiesärskolan. 

 

Index 

Underlag för förslag till index från och med 2021-01-01 består av information från 

SKL via webb samt cirkulär, se bilaga 3. Lärarlöneutvecklingen har uppskattats av 

medlemskommunerna.  

 

Utbildningschefsnätverket föreslår att indexuppräkningen för 2021 inte justeras 

med en generell rationalisering. 

 

 

Avstämningsdatum  

Den interkommunala ersättningen erläggs efter fakturering med utgångspunkt i 

avstämningstillfällen enligt gällande samverkansavtal för gymnasieskolan i 

Göteborgsregionen.  

 

Den interkommunala ersättningen sker månadsvis from hösten 2019, ersättning 

för juli och augusti månad korrigeras i enlighet med elevens hemkommun och 

skolplacering per den 15:e september, vilket gäller samtliga årskurser. 

 

Samverkansavtal för gymnasieskolan – ekonomisk reglering 

 

Samverkansavtal för gymnasieskolan 2019/2020 – 2022/2023 

I avtalet regleras bland annat ett antal ekonomiska förutsättningar. Dessa gäller: 

 

• Prislista 

 

Tillägg till samverkansavtal för gymnasieskolan 2019/2020 - 2022/2023 

 

• Nationellt godkänd idrottsutbildning 

• Studieavbrott eller byte av studieväg 
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Förbundsstyrelsen  

Rapport IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2021 

Datum: 2020-06-12 

 

• Utökat program 

• Reducerat program 

• Förlängd undervisning 

• Programinriktat val 

• Yrkesintroduktion 

• Resor 

• Extra anpassningar och särskilt stöd 

• Ersättning för modersmålsundervisning 

• Reglering av ansvar när utredning krävs gällande elevs tillhörighet till 

särskolan 

• Ansvarsförsäkring 

• Investeringar 

 

Se avtalet för beskrivning av den ekonomiska överenskommelsen. 

Omvärldsfaktorer och iakttagelser 

• Den demografiska utvecklingen följs och kommunernas befolknings-

prognoser har sammanställts gällande elever i åldrarna 16 år, 16-18 år och 16-

20 år. Trenden är att elevunderlaget ökar under de kommande 7 åren, med 

en liten större ökning 2022. 

• En något osäker del av ökningen i elevunderlaget beror på att gruppen 

nyanlända är mer svårprognosticerad bl.a. då gruppen tenderar att vara mer 

rörlig över landet. 

• Allt fler GR-kommuner anordnar sökbara introduktionsprogram för övergång 

till studier på nationellt program eller för övergång till arbetslivet. 

• Arbetet med att förhindra avbrott och att leda ungdomar tillbaka till 

gymnasieskolan är fortsatt en viktig parameter. 

• Andelen elever som antas till en yrkesutbildning fortsätter att minska.  

Vid antagningen 2019 till år 1 omfattade yrkesprogrammen 24 % av 

elevgruppen och de högskoleförberedande programmen 76 %. 

• Lärarlönerna (exklusive särskilda statsbidrag) påverkas främst på grund av 

högre ingångslöner. Orsakerna är ökad konkurrens om behöriga lärare.  

• Skollagens krav på att kommunerna skall ge eleven mer stöd har skärpts 

vilket kan medföra högre kostnader. 

• De regionala planeringsförutsättningarna har ökat tack vare den regionala 

rapporten om det gymnasiala utbudet. 

• Kommunerna står inför nya utmaningar som en effekt av pandemin, 

exempelvis har digital omställning i krisens spår tvingat gymnasieskolan att 

förändra sin undervisning i rekordfart. 

• SKR beskriver pandemin som en total konjunkturkollaps som drabbar alla 

länder inklusive Sverige. Lägre sysselsättning och lönesumma, minskad 

konsumtion och produktion påverkar den ekonomiska utvecklingen och detta 

påverkar indexuppräkningen för 2021. 
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Förbundsstyrelsen  

Rapport IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2021 

Datum: 2020-06-12 

 

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan 

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan 2019/2020 – 2022/2023  

I avtalet regleras bland annat ett antal ekonomiska förutsättningar. Dessa gäller: 

• Prislista 

• Avstämningsdatum 

• Resor 

• Elever med specifika, individuella behov 

• Utbildning i kombination studier/idrott 

• Elev- och ansvarsförsäkring 

• Investeringar 

 

Se avtalet för beskrivning av den ekonomiska överenskommelsen. 

 

Omvärldsfaktorer och iakttagelser 

Lärarlönerna (exklusive särskilda statsbidrag) påverkas främst på grund av högre 

ingångslöner. Orsakerna är ökad konkurrens om behöriga lärare. 

 

Gymnasieekonomnätverkets idé- och erfarenhetsutbyte 

Idé- och erfarenhetsutbyte har genomförts kring bland annat: 

• Processbeskrivning över vårt arbete i nätverket samt dokumentera våra 

rutiner för framtagande av index och prislista 

• Rutiner kring månadsvis fakturering 

• Förlängd studietid (4e året)  

• Socioekonomiska resursfördelningsmodeller 

• Elevökningar kopplat till nya gymnasielagen  

• ELIN-funktionaliteter  

• Modeller för budgetarbete i kommunerna. 

• Kostnader för skolkort vid Västtrafiks förändring av zonstrukturen. 

• Översyn av indexmodellen i samarbete med Skolekonomnätverket 
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Förbundsstyrelsen   

Bilaga 1, GR:s modell för IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Datum: 2020-06-12 

 

GR:s modell för Interkommunal ersättning inom 

gymnasieskola och gymnasiesärskola 

 

Den regionala prislistan inom samverkansområdet GR reglerar den 

interkommunala ersättningen som en del i det regionala samverkansavtalet. Den 

interkommunala prislistan är en förutsättning för det regionala samverkansavtalet. 

Prislistan syftar till att möjliggöra de åtaganden och möjligheter som det regionala 

samverkansavtalet medför.  

 

Det finns inget beslut om att den regionala IKE-modellen ska användas för bidrag 

till fristående gymnasieskola. 

 

Vad är syftet med prislistan och hur ska den användas? 

Prislistans syfte är att vara ett av flera verktyg för att stärka det regionala utbudet 

och möjliggöra den fria rörligheten för elever att söka utbildningar inom GR på ett 

enkelt och smidigt sätt. Prislistan bidrar även till att minska den administrativa 

bördan för respektive kommun som IKE medför utan ett reglerat pris. Ytterligare 

ett syfte är att bidra till transparens och erfarenhetsutbyte kring förutsättningarna 

för ekonomin inom den kommunala gymnasieskolan. 

 

Prislistan är avsedd och framtagen för att reglera IKE. Inom GR avser de ca 20 % 

(2019) av eleverna i regionen som väljer en kommunal skola utanför 

hemkommunen. Prislistan är inte avsedd att reglera tilldelningen till de resterande 

80% (2019) av eleverna som inte omfattas av IKE. 

 

Prislistan för IKE är inte framtagen för att användas som resursfördelning till 

gymnasieskolan i respektive kommun. Det är upp till respektive kommun att 

avgöra om prislistan ska användas i något annat syfte än att reglera IKE.  

 

Hur används prislistan i GR kommunerna? 

Prislistan används inom samverkansområdet för att reglera de interkommunala 

ersättningarna mellan kommunerna i samverkansområdet. 

 

Det allra flesta GR kommuner har valt att använda prislistan som riktmärke för sin 

egen resursfördelning till gymnasieskolan. Kommunerna gör justeringar i 

förhållande till prislistan för att anpassa den till den egna kommunens resurser.  
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Hur blir ett pris till? - Beskrivning av modellen  

Den regionala prislistan för IKE beräknas from 2020 vartannat år och baseras på 

uppgifter från bokslutet året innan. Gemensamma anvisningar har tagits fram så 

att kostnaderna redovisas så lika som möjligt. Mellanliggande år räknas priset upp 

med index.   

 

Exempel: 

För ett ge en förenklad beskrivning av modellen utgår Gymnasieekonomnätverket i 

sin beräkning från ett gymnasieprogram, t.ex. samhällsvetenskapsprogrammet.  

 

Programmet anordnas i åtta av GR kommunerna. Varje kommun har egna 

programkostnader för programmet utifrån elevunderlag, infrastruktur och en rad 

andra parametrar som påverkar kostnadsnivån. Vid beräkning av ett regionalt pris 

inom GR för programmet listas samtliga kommuner som anordnar programmet 

från den dyraste anordnaren till den billigaste. Den dyraste och billigaste 

anordnaren exkluderas sedan från listan om minst sju kommuner anordnar 

programmet.  

 

När den dyraste och billigaste anordnaren är exkluderad från listan beräknas en 

genomsnittskostnad utifrån resterande anordnares programkostnad för 

samhällsvetenskapsprogrammet.  

 

En sammanfattande bild illustreras i 1.1 Analysmodellen – Beskrivning av 

modellen. 

 

När det är ett mellanliggande år, ett så kallat indexår, då räknas prislistan upp med 

aktuellt index. 

 

Generella rationaliseringar diskuteras i Utbildningschefsnätverket (UC) årligen.  

 

Grundprinciperna för prislistan 

- Priset beräknas i normalfallet vart annat år from 2020. 

- Priset utgörs av medlemskommunernas sammanlagda programkostnader på 

gymnasieskolan efter fastställt bokslut. 

- Det dyraste och det billigaste programmet tas bort vid beräkningen av det 

genomsnittliga priset för att undvika att eventuella ytterligheter får för stor 

inverkan på genomsnittspriset. 

Det finns två undantag till denna princip: 

- Är det färre än 7 anordnare av ett program tas inte det dyraste och billigaste bort 

eftersom genomsnittet då skulle baserar på för få anordnare. 

- Göteborg är pga. sin volym alltid med i kalkylen även om programmet är dyrast 

eller billigast. 
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Mellanliggande år justeras priset med följande index: 

- KPI 

- Nominell ränta 

- Arbetsgivaravgifter 

- Löneutveckling GR (Lärarpersonal med regional uppskattning samt enligt SKLs 

cirkulär för övrig personal i skolan) 

 

Hur kan GR-kommunerna påverka priset? 

Prislistan sammanställs som summan av medlemskommunernas kostnader för 

respektive gymnasieprogram. Kostnaderna är utifrån respektive kommuns 

årsbokslut. Detta innebär att en stor del av prislistan är baserad på faktiska 

kostnader. Följande påverkansmöjligheter finns: 

 

Kommun: Samverkansavtalet bygger på att varje kommun beslutar om sin egen 

gymnasieskola. Detta gäller investeringar, utbud, politiska prioriteringar, 

finansiering, etc. Påverkansmöjligheter i kommunen finns dels i den löpande 

verksamheten och dels på förvaltningsnivå och kommunnivå utifrån större 

satsningar eller neddragningar inom gymnasieskolan. Alla beslut som tas på 

kommunnivå och som påverkar kostnadsnivån kan ge genomslag på den regionala 

prislistan.  

 

Region: Generella rationaliseringar diskuteras i Utbildningschefsnätverket årligen. 

UC enas om att rekommendera nivån på eventuella rationaliseringar. Historiskt 

har UC rekommenderat rationaliseringar enligt följande: 

 

2013  - 0,54 % 

2014  - 0,50 % 

2015  - 0.25 % 

2016  Ingen generell rationalisering 

2017  - 0,30 % 

2018  - 0,50 % 

2019  - 0,50 % 

2020  - 0,50 % 

2021  Ingen generell rationalisering 
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1.1 Analysmodell – Beskrivning av modellen 

Analysmodellen förklarar IKE-modellen för nationella gymnasieprogram inom 

samverkansområdet GR. 
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Vilka instanser beslutar om prislistan? 

Gymnasieekonomnätverket tillika arbetsgruppen står för framtagning av förslag till 

prislista. Nätverket utgörs av ekonomer från respektive medlemskommun. 

Ordförande i nätverket är en av Utbildningschefsnätverket utsedd förvaltningschef, 

GR bistår med samordning. Nätverket/arbetsgruppen sammanträder 8-10 gånger 

per år.  

 

Kort beskrivning av beslutsprocessen enligt nedan: 

• Arbetsgruppen lämnar förslag om indexnivå till Utbildningschefsnätverket – 

godkännande eller korrigering. Eventuella regionala rationaliseringar 

föreslås. 

• Arbetsgruppen lämnar förslag till prislista till Utbildningschefsnätverket – 

godkännande eller korrigering. Rekommendation om beslut lämnas till 

Utbildningsgruppen. 

• Förslaget lämnas till Utbildningsgruppen – Rekommendation om beslut 

lämnas till Förbundsstyrelsen.  

• Förslaget lämnas till Förbundsstyrelsen- Rekommendation om beslut till 

medlemskommunerna.  

• Kommunerna beslutar i okt-nov och meddelar GR beslutet senast 30/11 

• Prislistan börjar gälla 1 januari.  

 

Analys 

Kostnadsutvecklingen för gymnasieskolan påverkas av flera parametrar, för att 

sammanfatta några: 

- Demografi 

- Konkurrens 

- Investeringar 

- Index 

- Löneutveckling 

 

Den demografiska utvecklingen påverkar IKE i allra högsta grad. Då priset 

beräknas (förenklat) som summan av gymnasieskolornas kostnader dividerat med 

antalet elever får den demografiska utvecklingen en stor inverkan på 

programpriset. I och med att den demografiska utvecklingen får stor påverkan på 

priset innebär det att även konkurrensen gentemot fristående verksamhet är en 

viktig aspekt då volymen påverkas. En större andel elever i fristående verksamhet 

innebär en lägre andel i den kommunala skolan och därmed en förändrad prisbild.  

 

I tider då det krävs stora investeringar inom gymnasieskolan påverkas priset, då 

den totala kostnaden ökar i form av årliga avskrivningar. Utvecklingen av 

uppräkningsindex är också en parameter som oftast driver upp priset, men ska 

också spegla den generella kostnadsutvecklingen i samhället och är ett naturligt 

verktyg i avtal för årliga prisjusteringar. 
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Personalkostnader utgör den största posten i prismodellen och därmed blir 

löneutvecklingen en viktig parameter som påverkar priset. Brist på personal och 

konkurrens om personal i kombination med den generella årliga löneutvecklingen 

bidrar till att kostnaderna ökar och därmed priset. 

 

Sammantaget har vi en komplex bild där ovanstående parametrar påverkar 

kostnadsutvecklingen och därmed priset. Vissa av parametrarna ovan hanteras av 

respektive kommun, andra är generella indexuppräkningar, direktiv från 

regeringen och ett resultat av regional samverkan kring det gemensamma utbudet.  
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Prislista 2021 gällande interkommunal ersättning inom samverkansavtalet för  
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, inkl. ersättning för 
skolmåltider   

Prislistan för 2021 bygger på bokslut 2018 med indextillägg för 2019, 2020 och 2021.    

PRISLISTA        

Program Benämning   Pris 2021 

 Barn- och fritidsprogrammet BF  Gemensamt år 1 114 100 

      Fritid och hälsa 114 100 

      Pedagogiskt arbete 114 100 

      Socialt arbete 114 100 

  Bygg- och anläggningsprogr. BA Gemensamt år 1 127 500 

      Anläggningsfordon Finns ej i GR 

      Husbyggnad 127 500 

      Mark och anläggning 127 500 

      Måleri 127 500 

      Plåtslageri 127 500 

  El- och energiprogrammet EE Gemensamt år 1 117 200 

      Automation 117 200 

      Dator- och kommunikationsteknik 117 200 

      Elteknik 117 200 

      Energiteknik 117 200 

  Ekonomiprogrammet EK Gemensamt år 1 85 200 

      Ekonomi 85 200 

      Juridik 85 200 

  Estetiska programmet ES Bild 105 000 

      Dans  118 900 

      Estetik och media 113 600 

      Musik  136 300 

      Teater 111 500 

  Flygteknik - riksrekryterande utb.      Finns ej i GR 

  Fordons- och transportprogr. FT Gemensamt år 1 143 500 

      Godshantering 163 100 

      Karosseri och lack 153 700 

      Lastbil och mobila maskiner 159 800 

      Personbil 152 200 

      Transport 194 400 

  Handel- och administrationsprogr. HA Gemensamt år 1 99 800 

      Administrativ service 99 800 

      Handel och service 99 800 

  Hantverksprogrammet HV Frisör 110 700 

      Textildesign 136 900 

      Hår- och makeupstylist (Göteborg) 101 800 

      Övriga hantverk (Tillstånd ges av Skolverket)   

  Hotell- och turismprogrammet HT Gemensamt år 1 104 300 

      Hotell och konferens 104 300 

      Turism och resor 104 300 
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Program Benämning   Pris 2021 

  Humanistiska programmet HU Gemensamt år 1 96 400 

      Kultur 96 400 

      Språk 96 400 

  Industritekniska programmet IN Inriktning får börja år 1 147 400 

      Driftsäkerhet och underhållsteknik 147 400 

      Processteknik 147 400 

      Produkt- och maskinteknik 147 400 

      Svetsteknik 147 400 

  Naturbruksprogrammet NB Djur (Göteborgs pris) 122 900 

särsk.pris     Samverkansavtal med region finns för NB   

  Naturvetenskapsprogrammet NA Gemensamt år 1 89 100 

      Naturvetenskap 89 100 

      Naturvetenskap och samhälle 89 100 

särsk.pris     Profil Marinbiologi (Öckerö) 150 900 

särsk.pris     Profil NA IHGR (Göteborg) 99 100 

  Restaurang- och livsmedelsprogr. RL Gemensamt år 1 138 000 

      Bageri och konditori 138 000 

      Färskvaror och delikatesser 138 000 

      Kök och servering  138 000 

  Samhällsvetenskapsprogrammet SA Gemensamt år 1 85 300 

      Beteendevetenskap 85 300 

      Medier, information och kommunikation 90 200 

      Samhällsvetenskap 85 300 

särsk.pris     Profil Den seglande gymnasieskolan (Öckerö) 180 200 

särsk.pris     Profil SA IHGR (Göteborg) 97 200 

  Teknikprogrammet TE Gemensamt år 1 94 000 

      Design och produktutveckling 94 000 

      Informations- och medieteknik 94 000 

      Produktionsteknik 94 000 

      Samhällsbyggande och miljö 94 000 

      Teknikvetenskap 94 000 

  Vvs- och fastighetsprogrammet VF Gemensamt år 1 125 900 

      Fastighet 125 900 

      Kyl- och värmepumpsteknik 125 900 

      Ventilationsteknik 125 900 

      Vvs 125 900 

  Vård- och omsorgsprogrammet VO År 1 - 3 104 000 

      Inga nationella inriktningar   
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Regionalt sökbara programinriktade individuella val och yrkesintroduktionsutbildningar   

  Programinriktat val för grupp: Programpris samt schablontillägg om 7 400 kr/år   

  Yrkesintroduktion för grupp: Närmaste programpris samt schablontillägg om 15 900 kr/år   

  I tillägget ingår bland annat ersättning för grundskolans ämnen (jfr Skolverkets belopp)   

Övriga varianter av priser  Pris 2021 

  International Baccalaureate  104 200 

  Autismspektrum - gruppbaserad utbildning med olika programinnehåll (GBG)  231 200 

  För elever som är individintegrerade på program gäller bilateral överenskommelse   

särsk. pris Lärcentrum (Göteborg). Programpris samt tillägg 16 900 kr/år  

särsk. pris Beda Hallbergs gymnasium (Kungsbacka). Programpris samt tillägg 16 900 kr/år    

bilateralt Hörsel (Göteborg)  

Övrigt I samverkansavtalet regleras också hantering av: utökat program, reducerat program, förlängd 
undervisning, resor, anpassning och extra stödåtgärder, ersättning för modersmålsundervisning, 
utredning om elevs tillhörighet i särskola i vissa fall, ansvarsförsäkring och investeringar. Se 
www.goteborgsregionen.se/utbildning 

Särskilda varianter 

Skolverket har beviljat och prissatt. Tillägg skolindex (2015) 1,019% (2016) 1,019% (2017) 1,0203 % (2018) 
1,0265 % (2019) 1,0262% (2020) 1,0306% 

BAHUSV Bygg och anläggning-Husbyggnad (Göteborg) 127 500 2020/2021 tom 2023/2024 

Riksrekryterande särskilda varianter 

Skolverket har beviljat och prissatt. Tillägg skolindex (2015) 1,019% (2016) 1,019% (2017) 1,0203 % (2018) 
1,0265 % (2019) 1,0262% (2020) 1,0306% 

RLKOTV0R Kött/chark/styckning (Göteborg) 111 462 kr 2015/2016 beslut till och med åk 3 2020/2021 

RLKOTV0R Kött/chark/styckning (Göteborg) 137 358 kr 2019/2020 beslut till och med åk 3 2024/2025 

Riksrekryterande utbildning med egna examensmål 

SX Sjöfartsutbildning (Göteborg, Öckerö) 140 000 kr 2015/2016 beslut till och med åk 3 2020/2021 

SX Sjöfartsutbildning (Göteborg) 152 252 kr 2019/2020 beslut till och med åk 3 2024/2025 

SX Sjöfartsutbildning (Öckerö) 181 579 kr 2019/2020 beslut till och med åk 3 2024/2025 

Spetsutbildning- Försöksverksamhet med riksrekrytering. Ersättning enligt SFS 2008:793, 9§ riksprislistan 

NANATOS Naturvetenskapsprogrammet - Matematik (Hvitfeldtska gymn. Gbg) beslut om antagning tom 2021/2022 

SASPAVS Samhällsvetenskapsprogrammet - Engelska (IHGR Gbg) beslut om antagning tom 2021/2022 

Riksrekryterande estetisk spetsutbildning 

ESMUS0S 

Estetiskt program inriktning musik (Hvitfeldtska gymn. Gbg) 145 000 kr 2020/2021 beslut om antagning 
tom 2023/2024 

Riksidrottsutbildning. Beslut från Skolverket finns. Riksidrottsförbundet lämnar bidrag 

 Friidrott (Göteborg)  

 Handboll (Göteborg)  

 Segling (Lerum)  
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Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). Beslut från Skolverket finns. 

Tillägg 15 100 kr/lagidrottsplats, 18 100 kr/individuell idrottsplats enl rekommendation från SKR uppräknat 
med GR-index 

 Alingsås: Fotboll, Handboll  

 Göteborg: Badminton, Bandy, Basket, Boxning, Fotboll, Friidrott, Futsal, Golf, Handboll  

 Innebandy, Ishockey, Konståkning, Orientering, Tennis, Truppgymnastik  

 Härryda: Innebandy  

 Kungsbacka: Fotboll, Handboll, Simning  

 Kungälv: Bandy, Rodd, Handboll  

 Lerum: Innebandy, Segling  

 Partille: Bowling, Fotboll, Handboll  

Gymnasiesärskoleutbildningar enligt tidigare system och nya gymnasiesärskolan 2013 Pris 2021 

 Nationella program 316 700 

Övriga principer för prissättning 

Lärlingsutbildning - Pris enligt aktuellt programs gemensamma respektive inriktnings pris. 

Program med särskild hörselprofil prissätts genom avtal mellan respektive kommuner. 

Rg-gymnasiet (tillägg till nationellt programs kostnad enligt förordning (SKOLFS 1992:44)). 

Individuellt program inom gymnasiesärskolan prissätts genom avtal mellan respektive kommuner.  
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Beräkning av index för prislista 2021 gällande 

interkommunal ersättning för gymnasieskola och 

gymnasiesärskola inom samverkansavtalet 
     

Beräkningsförutsättningar för viktning av index    

     

Viktning av ingående indexdelar     

 2019 2020 2021  
Personalkostnader 63% 63% 63%  
 - varav lärarpersonal 78%     
 - varav övrig personal 22%     
Övriga kostnader 36% 36% 36%  
Kapitalkostnader 1% 1% 1%  

 100% 100% 100%  

     
I beräkningen av personalkostnader inräknas aktuell arbetsgivaravgift vid beräkningstillfället 

     

Indexförutsättningar Uppdateringar inför 2021  

 Utfall Prognos Prognos  
Förändringsvärden 2019 2020 2021 Senaste källa 

Löneökning övriga personal  2,60% 2,20% SKR 20:20 

Löneökning lärare  2,17% 2,16% GR-kommuner 

Arbetsgivaravgifter  1,00% 0,00% SKR 19:59 

KPI  0,70% 1,00% SKR 20:20 

Internränta  0,00% -0,25% SKR 20:07 

     
Totalvärden     
Arbetsgivaravgifter  40,15% 40,15%  
Internränta  1,50% 1,25%  

     
Generell rationalisering 2020  -0,50%  UC 

Generell rationalisering 2021   0,00% UC 

Summa innan korrigering index 2,21% 2,53% 1,72%  
Korrigering av index för 2019   -0,16%  
Korrigering av index för 2020   -1,10%  

     
Prislista index 2021   0,463%  

     

 
Kommentar:  

Indexförutsättningarna är viktade enligt ovan. Index för 2021 års prislista har i förslaget räknats 
upp med prognosticerade värden för 2021 samt korrigerats för förändring av indexuppräkningar 
för 2019 och 2020. 

Orsak till efterjustering för sänkt index år 2019 och 2020 beror på lägre utveckling av KPI än 
SKR:s prognos vid beräkning av prislista 2020. Det är även lägre utveckling av lärarlöner och 
övrig personal än vad prognosen visade 2020. Internräntan har sänkts med -0,25% för 
kommunerna 2021 vilket också bidrar till en justering av index. 
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Protokollsutdrag 

§ 179. Förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan kalenderåret 2021 

Diarienummer: 2020-00169 

Beslut 

Medlemskommunerna rekommenderas att fastställa förslag till interkommunal 

ersättning (IKE) för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens 

kommuner kalenderåret 2021. 

 

Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2020. 

 

Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.  

Sammanfattning av ärendet 

Arbetet med interkommunal ersättning har utförts på uppdrag av 

Utbildningschefsnätverket genom Gymnasieekonomnätverket bestående av 

gymnasieekonomer, som i samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett 

förslag. Arbetet har byggt på de principer som fastställdes under läsåret 1997/1998. 

Den modell för beräkning av gymnasieskolans och gymnasiesärskolans kostnader, 

som introducerades då, bygger på ett cykliskt tankesätt.  

 

Förslaget har sin utgångspunkt i bokslut 2018 med indexuppräkning för 2019, 

2020 och 2021. Totalt för år 2021 är indexuppräkningen 0,463%. 

Beslutsunderlag 

• Rapport Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola 2021 

• Bilaga 1: GR:s modell för IKE inom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola 

• Bilaga 2: Prislista Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola 2021 

• Bilaga 3: Beräkning index för interkommunal ersättning inom 

gymnasieskola och gymnasiesärskola 202 

SKICKAS TILL 

Medlemskommunerna     
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Göteborgsregionens kommunalförbund 

Teams-möte 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Axel Josefson             Jonas Attenius  

Ordförande              Justerare 
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Sektorn för utbildning och kultur   
Pernilla Palm 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-10-12 2020VFN453  608 
  
 

Läsårstider för förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
gymnasiesärskola och ungdomsgymnasium 2021/2022 

Sammanfattning  
Enligt skolförordningen ska huvudmannen fatta beslut om datum för höst- och 
vårterminens början och slut. Läsåret ska ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. 
Dessutom får kommunen lägga ut 5 studiedagar för planering av skolarbetet eller för 
fortbildning av lärare. I övrigt beslutar kommunerna över sina läsårstider.  
 
Läsårstiderna bygger på förslag från Göteborgsregionens utbildningsgrupp om 
gemensamma lovtider för medlemskommunerna, läsåret 2021/2022. Läsårstiderna har 
arbetats fram i samråd med berörda verksamhetschefer och verksamhetsråd. 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden fastställer läsårstider för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasiesärskola och ungdomsgymnasium 2021/2022 enligt föreliggande förslag. 
  

Päivi Malmsten 
Sektorschef    
 

Bilaga 
1. Läsårstider för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och 
gymnasiesärskola 2021/2022 
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Pernilla Palm 
 

 

Datum   Dnr  
2020-10-19   2020VFN453 608 
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Läsårstider för förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola 2021/2022 
 
Höstterminen 2021 
Onsdagen den 18 augusti – tisdagen den 21 december    85 dagar 
 
Vårterminen 2022 
Måndagen den 10 januari – fredagen den 10 juni    96 dagar 

Totalt 181 dagar, varav 
3 kompetens-

utvecklingsdagar  
 
Gymnasiesärskola och ungdomsgymnasium 

Höstterminen 2021 
Måndagen den 16 augusti – tisdagen den 21 december   87 dagar 
 
Vårterminen 2022 
Måndagen den 10 januari – fredagen den 10 juni   96 dagar 

Totalt 183 dagar, varav 
5 kompetens-

utvecklingsdagar  
 
 
Lovdagar för eleverna 

 
Höstterminen 2021 
v. 44  Måndagen den 1 november – fredagen den 5 november 
 
Vårterminen 2022 
v. 7 Måndagen den 14 februari – fredagen den 18 februari 
v. 15  Måndagen den 11 april – torsdagen den 14 april  
v. 21  Fredagen den 27 maj 
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Sektorn för utbildning och kultur  
Elin Rosén 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-10-07 2020VFN410  60 
  
 

Delredovisning från sektorn för utbildning, kultur och fritid av 
handlingsplan för digital agenda 2020-2022 

Sammanfattning  
Enligt välfärdsnämndens årsplan ska arbetet med sektorns handlingsplan för digital 
agenda redovisas två gånger per år. I handlingsplanen beskrivs översiktligt de satsningar 
sektorn fokuserar på i sin digitala omställning 2020-2022. Målen i handlingsplanen kan 
sektorn realisera genom nyttjande av specialiserade resurser, delaktighet ute i 
verksamheten och genom en tät dialog med sektorsledning gällande planering, 
prioritering, finansiering och uppföljning. Sektorn har 2020 prioriterat följande arbete 
inom ramen för handlingsplanen: 

 framtagande av införandeplaner för Office365 för förskola, grundskola, 
kulturskola 

 utvärdering av nyttan med befintliga e-tjänster och utveckling av fler e-tjänster 
 översyn och förtydligande av sektorns organisation och styrning av digitalisering 

och IT-relaterade frågor  

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 

Ärendet 
Sektorn för utbildning, kultur och fritid har sedan 2019 en handlingsplan för digitalisering 
som utgår från förvaltningens digitala agenda. Handlingsplanen revideras årligen och 
utgör en bilaga till sektorsplanen. Enligt välfärdsnämndens årsplan ska arbetet med 
sektorns handlingsplan redovisas och detta är sektorns första redovisningstillfälle.  

I handlingsplanen beskrivs översiktligt de satsningar sektorn fokuserar på i sin digitala 
omställning 2020-2022.  

Framtagande av införandeplaner för Office365 för förskola, grundskola, 
kulturskola 
En projektgrupp bestående av projektledare, rektorer från för- och grundskola, 
verksamhetsutvecklare och digitaliseringsledare tillsattes under våren 2020. 
Projektgruppens uppdrag var att ta fram en införandeplan och riktlinjer för Office365. 
Projektgruppen arbetade också fram en riskanalys. Förskolor och grundskolor kunde 
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anmäla sig som pilotskolor. Under hösten 2020 har de enheter som ingår i pilotprojektet 
fått en grundutbildning av verksamhetsutvecklare. Pilotskolorna följs kontinuerligt upp 
av verksamhetsutvecklare. Planen är att alla förskolor, grundskolor och kulturskolan ska 
ha gått över till att arbeta i Office365 under 2021. Totalt har sju grundskolor, tre förskolor 
och samtliga familjedaghem varit med som pilotskolor i projektet.  
 
Utvärdering av nyttan med befintliga e-tjänster och utveckling av fler e-tjänster 
En ny e-tjänstplattform Open E har upphandlats under våren 2020. Under hösten 2020 
har alla sektorer påbörjat arbetet med att se över befintliga e-tjänster och med att bygga 
och förvalta e-tjänsterna i den nya plattformen.  
 
De interna e-tjänsterna effektiviserar arbetssätt för personal i verksamheterna och man 
har i många fall kunnat gå ifrån att använda pappersblanketter. E-tjänsterna underlättar 
också vid sammanställning av statistik för nämnden som till exempel anmälan om 
kränkande behandling. Därmed ser vi att nyttan med e-tjänster handlar främst om ökad 
service för våra medborgare dessutom leder det till en effektivare administration. 
  
Översyn och förtydligande av sektorns organisation och styrning av digitalisering 
och IT-relaterade frågor  
Organisation och styrning av digitalisering och IT-relaterade frågor inom sektorn har setts 
över och förtydligats. Sektorschefen har under 2020 beslutat om en 
organisationsförändring för att tydliggöra vad som ingår i verksamheternas uppdrag och 
vad som ska ligga på stödfunktioner. En ny stödfunktion verksamhetsstöd har bildats. 
Verksamhetsstöd arbetar på uppdrag av verksamheterna inom sektorn. 
Vuxenutbildningen ingår sedan januari 2020 i sektorn för socialtjänst. 
 
 
  
Päivi Malmsten 
Sektorschef  Elin Rosén 
  Administrativ chef 

 

Bilaga 1 Sektorns arbete med digital agenda 2020-2022 
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 Sektorn för utbildning och kultur 

Härryda kommun 

2 

1 Inledning 
Inför 2020 har sektorschefen för sektorn för utbildning och kultur fastställt 
handlingsplan för digitalisering utifrån den förvaltningsgemensamma digitala 
agendan ”Digitalt först”. 

Sektorns digitaliseringsarbete inom utbildningsområdet ska säkerställa och 
kvalitetssäkra att barn och elever har tillgång till digitala lärmiljöer enligt 
styrdokumenten och den nationella digitala strategin. Utöver detta har 
förvaltningen i uppdrag att vara en serviceorganisation med myndighetsansvar. 
Sektorn har även ett ansvar för digitalisering inom kultur- och 
fritidsverksamheterna. Sektorn har nedan identifierat tre delmål som gäller för 
2020. Mål 1 och 2 fortsätter från 2019.  

1. Införandeplaner tas fram för O365 för verksamheterna för-, grund- och 
kulturskola.  

2. Nyttan med befintliga e-tjänster utvärderas och vid behov utvecklas fler 
e-tjänster för sektorn. 

3. Sektorns organisation och styrning av digitalisering och IT-relaterade 
frågor ska ses över och förtydligas.  

1.1 Syfte 
Handlingsplanen anger vilka aktiviteter som sektorn planerar att genomföra 
under året. Syftet med handlingsplanen är att skapa bättre förutsättningar för 
sektorns digitala förflyttning, för att sektorn ska kunna uppnå den målbild som 
fastställts i handlingsplanen.  
 
Uppföljning av handlingsplanens målsättningar och aktiviteter kommer att 
göras inom ramen för handlingsplan 2021.  

1.2 Utvärdering av handlingsplanen 2019 
 

1. Införandeplan Office 365 
Hulebäcksgymnasiet arbetar i O365 och Teams med personal och 
elever. Administrativ personal inom vuxenutbildningen arbetar i O365 och 
Teams. Elever och lärare arbetar i Fronter 19. Bibliotekens anställda har precis 
börjat arbeta med O365 och Teams. Inom för- grund- och kulturskola har ett 
projektunderlag tagits fram för implementering av O365 och Teams.  
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 Sektorn för utbildning och kultur 

Härryda kommun 

3 

2. E-tjänster 
Sektorn har utvecklat 38 externa e-tjänster och 5 interna fram till och med 
2019. Ett flertal e-tjänster har tillkommit under 2019, som exempel har 
gymnasiet tagit fram 7 e-tjänster som beräknas leda till ca 100 tkr i minskade 
portokostnader.   

2 Digitalt först – digital agenda 
2.1.1 Målbild 

Digitaliseringen möjliggör höjd kvalitet och ökade möjligheter till inflytande och 
delaktighet för invånare, brukare och medarbetare. Varje medarbetare inom 
Härryda kommun har med digitaliseringens möjligheter förutsättningar att 
förutse och agera utifrån invånares och företags nuvarande och framtida 
behov. Härryda kommun är en organisation i ständig förändring som genom att 
jobba med principen ”digitalt först” som utgångspunkt skapar ett resurssnålt 
och effektivt arbetssätt. 

2.1.2 Principer 

Den digitala agendan bygger på fyra grundläggande principer:  

 Vi driver förändring.  

 Vi jobbar systematiskt med digitalisering. 

 Vi jobbar för digital delaktighet. 

 Vi använder våra resurser på ett hållbart sätt.  

2.1.3 Insatsområden för handlingsplan 

Baserat på principerna för digitalt först utgår handlingsplanen från följande tre 
insatsområden:  

 Systematiskt 

 Digital delaktighet 

 Hållbart 

Den fjärde principen – förändring - representeras av de positiva effekter 
(nyttor) som aktiviteten syftar att uppnå.   
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 Sektorn för utbildning och kultur 

Härryda kommun 

4 

3 Handlingsplan 2020 
3.1 Systematiskt 

3.1.1 Aktivitet 

1. Utifrån utvärdering av tidigare införandeprojekt i sektorn ska en 
genomförandeplan tas fram för förskola, grundskola och kulturskola.  

2. En nyttoutvärdering kommer att genomföras av sektorns befintliga e-
tjänster.  

3. Sektorns organisation kommer att förtydligas beträffande roller och 
ansvar. Detta kommer att skapa bättre förutsättningar för strategiskt 
arbete med digitalisering.  

3.2 Delaktighet 

3.2.1 Aktivitet 

1. Berörda verksamheter är delaktiga genom nätverksgrupper.  

2. Ägare och användare kommer att involveras i nyttoutvärderingen.  

3. Samtliga sektorns verksamhetschefer är delaktiga i sektorsledningens 
prioriterade process med att utveckla IT-frågor och digitalisering.  

3.3 Hållbart 

3.3.1 Aktivitet 

1. Sektorn arbetar för att få en stabil plattform för hela sektorn gällande 
kommunikation, lagring och samarbete.  

2. I det fortsatta arbetet kommer nyttan för användarna (internt och 
externt) att vara i fokus för att få effektiva och användarvänliga e-
tjänster.  

3. Sektorns ska tillskapa en organisation som skapar förutsättningar för 
ett hållbart arbete. Eftersom förändringstakten är så hög behöver 
organisationen vara flexibel och för att utformas utifrån aktuella behov.  
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Härryda kommun 

5 

4 För bevakning - 2021-2022 
4.1 Aktivitet 
1. Chatbotprojekt Hulebäck 
Hulebäcksgymnasiet kommer att pröva chatbot som ett kompletterande sätt att 
besvara frågor från allmänheten. Syftet är att, om möjligt, använda chatbot 
inom fler verksamheter.  
2. Bevaka möjligheter till effektivisering av handläggning och e-tjänster med 
hjälp av RPA.  
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 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-11-05 2020VFN458  073 
  
 

Redovisning av uppdrag till välfärdnämndens arbetsgrupp för 
skolfrågor 

Sammanfattning  
Välfärdsnämnden tillsatte en arbetsgrupp för skolfrågor den 5 februari 2020 § 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 och översyn av rektorsorganisationen i grundskolan. 
Välfärdsnämnden beslutade att uppdragen skulle redovisas senast den 24 juni 2020. 

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

Välfärdsnämnden beslutade den 24 juni 2020 § 183 att uppdragen att ta fram riktlinje för 
skolplikt samt att följa upp rapport från kommunstyrelsens kommission för skolorna i 
Rävlanda var genomförda. Välfärdsnämnden beslutade vidare att förlänga arbetsgruppens 
uppdrag till den 18 november 2020. 

Välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågor ansåg den 7 oktober samt den 4 november 
att arbetsgruppens tre kvarvarande uppdrag genomförts. Om välfärdsnämnden beslutar att 
uppdragen är genomförda och därmed avslutade har arbetsgruppen inga uppdrag från 
nämnden. 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 

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

Välfärdsnämnden beslutade den 28 april 2020 § 139 att utöka arbetsgruppens uppdrag 
med att följa projektet Sveriges bästa skola. 
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Välfärdsnämnden beslutade den 24 juni 2020 § 183 att uppdragen att ta fram riktlinje för 
skolplikt samt att följa upp rapport från kommunstyrelsens kommission för skolorna i 
Rävlanda var genomförda. Välfärdsnämnden beslutade vidare att förlänga arbetsgruppens 
uppdrag till den 18 november 2020.  

Välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågor ansåg den 7 oktober samt den 4 november 
att arbetsgruppens tre kvarvarande uppdrag genomförts; att följa upp rapport från 
kommunstyrelsens arbetsgrupp för skolfrågor, att följa upp Preeras översyn av 
rektorsorganisationen i grundskolan samt att följa projektet Sveriges bästa skola.  

Om välfärdsnämnden beslutar att uppdragen är genomförda och därmed avslutade har 
arbetsgruppen inga uppdrag.  

Arbetsgruppen för skolfrågor har haft sammanträden vid tre tillfällen under hösten. 
Nedan beskrivs hur arbetsgruppen har genomfört respektive uppdrag. 

 

Uppdrag att följa upp rapport från kommunstyrelsens arbetsgrupp för skolfrågor 

Som ett led i att följa upp rapport från kommunstyrelsens arbetsgrupp för skolfrågor har 
arbetsgruppen valt att fördjupa sig i följande identifierade utvecklingsområden: 

1. Utemiljö i förskolan och grundskolan. 
2. Lokaler och elevtäthet i förskolan och grundskolan. 

Övriga identifierade utvecklingsområden till exempel hot och våld och stöd och anpassad 
lärmiljö, har arbetsgruppen följt upp inom ramen för uppdraget att följa projektet Sveriges 
bästa skola.  

 

1. Utemiljö i förskolan och grundskolan 

Arbetsgruppen sammanställde ett antal uppföljande frågor kring utemiljö där information 
efterfrågades från förvaltningen: 

 Hur arbetar grundskolan och förskolan med att utforma utemiljön så att den 
stimulerar till lek, lärande och rörelse? 

 Finns det gemensamma riktlinjer? Vad finns det för skillnader mellan skolor?  
 Exempel på skolor/förskolor som ”lyckas” – hur arbetar de?  
 Vem har ansvaret över utemiljön?  
 Vem initierar utveckling?  
 Hur involveras barn och föräldrar? 

Andrea Skoglund, rektor på Barrskogen och Djupedals förskolor och Susanne Flenner 
samt Gabriella Knutsson, rektorer på Lunnaskolan har informerat arbetsgruppen om hur 
de arbetar med utemiljön och svarat på arbetsgruppens frågor.  

Vidare har Paula Palmdahl, verksamhetschef för grundskolan, informerat om hur 
kommunens skolor arbetar för att utforma utemiljön så att den stimulerar till lek, lärande 
och rörelse. 
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Fredrik Larsson, planeringsledare på sektorn för utbildning, kultur och fritid, har 
presenterat en kartläggning med åtgärder och investeringar som gjorts kring utemiljön på 
kommunens förskolor och grundskolor.  

 

2. Lokaler och elevtäthet i förskolan och grundskolan 

Arbetsgruppen sammanställde ett antal uppföljande frågor kring lokaler och elevtäthet 
där information efterfrågades från förvaltningen:  

 Hur utnyttjas befintliga lokaler?  
 Utmaningar?  
 Hur ser förvaltningen på nuvarande lokaler? 
 Möter lokalerna det pedagogiska behovet?  
 Tillgång till rätt typ av lokaler och hur ser ni på flexibiliteten i användningen av 

lokalerna? 
 Hur ser söktrycket ut och elevunderlaget kopplat till framtida behov av befintliga 

lokaler? 

Fredrik Larsson och Paula Palmdahl har informerat om lokaler och elevtäthet och svarat 
på arbetsgruppens frågor. Fredrik Larson har även redogjort för kapaciteten på 
kommunens skolor, antal befintliga elever på respektive skola och visat elevprognoser för 
2021-2025. 

Välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågor beslutade den 7 oktober att arbetsgruppens 
uppdrag att följa upp rapport från kommunstyrelsens arbetsgrupp för skolfrågor anses 
genomfört av ledamöterna i arbetsgruppen. 

 
Uppdrag att följa projektet Sveriges bästa skola 

Välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågor har fungerat som en referensgrupp för 
projektet Sveriges bästa skola genom att de har läst och lämna synpunkter om projektets 
pågående arbete. 

Välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågors ledamöter fick i uppdrag att lyfta material 
som Päivi Malmsten, sektorschef för utbildning, kultur och fritid, presenterade på 
arbetsgruppens sammanträde den 6 maj i sina partigrupper för diskussion. 
Arbetsgruppens ledamöter inkom därefter med synpunkter till sektorn för utbildning, 
kultur och fritid.  

Päivi Malmsten, informerade den 6 maj samt den 7 oktober om arbetet samt förde dialog 
med arbetsgruppen kring Sveriges bästa skola.  

Päivi Malmsten presenterade den 7 oktober resultat från arbetet med Sveriges bästa skola, 
däribland prioriterade steg på vägen mot Sveriges bästa skola: 

 Lärare med fokus på kärnuppdraget 
 Tillitsfulla relationer mellan lärare och elever samt ett aktivare värdegrundsarbete 
 En skola utan våld 
 Insatser för elever som är i behov av särskilt stöd 
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 Utvecklat systematiskt kvalitetsarbete 
 Kultur och ledarskap för framgång 

I den sista punkten Kultur och ledarskap för framgång ingår även sektorns fortsatta 
arbete med resultatet från Preeras översyn av rektorsorganisationen. 

Välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågor beslutade den 9 september att hela 
välfärdsnämnden får information om processgruppens arbete med Sveriges bästa skola.  

Fortsatt återkoppling av arbetet med Sveriges bästa skola planeras ske i hela 
välfärdsnämnden. 

Välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågor beslutade den 4 november att uppdraget, att 
följa projektet Sveriges bästa skola, anses genomfört av ledamöterna i arbetsgruppen. 

 

Uppdrag att följa upp Preeras översyn av rektorsorganisationen  

Paula Palmdahl, verksamhetschef för grundskolan informerade på arbetsgruppens 
sammanträde den 4 november om sektorns fortsatta arbete med resultatet från Preeras 
översyn av rektorsorganisationen i grundskolan samt om kultur och ledarskap för 
framgång, ett av de prioriterade stegen på vägen mot Sveriges bästa skola. 

Arbetsgruppens ledamöter hade möjlighet att skicka in sin partigrupps frågor kring 
ärendet inför sammanträdet.  

Välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågor beslutade den 4 november att uppdraget, att 
följa upp Preeras översyn av rektorsorganisationen i grundskolan, anses genomfört av 
ledamöterna i arbetsgruppen. 

  

 

 

 

 

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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Ordförandens förslag till beslut 
 
Välfärdsnämnden beslutar att välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågors följande 
uppdrag är genomförda och därmed avslutade:  
 

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

 
Välfärdsnämnden uppdrar åt förvaltningen att under 2021 informera nämnden om  
arbetet med rektorsorganisationen i grundskolan, utifrån Preeras översyn av rektors-
organisationen i grundskolan samt utifrån kultur och ledarskap för framgång, ett 
prioriterat steg på vägen mot Sveriges bästa skola. 
 
Välfärdsnämnden beslutar att välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågors 
uppdragsperiod förlängs till den 31 december 2022, så att välfärdsnämnden vid behov 
kan ge uppdrag åt välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågor. 
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Redovisning av åtgärder på Rävlandaskolan (dnr 2019:9048) 
 

Bakgrund 

Skolinspektionen fattade den 10 mars beslut om föreläggande mot Härryda kommun 
efter riktad tillsyn på Rävlandaskolan F-5. Skolinspektionen konstaterade i sitt beslut 
att Härryda kommun inte uppfyllde författningskraven på två områden:  
 

 Utbildningen utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som 
präglas av trygghet och studiero. (5 kap. 3 § skollagen) 

 Vid skolenheten bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande 
behandling av elever. (6 kap. 6-10 §§ skollagen) 

Vidtagna åtgärder 

Sedan beslutet mottagits har nuläget och de konstaterade bristerna varit i fokus på 
enhetens arbetsplatsträffar, samt olika möten för personal och arbetslag. Rutiner för 
hantering av kränkningar har uppdaterats och förtydligats av rektor och 
socialpedagog. Rutiner för rastverksamhet har tydliggjorts, samt för uppdraget att 
leda elevers lek och umgänge under den fria tiden. Skolans förbättringsområde för 
att anpassa undervisningen efter elevernas olika behov och förutsättningar har satts 
i fokus på ett tydligare sätt än tidigare. 

En kartläggning av skolans värdegrundsarbete har genomförts genom intervjuer i 
fokusgrupper av skolans socialpedagog. I denna kartläggning framkom att man 
arbetar regelbundet med följande arbetssätt som kan knytas till värdegrundsarbetet: 

- Kooperativt lärande 

- Låta eleverna ta ansvar över olika uppgifter på skolan, t.ex. redskapsboden, 
trivselaktiviteter på rasten, städpatrull tillsammans med lokalvårdaren Ylva 

- Walk and talk där eleverna diskuterar olika värdegrundsfrågor 

- Klassråd och elevråd där eleverna får uttrycka sina åsikter 
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- Pedagogerna arbetar mycket med att medvetandegöra eleverna om hur deras 
beteende påverkar andra genom att sätta ord på och bekräfta elevernas 
känslor, uppmuntra goda handlingar och informera varför saker blir som det 
blir. 

- Använda tänkvärda verktyg som böcker eller tv-program med tillhörande 
uppgifter som man arbetar med tillsammans på olika sätt. 

Fyra särskilda team har satts samman på skolan för att arbeta med dessa områden, 
såväl förebyggande och främjande, som åtgärdande.  

- Rastteamet arbetar för att anordna aktiva och trygga raster på enheten. 
Rastteamet består av en grupp fritidspersonal, som tillsammans sätter upp 
och förankrar regler för utomhusverksamheten, planerar aktiviteter, samt ser 
till att det finns olika typer av aktiviteter som tilltalar olika elever. Det är 
även rastteamet som agerar handledare till våra trivselledare i åk 3-5, som 
har fått utbildning under en av terminens första veckor. 
 

- Stödteamet består av två speciallärare, socialpedagog, resurspedagog samt 
en fritidspedagog. Stödteamet arbetar i en egen lokal ”Växthuset” för att 
kunna erbjuda stöd under såväl lektioner som raster och matsituation för de 
elever som av olika anledningar inte kan ta till sig undervisning i den 
ordinarie miljön. Stödteamet arbetar också i våra klassrum, samt bemannar 
vår studiehall, där elever från olika klasser erbjuds en lugn miljö vid sidan 
av klassrummet, när individuellt arbete är planerat av läraren. Stödteamet 
erbjuder också läxhjälp vid två tillfällen i veckan, för olika årskurser. 
 

- Trygghetsteamet består av socialpedagog, kurator, resurspedagog, 
fritidspedagog samt fritidsledare. Trygghetsteamet arbetar såväl 
förebyggande och främjande genom att kartlägga den sociala situationen i 
våra klasser och fritidsgrupper, samt genom en trivselenkät där eleverna ges 
möjlighet att uttrycka sig anonymt om den sociala situationen på skolan. 
Trygghetsteamet tar även in ”trygghetslappar” från elever som upplever att 
de eller andra behöver stöd i det sociala samspelet med kamrater. De arbetar 
med samtal både i förebyggande syfte och som en åtgärd, då konflikter har 
skett. Trygghetsteamet ansvarar för att utreda konflikter och kränkningar 
och upprätta individuella handlingsplaner vid behov. Socialpedagogen 
erbjuder vid två tillfällen i veckan en drop-in-tid för att pedagoger ska 
kunna få stöd i att upprätta anmälningar om kränkande behandling och 
därmed säkerställa att alla kränkningar anmäls. 
 

- Styrgruppen består av rektor, två speciallärare, två förstelärare samt två 
lärare i fritidshem med särskilt utvecklingsansvar. Styrgruppen planerar och 
genomför den pedagogiska utvecklingen genom att leda kollegialt lärande 
på enheten. 

För att arbeta med alla dessa delar som uppmärksammats vid inspektionen, har en 
kontakt tagits med Västra Götalandsregionen. Detta har lett till ett centralt 
samarbete mellan kommunen och Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa, där 
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flera skolor i kommunen, däribland hela Rävlandaskolan F-9, kommer att driva ett 
PALS-arbete på sina enheter med en start under ht 2020. PALS är ett strukturerat 
utvecklingsarbete som syftar till att skapa en mer tillgänglig lärmiljö med fokus på 
struktur, trygghet och studiero, samt anpassning av undervisning och verksamhet 
till elevernas förutsättningar.  

Det innebär också en kompetensutveckling för all personal som bedrivs med hjälp 
av såväl den centrala som den lokala elevhälsan. En implementering har påbörjats 
på Rävlandaskolan F-5, där all personal är positiva till att arbeta på ett liknande sätt 
och 95% av personalen tycker att vi ska gå med i PALS-arbetet på det organiserade 
sätt som beskrivs. Enligt Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa ska minst 
80% av personalen på en skolenhet vara positiva till att påbörja arbetet för att det 
ska kunna förväntas fä effekt. 
 
Åtgärder 
Område: För ökad trygghet och studiero 

Mål Aktivitet Ansvarig När? 
Varje arbetslag upprättar en 
trygghetsplan där detta 
arbete följs systematiskt. 

Trygghetsperson i 
arbetslaget 
tillsammans med 
pedagoger. 

Ped em. 200427 
Uppdateras vid 
läsårsstart. 

Klassrumsbesök: 
Sept + feb 

Uppföljning 3 ggr/ läsår 
genom trivselenkät 
respektive klassrumsbesök 
med specifikt 
observationsschema. 

Rektor 
 

Trivselenkät: 
Nov 

Studieron på 
lektionerna ska öka, 
följas upp varannan/ 
var tredje månad. 

PALS Rektor utser 
PALS-team, som 
arbetar som 
handledare i varje 
arbetslag. 

Start nov 2020 

Planen mot kränkande 
behandling uppdateras och 
åtgärder för att nå målen 
förs in. 

Socialpedagog 
och rektor. 

Årligen vid läsårsstart Åtgärder för att nå 
målen i planen mot 
kränkande 
behandling. 

Åtgärderna i planen mot 
kränkande behandling följs 
upp terminsvis. 

Trygghetsteam 
och rektor. 

Nov + maj 

Motverka det hårda 
språkbruket på 
skolan. 

Varje arbetslag upprättar en 
trygghetsplan där detta 
arbete följs systematiskt. 

Trygghetsperson i 
arbetslaget 
tillsammans med 
pedagoger. 

Ped em. 200427 
Uppdateras vid 
läsårsstart. 

Ordningsregler och 
klassrumsrutiner är 
tydliga för alla. 

Varje arbetslag upprättar en 
trygghetsplan där detta 
arbete följs systematiskt. 

Trygghetsperson i 
arbetslaget 
tillsammans med 
pedagoger. 

Ped em. 200427 
Uppdateras vid 
läsårsstart. 

Ordningsregler och 
klassrumsrutiner 
följs upp och 
utvärderas 
terminsvis. 

Uppföljning i början av 
varje termin, i samband 
med upprättande av nya 
regler. 

Trygghetsperson i 
arbetslaget 
tillsammans med 
pedagoger. 

Aug + jan 
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Område: För ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling 
Mål Aktivitet Ansvarig När? 

Planen mot kränkande 
behandling uppdateras och 
metod för uppföljning av 
åtgärder förs in. 

Rektor och 
socialpedagog. 

Årligen vid 
läsårsstart 

Uppföljning av 
vidtagna åtgärder för 
att motverka 
kränkande 
behandling. 

Ett Rastteam inrättas, som 
ansvarar för att anordna 
aktiviteter som passar 
elevernas olika intressen. 

Rektor Augusti 2020 

Analysera och 
besluta om nya 
åtgärder. 

Planen mot kränkande 
behandling följs upp årligen. 
Nya åtgärder beslutas i 
samband med detta. 

Trygghetsteam 
Rektor 

Augusti 

Rutin för att anmäla 
och utreda 
kränkningar mellan 
elever. 

Rutinen förtydligas och 
förenklas. Personalen erbjuds 
stöd i anmälnings- och 
utredningsförfarandet. 

Socialpedagog 
och rektor. 

APT 200420 

 
Område: För anpassning av undervisningen till elevernas olika behov 

Mål Aktivitet Ansvarig När? 
Alla lärare använder samma 
lektionsstruktur i 
klassrummen, med visuellt 
stöd. 

Klasslärare 
Speciallärare 
 

Maj 2020 
Sept 2020 

Vårt arbete med ledarskap i 
klassrummen fortsätter. 

Speciallärare 
Rektor 

Aug 2020 

Undervisningen 
anpassas efter 
elevernas olika behov 
och förutsättningar. 
 

Arbetet med att implementera 
Kooperativt lärande i samtliga 
klasser och på 
fritidsavdelningarna fortsätter. 

Styrgrupp 
Rektor 

Kontinuerligt 
under hela läsåret 
med start i augusti 
2020. 

Samtliga pedagoger i en 
elevgrupp träffar regelbundet 
elevhälsan för handledning 
genom en strukturerad modell 
(EHM). 

Rektor 2 ggr per termin 
och arbetslag. 

Lärarna i ett arbetslag träffar 
rektor/speciallärare i 
kunskapsprognosmöten där 
samtal om undervisningens 
praktik är i fokus.  

Rektor 2 ggr per termin 
och arbetslag. 

Vårt arbete med Kooperativt 
lärande fortsätter och får 
större utrymme. 

Rektor 
Styrgrupp  
Förstelärare 
Speciallärare 

Forts vt 2020 
Utökning ht 2020 

Speciallärare arbetar hands-on 
med utveckling av 
undervisning och ledarskap i 
klassrummen. 

Rektor 
Speciallärare 

Aug 2020 

Lärarna får stöd, 
handledning och 
kompetenshöjande 
insatser för att kunna 
anpassa 
undervisningen. 

Ett stödteam inrättas, 
bestående av speciallärare, 
socialpedagog samt 
resurspedagoger som finns till 
hjälp för såväl elever som 
lärare i undervisningen. 

Rektor Aug 2020 
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Förvaltningsberättelse 
Inledning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 

behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är 

därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga 

språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet. 

 

Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och består av totalt 40 medlemmar; 

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

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

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

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

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

 

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina 

medlemmar. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje 

medlem har tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger 

medlemmens andel i förbundet. 

 

Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. 

Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förmedlingsverksamheten bedrivs på 

fyra orter och kansliet har sitt säte i Göteborg.  

 

Vision 
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till en ökad 

integration i samhället. 

 

Ledord 
Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets 

varumärke. Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten. 

  

                                                 
1 En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till att översätta handlingar om det 
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar 
svenska.” 
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Omvärldsanalys 
UNHCRs årliga rapport visar att under det senaste decenniet har andelen människor i världen 

som tvingats lämna sina hem dubblerats. Detta motsvarar 1% av världens befolkning. I slutet av 

2019 var andelen flyktningar 26 miljoner 

människor vilket är samma antal som 

2018. Drygt två tredjedelar av flyktingarna 

kommer från endast fem länder; Syrien, 

Venezuela, Afghanistan, Syd Sudan och 

Myanmar.2 

 

I juli 2019 fattade riksdagen beslut om att 

förlänga den tillfälliga lagen om 

uppehållstillstånd. Beslutet gäller till och 

med den 19 juli 2021.3 I mitten av mars 

beslutade regeringen om ett tillfälligt 

inreseförbud på grund av den rådande 

pandemin, detta beslut har sedan förlängts till och med 30 oktober 2020.4   

 

Utifrån situationen i världen till följd av den rådande pandemin sänker Migrationsverket sin 

prognos i juli och bedömer att antalet asylsökande i Sverige kommer hamna på mellan 10 000 till 

17 000 personer under 2020. Anledningen till sänkningen är främst på grund av de 

reserestriktioner som finns inom Europa och Sverige samt den fortsatta ovissheten kring hur 

pandemisituationen kommer att utvecklas under hösten. 5 

 

Nuläge 
Under januari – augusti 2020 har förbundet 

utfört drygt 189 000 tolkuppdrag, jämfört 

med ca 224 000 uppdrag motsvarande period 

föregående år. Minskningen av uppdrag är 

direkt kopplat till Covid-19. Tjänster har 

förmedlats på 104 språk. De mest 

efterfrågade språken är arabiska och 

somaliska som tillsammans står för hälften av 

antalet uppdrag. Persiska, dari, BKS 

(bosniska, kroatiska och serbiska), tigrinja och 

sorani följer därefter. De tio största språken 

utgör drygt 80 % av samtliga tolkuppdrag. 

Jämfört med föregående år kan en liten 

                                                 
2 Global trends forced displacement in 2019. UNHCR. https://www.unhcr.org/globaltrends2019/. Hämtat 2020-09-03. 
3 Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2019. Regeringskansliet. https://www.regeringen.se/ 
informationsmaterial/2019/06/viktigare-lagar-och-forordningar-infor-halvarsskiftet-2019/. Hämtat 2020-09-03. 
4 Förlängning av det tillfälliga inreseförbudet till Sverige till och med den 31 oktober 2020. Regeringskansliet. 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/08/forlangning-av-det-tillfalliga-inreseforbudet-till-sverige-till-
och-med-den-31-oktober-2020/. Hämtat 2020-09-03. 
5 Verksamhets- och utgiftsprognos Juli 2020. Migrationsverket. 
https://www.migrationsverket.se/download/18.6f22e3491708b85db6e472f/1595833078097/Migrationsverkets%20
prognos%20juli%202020%20P3-20.pdf. Hämtat 2020-09-03. 

Arabiska 35%

Somaliska 15%

Persiska 7%

Dari 5%

BKS 4%

Tigrinja 4%

Sorani 3%

Albanska 3%

Turkiska 2%

Polska 2%

Övriga 19%

Figur 2 Språkfördelning 

Figur 1 Totalt antal asylsökande, migrationsverket.se 2019-08-31 
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ökning ses i tigrinja, albanska, turkiska och polska, i övriga språk har efterfrågan minskat.  

 

Övergripande mål 
Tolkförmedling Väst tillgodoser medlemmarnas behov av språktolk och är det självklara valet av 

förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet är en attraktiv arbetsgivare där alla 

medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i framkant och 

en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och 

trygghet i alla led.  

 

Tolkförmedling Väst  

 

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

• hanterar och tillvaratar såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 

verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling  

• har en god ekonomisk medvetenhet och arbetar kostnadseffektivt  

• arbetar miljömedvetet  

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

samhället. 

Verksamhetsmål 2020 
Målen för 2020 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. 

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 

 

Kvalitetsmål 
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 

Indikator 

Utfall 

2019 

Målvärde 

2020 

Prognos 

2020 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 % 99,5 % ≥99 %  

Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från 

bokade uppdrag ska understiga 1 % 

1,2 % <1 %  

 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

Indikator 

Utfall 

2019 

Målvärde 

2020 

Prognos 

2020 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 

auktoriserade sjukvårdstolkar ska uppgå till minst 5 %. 

4,5 %  ≥5 %  

Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska 

uppgå till minst 14 %.  

14,4 % ≥14 %  

Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 

1C ska uppgå till minst 60 %. 

57,6 % ≥60 %  
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Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verka för att verksamheten utvecklas 

Indikator 

Utfall 

2019 

Målvärde 

2020 

Prognos 

2020 

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska 

uppgå till minst 50 % . 
45,2%  ≥50 %  

 

Arbetsmiljömål 
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikatorer 

Utfall 

2019 

Målvärde 

2020 

Prognos 

2020 

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

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 79 - >79  

 

Miljömål 
Tolkförmedling Västs verksamhet ska vara långsiktig och hållbar 

Indikatorer 

Utfall 

2019 

Målvärde 

2020 

Prognos 

2020 

Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av antal 

utförda tolkuppdrag. 

40,3 %  ≥50 %  

 

 Målet beräknas uppnås 

 Utfall är svårbedömt 

 Målet förväntas inte uppnås 

 
Måluppfyllelse  
Ett kontinuerligt arbete pågår för att kvalitetssäkra verksamheten. Detta sker bland annat genom 

utbildning av tolkar och uppföljning av kund- och tolksynpunkter. Förbundets tolkaspiranter 

genomgår grundutbildning som innefattar ämneskurser, terminologi, handledning och god 

tolksed. Aktiva tolkar inom förbundet erbjuds såväl allmän som specialinriktad fortbildning och 

handledning i förbundets regi. Tillsättning av tolkuppdrag sker utifrån prioriteringen högsta 

kompetens för uppdraget.   

 

Förbundet har under året haft en god tillgänglighet på tolkar. Med anledning av Covid-19 har 

tolkuppdragen generellt minskat. Platsuppdragen har kraftigt minskat till förmån för fler 

distansuppdrag, framförallt telefontolkning. Detta innebär att tolkens tid i större utsträckning kan 

användas till effektiv tolktid. De auktoriserade tolkarna som tidigare utfört stor del av 

platstolkningarna har nu istället för restid kunnat tolka i större omfattning. Detta innebär att 

avsevärt fler uppdrag utförts av auktoriserade tolkar istället för endast utbildade tolkar.  

 

Tillsättningsgraden av beställda uppdrag har på grund av tekniska utmaningar i samband med 

driftsättning av nytt verksamhetssystem inte ökat i den omfattning som minskningen av 

efterfrågan borde ha genererat. Dock förväntas målet uppnås. Målvärdet för andelen 

sjukvårdsuppdrag som utförts av tolkar med sjukvårdskompetens tros uppnås och andelen 

uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar förväntas bli avsevärt högre än målvärdet. Målet 

kopplat till uppdrag som utförs av utbildade tolkar (1C) förväntas inte uppnås till följd av 

ökningen av andelen uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar. 
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Andelen beställningar som inkommer via digitala tjänster beräknas öka från föregående år och 

målvärdet tros uppnås, detta främst tack vare användarvänligheten i det nya verksamhetssystemet.  

 

Förbundets personal har under perioden i mycket ringa omfattning insjuknat i Covid-19. Dock 

har en ökad sjukfrånvaro noterats då medarbetarna ombetts att följa Folkhälsomyndighetens 

direktiv vilket inneburit att de stannat hemma vid minsta symptom. 

 

Verksamhet 
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. 

Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på 

plats och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och skärm för såväl kortare meddelanden 

som längre tolkningsuppdrag.  

 

Bokning av förbundets tjänster kan ske såväl genom telefonkontakt som digitalt via webb och 

app. Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras 

förbundets bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst 

Akut tolk tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. 

 

Tolkar och översättare 
I Sverige talas ca 200 språk6. Kammarkollegiet erbjuder auktorisation i ca 50 språk för tolkar och i 

ca 30 språk för översättare. Tillgången på auktoriserade och utbildade uppdragstagare är därmed 

begränsad, vilket förklarar varför många uppdrag utförs av tolkar som inte är auktoriserade. På de 

största språken, arabiska och somaliska, erbjuds dock auktorisation. Ett kontinuerligt arbete pågår 

avseende att rekrytera och utbilda såväl nya som befintliga tolkar i syfte att säkerställa tillgång och 

kvalitet på förbundets tjänster. 

 

Den 31 augusti 2020 hade förbundet 1 074 aktiva tolkar vilket är en minskning med 86 tolkar 

från föregående period. Detta tros hänga ihop med minskat antal uppdrag på grund av Covid-19. 

Antalet auktoriserade och sjukvårdsauktoriserade tolkar har dock ökat. I samband med införandet 

av nytt verksamhetssystem har registret avseende översättare uppdaterats. Inaktiva översättare 

finns inte längre kvar i registret därmed är antalet översättare färre jämfört med föregående 

period. 

 

År 
Aktiva 
tolkar 

Aktiva 
översättare 

Aktiva tolkar/ 
översättare 

Auktoriserade 
uppdragstagare 

Sjukvårds-
kompetens 

2020 1 074 68 50 276 68 

2019 1 160 90 26 267 62 

2018 1 050 84 24 249 56 

2017 987 155 41 270 53 

Tabell 1 Tolk- och översättarkompetens 

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har huvudansvaret för utbildning av språktolkar i 

Sverige, dock täcker inte utbildningsplatserna det behov som finns. Tolkförmedling Väst erbjuder 

därför förbundets registrerade tolkar grundutbildning och kompetensutveckling i egen regi. 

                                                 
6 Många modersmål. Institutet för språk och folkminnen. https://www.isof.se/om-oss/for-dig-i-skolan/sprak-for-dig-
i-skolan/spraken-i-sverige/manga-modersmal.html. Hämtat 2020-09-02. 
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Under vårterminen 2020 genomgick 24 kursdeltagare en eller flera av grundutbildningens 

delkurser; introduktion, sjukvård, migration, juridik och samhällskunskap, vilket är 51 färre än 

jämförbar period föregående år. Minskningen är en direkt effekt av verksamhetens påverkan av 

Covid-19.   

 

I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, erbjuds 

förbundets aktiva tolkar utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Under 

vårterminen 2020 har endast 16 tolkar påbörjat utbildningen. På grund av 

Folkhälsomyndighetens restriktioner kopplat till Covid-19 har inte SRHR-utbildningen kunnat 

slutföras enligt plan, dock bedöms detta kunna ske under hösten. Målsättningen är att alla 

förbundets aktiva tolkar ska inneha SRHR-kompetens. Under normala omständigheter bedöms 

ungefär 60-80 tolkar kunna genomgå utbildningen per år.   

 

Samtliga nyregistrerade tolkaspiranter erbjuds ett till två mentorsuppdrag i utbildningssyfte. 

Förbundets aktiva tolkar erbjuds språkhandledning. På grund av Covid-19 blev även 

språkhandledningen inställd under våren. Inga tolkar har därför deltagit i språkhandledning under 

2020.  

 

I samarbete med Röda korset planerades under våren vidareutbildning inom specialistpsykiatrin 

avseende sekundär traumatisering för förbundets aktiva tolkar. Även denna utbildningsinsats blev 

inställd på grund av Covid-19, likaså den planerade etikkursen. 

 

Efter att såväl kunder som tolkar efterfrågat kompetensutveckling med inriktning mot skola 

erbjöds en ny vidareutbildning för tolkar avseende begrepp och realia kopplat till skolverksamhet.  

”Att tolka i skolan” erbjöds såväl på plats som på distans. Totalt har 29 tolkar genomgått 

utbildningsinsatsen. Utfallet var mycket positivt och en ny distansutbildning är planerad till 

hösten.  

 

På grund av Covid-19 har inga informationsträffar erbjudits tolkarna under våren på respektive 

kontor.  

 

Kunder 
Den 31 augusti 2020 hade förbundet 5 530 registrerade medlemskunder. I snitt förmedlas 

uppdrag till 1 600 kunder varje månad. Av förbundets förmedlade uppdrag köps 99,99% av 

medlemskunder. Största kund är Västra Götalandsregionen som står för knappt 74 % av inköpen. 
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Organisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 

består av kansli, översättningsförmedling samt fyra tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av 

förbundsdirektören och de fyra lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad och 

Trollhättan, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. Administrativa 

stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs 

kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem 

köps separat. 

 
 

 
 
 

 
 
 
Direktionen 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 

kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft två 

möten under perioden 1 januari t.o.m. 31 augusti 2020.  

 

Direktionen för Tolkförmedling Väst utgjordes 2020-08-31 av: 

 

Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 

Åke Björk (M), ordförande Christina Abrahamsson (M), vice ordförande 

Erik Norén (V), ersättare Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare 

  

Alingsås kommun Bollebygd kommun 

Per-Gordon Tranberg (M), ledamot Ingridh Anderén (M), ledamot 

Leif Hansson (S), ersättare  Ulf Rapp (S), ersättare 

  

Borås Stad Dals-Eds kommun 

Lars-Åke Johansson (S), ledamot Christina Virevik (C), ledamot  

Birgitta Bergman (M), ersättare Carina Halmberg (S), ersättare 

  

Essunga kommun Falköpings kommun 

Gunilla Hermansson (KD), ledamot Hans Johansson (C), ledamot 

Daniel Andersson (M), ersättare Caroline Lundberg (M), ersättare 

  

Grästorps kommun Gullspångs kommun 

Tobias Leverin (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 

Kent Larsson (M), ersättare Björn Thodenius (M), ersättare 
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Götene kommun Herrljunga kommun 

Isabella Carlén (KD), ledamot Gunnar Andersson (M), ledamot 

Björn Cavalli Björkman (S), ersättare Mats Palm (S), ersättare 

  

Hjo kommun Härryda Kommun 

Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot 

Sandra Lind (S), ersättare Siw Hallbert (S), ersättare 

  

Karlsborgs kommun Kungälv kommun 

Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot Lennart Martinsson (S), ledamot 

Anita Larsson (S), ersättare  Vakant 

  

Lerums kommun Lidköpings kommun 

Ulf Utgård (M), ledamot Lena O Jenemark (S), ledamot 

Halim Azemi (S), ersättare Kristina Classon (M), ersättare 

  

Lilla Edets kommun Mariestads kommun 

Zara Blidevik (M), ledamot Richard Thorell (M), ledamot 

Minna Salow (S), ersättare Janne Jansson (S), ersättare 

  

Marks kommun Munkedals kommun 

Niklas Herneryd (L), ledamot Anna Höglind (L), ledamot 

Ann Iberius Orrvik (M), ersättare Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare 

  

Mölndals stad Orust kommun 

Leif Norberg (M), ledamot  Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot 

Shahla Alamshahi (S), ersättare Maria Sörqvist (C), ersättare 

  

Skara kommun Skövde kommun 

Ewa Karlsson (M), ledamot  Ulla-Britt Hagström (L), ledamot 

Michael Karlsson (S), ersättare Anita Löfgren (S), ersättare 

  

Strömstads kommun Svenljunga kommun 

Anna-Lena Carlsson (C), ledamot Patrik Harrysson (S), ledamot 

Merry Johansson (S), ersättare Johan Björkman (M), ersättare 

  

Tanums kommun Tibro kommun 

Roger Wallentin (C), ledamot Peter Söderlund (L), ledamot 

Ida Östholm (M), ersättare Maria Maric (KD), ersättare  

  

Tidaholms kommun Tjörns kommun 

Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot Gun Alexandersson Malm (L), ledamot 

Gunilla Dverstorp (M), ersättare Anette Johannessen (S), ersättare 

  

Tranemo kommun Trollhättans Stad 

Eva-Karin Haglund (S), ledamot Margreth Johnsson (S), ledamot 

Cecilia Valbrant (C), ersättare Vakant 
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Töreboda kommun Uddevalla kommun 

Pernilla Johansson (C), ledamot Elving Andersson (C), ledamot 

Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare Stefan Skoglund (S), ersättare 

  

Ulricehamn kommun Vara kommun 

Elisabeth Stålbrand (NU7), ledamot Ulf Genitz (C), ledamot 

Sebastian Gustavsson (M) ersättare Fredrik Pettersson (S) ersättare 

  

Vårgårda kommun Öckerö kommun 

Bengt Hilmersson (C), ledamot Kent Lagrell (M), ledamot 

Tony Willner (S), ersättare Jan-Åke Simonsson (S), ersättare 

 

 

Medarbetare 
Under årets arbete med implementeringen av det nya verksamhetssystemet har arbetsprocesser 

utvecklats och förändrats. Med beaktan av pensionsavgångar och annan naturlig personalavgång 

har arbetet påbörjats för att anpassa bemanningen till de nya förutsättningarna.  

 

På grund av personalavgång har en fullständig personalomsättning skett i teamet som arbetar 

med rekrytering och utbildning av uppdragstagare. Bemanningen är nu 2,0 istället för tidigare 

2,75 årsarbetare. Huruvida ytterligare resurser behövs eller inte kommer att beslutas under hösten 

när arbetsmetoder och processer har setts över och utvärderats. 

 

Årets löneöversyn har inte kunnat genomföras på grund av att centrala parter med anledning av 

Covid-19 flyttat avtalsförhandlingarna till senhösten 2020. Förbundets samtliga löner är dock 

utvärderade i relation till uppdrag, befogenheter och individuella prestationer, samt marknadsläge. 

Inga osakliga löneskillnader har identifierades. 

 

Tillsvidare- och visstidsanställda  
Per den 31 augusti 2020 hade förbundet 50 tillsvidareanställda arbetstagare. Av dessa var 40 

kvinnor och 10 män. Vid samma tidpunkt var en tillsvidareanställd studieledig och tre 

föräldralediga varav två är partiellt föräldralediga. 

 

Förbundets tillsvidareanställda arbetstagare har under året utfört antal arbetade timmar 

motsvarande 34,5 årsarbetare (åa) vilket är en minskning från föregående period. Antalet utförda 

timmar som utförts av timavlönad samt visstidsanställd personal har minskat med motsvarande 

1,0 åa från föregående år och uppgår nu till 7,1 åa. Totalt har antalet arbetade timmar som utförts 

inom förbundet under perioden januari- augusti 2020 motsvarat 41,6 åa, vilket är 3,0 åa färre än 

föregående år.  

 

Som ett led i förbundets kvalitetsarbete pågår ett ständigt arbete med att stabilisera och 

effektivisera bemanningen. Per den 31 augusti är bedömningen att bemanningen i förbundet är i 

underkant, detta beror dock på en restriktivitet i återbesättning av vakanta tjänster i avvaktan på 

effekterna av nya verksamhetssystemet. En effektivisering förväntas i förmedlingsarbetet och 

                                                 
7 Nya Ulricehamn. 
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därmed ett behov av färre tolkförmedlare över tid. Dock bedöms tillsättning av vakanta tjänster 

på kansliet bli aktuell under hösten. 

 

 
År 

Tillsvidare 
(åa) 

Visstid 
(åa) 

Timavlönade
(åa) 

Totalt 
(åa) 

2020 34,5 6,3 0,8 41,6 

2019 36,6 6,6 1,4 44,6 

2018 40,1 3,6 1,1 44,8 

2017 37,2 5,3 1,9 44,4 
Tabell 2 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare 

 

Sysselsättningsgrad  
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 97,5 %. Av 

förbundets tillsvidareanställda arbetar 91,3 % av kvinnorna och 91,7 % av männen heltid. 

 

Sjukfrånvaro 
Den genomsnittliga totala 

sjukfrånvaron för årets första fem 

månader är 6,9 %. Årets två första 

månader hade en lägre sjukfrånvaro 

jämfört med föregående år. Dock 

ses en tydlig ökning från och med 

mars. Detta har en direkt koppling 

till Folkhälsomyndighetens 

rekommendation att vid minsta 

sjuksymptom stanna hemma. Endast 

en person anställd in om förbundet 

har testats positiv för Covid-19. 

Inom förbundet finns idag inga 

signaler på arbetsrelaterad ohälsa och 

kostnaderna för företagshälsovård är i princip obefintliga.  

 

Händelser av väsentlig betydelse 
Driftsättning av nytt verksamhetssystem 
Efter ett års implementeringsarbete driftsattes det nya verksamhetssystemet 1 juni. Injustering av 

systemet har pågått under hela sommaren och projektavslut är planerat till september. Det nya 

systemet är mer automatiserat och digitaliserat, vilket innebär att flera rutiner förenklats. 

 

Covid-19 
Covid-19 pandemin har tydligt bidragit till en minskad efterfrågan på tolk. Detta har medfört att 

förbundet minskat antalet utförda uppdrag med ca 15% jämfört med föregående år och ca 17% 

jämfört med budget. Minskningen påverkar såväl budgetutfallet som konkurrensen av 

tolkuppdragen mellan tolkarna.  
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Då förbundets målsättning är att erbjuda uppdrag utifrån prioriteringen högsta kompetens har en 

grupp icke auktoriserade tolkar under sommaren gått samman och uttryckt sitt missnöje över 

minskat antal uppdrag. Förbundets auktoriserade tolkar har haft likvärdigt antal uppdrag som 

föregående år. Covid-19 pandemin har även medfört att antalet distanstolkningar procentuellt 

ökat vilket innebär att tolkens tid i större utsträckning kan nyttjas till effektiv tolktid.  

 

Förbundets sjukfrånvaro har inte i någon större utsträckning påverkats av Covid-19. All personal 

som hade möjlighet erbjöds att arbeta hemifrån och samtliga möten har sedan mars hållits på 

distans. 

 

Ökad digitalisering och införande av distansutbildning 
I samband med att en fullständig personalomsättning skett i teamet som arbetar med rekrytering 

och utbildning av uppdragstagare har ett utvecklings- och förändringsarbete påbörjats avseende 

metoder och aktiviteter kopplat till rekrytering och utbildning av uppdragstagare. Bland annat 

planeras en förenkling och ökad digitalisering av rekryteringsprocessen kopplat till 

uppdragstagare. Covid-19 har påverkat och framförallt snabbat på utvecklingen av 

distansutbildning för förbundets tolkar. Innan sommaren genomfördes den första utbildningen 

på distans.  

 

Winningtemp 
I slutet av april infördes Winningtemp; ett digitalt, AI-uppbyggt, arbetsmiljöverktyg som 

möjliggör att löpande följa arbetsmiljön i organisationen. Winningtemp mäter systematiskt 

engagemanget och måendet hos medarbetarna och ger förbundets chefer underlag för såväl den 

dagliga arbetsledningen som organisationens långsiktiga utformning.  Verktyget mäter även 

regelbundet HME, det vill säga hållbart medarbetarengagemang, vilket tidigare mättes genom en 

traditionell medarbetarenkät vartannat år.  

 

Upphandling telefoniplattform  
På grund av Covid-19 förlängdes befintligt avtal avseende telefoniplattform med ett år och den 

påbörjade upphandlingen lades vilande för att återupptas i augusti. Nytt avtal förväntas tecknas 

under våren 2021. 

 

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi 
Förbundet har till och med 31 augusti utfört 35 000 färre uppdrag än föregående år. Minskningen 

på efterfrågan av tolk beror framförallt på pandemins påverkan på samhället. Troligt är att 

efterfrågan på tolk kommer att öka under hösten. Det är dock svårt att fullt ut förutse pandemins 

påverkan.  

 

Pandemin har medfört att förbundets kunder markant har ökat sin användning av 

distanstolkning. Detta har inneburit att tolkarnas tillgängliga tid har kunnat nyttjas till effektiv 

tolktid. Då tolkuppdragen tillsätts utifrån prioriteringsordningen högsta kompetens har detta 

inneburit att de auktoriserade tolkarna i allt större utsträckning utfört uppdrag på bekostnad av 

att de icke auktoriserade tolkarna har fått färre uppdrag. De tidigare resorna mellan 

platsuppdragen har minskat avsevärt vilket har medfört lägre kostnader för kunderna och 

minskad miljöpåverkan. Kundens förändrade beställningsmönster förväntas till viss del bestå 
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över tid. Detta kan på sikt innebära att ett färre antal tolkar, men med högre kompetens, utför 

förbundets uppdrag.    

Tillsättningsgraden av beställda uppdrag uppgår till 99,4 % vilket är något lägre jämfört med 

föregående år. Den lägre tillsättningsgraden är en effekt av tekniska problem som uppstått i 

samband med driftsättning av det nya verksamhetssystemet. Tillsättningsgraden bedöms därmed 

öka under hösten.  

 

I början av sommaren driftsattes skärmtolkningsfunktionen i VGRs digitala tjänst ”Mitt 

vårdmöte”. Detta innebär att patient och vårdpersonal samt tolk möts via skärm i en app. I nya 

verksamhetssystemet finns skärmtolkningsfunktionen vilket innebär att förbundets samtliga 

kunder har tillgång till distanstolkning via skärm. Skärmtolkningstjänsten förväntas öka över tid.   

 

Sedan hösten 2019 levererar förbundet tolk till 1177, Västra Götalandsregionen. Under våren har 

en dialog skett mellan 1177 och Tolkförmedling Väst i syfte att förändra tolktillgängligheten i 

1177s verksamhet. Kundens behov innebär förändrade kontaktvägar mellan kund och tolk vilket 

kräver att Tolkförmedling Väst anlitar en underleverantör. En upphandling beräknas vara klar i 

början av hösten. Förbundets antal uppdrag förväntas inte påverkas. 

 

Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta 

kundernas förväntade behov av tolktjänster. På grund av Covid-19 och den därmed minskade 

efterfrågan på tolk har flera, hos andra förmedlingar, redan etablerade tolkar sökt sig till 

Tolkförmedling Väst. Under sommaren har dock få nya tolkar registrerats då målsättningen i 

första hand har varit att erbjuda förbundets redan aktiva tolkar de uppdrag som funnits.  

 

Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och rekrytera lämpliga kandidater till tolkyrket. 

Senaste årens stabilisering och sista halvårets minskning av efterfrågan på tolk har gjort att 

rekryteringsstrategin har förändrats. Fokus ligger nu alltmer på kvalitet istället för kvantitet av 

tolkar. Utmaningen blir därmed i allt större utsträckning att skapa goda förutsättningar för tolken 

så att förbundet kan behålla professionella tolkar.  

 

I början av året fördes en dialog med Folkuniversitetet avseende ett eventuellt framtida samarbete 

gällande utbildning av tolk. Under hösten planeras samarbetet påbörjas.  

 

Första juni driftsattes det nya verksamhetssystemet. Systemet i sin helhet beräknas vara 

slutlevererat under september och införandeprojektet kommer då avslutas. Utvecklingsarbetet 

kommer dock att fortlöpa under hösten för att säkerställa funktionaliteten i systemet.  

 

Under våren påbörjades upphandling av ny telefoniplattform och på grund av Covid-19 fick 

upphandlingen läggas vilande och befintligt avtal förlängas. Upphandlingsprocessen återupptogs 

efter semestern och nytt avtal förväntas tecknas under våren 2021. Driftsättning av ny 

telefoniplattform planeras till sommaren 2021. 

 

Den tidigare planerade kvalitetscertifieringen enligt FR2000 fick på grund av såväl Covid-19 som 

införande av nytt verksamhetssystem senareläggas. Certifieringsrevisionen kommer att 

genomföras under september. Certifiering förväntas ske under hösten. 
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Förbundets investeringsverksamhet 
I maj 2019 skrevs avtal med en ny leverantör av nytt verksamhetssystem. Då Tolkförmedling 

Väst och leverantören haft olika tolkningar av kraven i upphandlingen ledde detta till ett antal 

optioner för att säkerställa önskad funktionalitet i systemet. I mars 2020 beslutade direktionen om 

att höja investeringsbudgeten från 11 till 12 mkr. Verksamhetssystemet driftsattes första juni 2020 

och avskrivningar på investeringen har skett sedan dess. Projektet kommer att avslutas under 

september. 

 

Ekonomi 
I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. 

Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter 

fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till tolkar 

kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende 

av hur många tolktjänster som utförs. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster 

enligt självkostnadsprincipen. 

 

Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.  

 

Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3 mkr.  

 

Mål för god ekonomisk hushållning 
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 

Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett 

långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de 

löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.  

 

Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning: 

 

• Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat  

• Checkkrediten ska ej nyttjas 

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god vilket innebär 

att checkkrediten inte nyttjats. 
 

Delårsutfall samt helårprognos i förhållande till budget 
Budget 2020 är lagd utifrån 340 000 uppdrag och prognosen för helår 2020 baseras på ca 290 000 

uppdrag. Främst återfinns helårsprognosens budgetavvikelse på posterna kopplade till 

tolkuppdragen där såväl försäljningsintäkter som kostnader för uppdragstagare förväntas bli 

betydligt lägre än budgeterat Det minskade antalet uppdrag är ett direkt resultat av pandemins 

påverkan på samhället och därmed förbundets kunder.  

 

Direktionskostnaderna är betydligt lägre än budgeterat och beror på att vårens möten skett på 

distans till följd av den rådande pandemin. Även höstens möten förväntas ske på distans och 

därför prognostiseras årets totala direktionskostnader bli betydligt lägre jämfört med budget. 
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Löneutfallet per 31 augusti är lägre än budgeterat och beror dels på en lägre bemanning och dels 

på vakanta tjänster, men också på en generell minskning av övriga personalkostnader till exempel 

minskat antal resor och kompetensutvecklingsinsatser till följd av Covid-19. Löneöversyn 2020 är 

ej genomförd då centrala parter bordlade förhandlingarna på grund av Covid-19. Detta är taget i 

beaktan för det prognostiserade utfallet för helåret. 

 

Implementering av det nya verksamhetssystemet har resulterat i högre IT-kostnader än 

budgeterat. Detta är kopplat till det beslut som togs under hösten 2019 om att senarelägga 

driftsättningen av det nya verksamhetssystemet till våren 2020. Beslutet resulterade i att 

förbundet var tvungna att förlänga avtalet med den tidigare leverantören av verksamhetssystem. 

 

Kostnader kopplat till lokaler, förbrukningsmaterial samt administrativa- och konsulttjänster 

förväntas ligga i paritet med budget. De finansiella kostnaderna är något lägre än budgeterat och 

beror på senareläggningen av driftsättningen av det nya verksamhetssystemet. Investeringen 

aktiverades från första juni och avskrivningar har skett sedan dess. 

 

Utfallet för delåret är knappt 3 mkr och prognosen för helåret är ett nollresultat. 

 

INTÄKTER 
Utfall  

jan-aug 2020 
Budget  

jan-aug 2020 
Prognos  

helår 2020 
Budget  

2020 

Förmedlingstjänster 121 792 147 333 178 640 221 000 

Övriga Intäkter 183 0  183  0 

Summering 121 975 147 333 178 823 221 000 

KOSTNADER         

Direktionskostnader 314 733 800 1 100 

Personalkostnader 18 443 21 384 30 000 32 076 

Arvoden uppdragstagare 92 082 116 393 135 615 174 590 

Tolkutbildning 263 1 000 700 1 500 

Lokalkostnader 2 325 2 417 3 625 3 625 

Hyra IT-utrustning, IT-program, licenser 2 793 1 899 3 300 2 849 

Inventarier, förbrukningsmaterial 161 268 310 403 

Administrativa och konsulttjänster 2 211 2 249 3 373 3 373 

Finansiella kostnader 474 990 1 100 1 485 

Summering 119 066 147 333 178 823 221 000 

RESULTAT 2 909 0 0 0 

Tabell 3 Utfall mot budget per 2020-08-31 samt helårsprognos i förhållande till budget 2020   

 
Driftsredovisning 
Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en total 

förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad, 

dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.  

 

Balanskravsresultat utifrån helårsprognos 
Inget underskott från tidigare år finns att återställa enligt balanskravets bestämmelser. 

Delårsresultatet 2020 tillsammans med återstående verksamhet under året gör att balanskravet för 

2020 beräknas uppnås.  
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Resultaträkning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för 

utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

  

Resultaträkning 
Belopp i tkr Not 2020-01-01 2019-01-01 2019-01-01 

  2020-08-31 2019-08-31 2019-12-31 

     
Verksamhetens intäkter 1 121 975  141 065  220 370  

Verksamhetens kostnader 2 -118 593  -137 000  -214 448  

Avskrivningar 3 -446  0  -24  

     
Verksamhetens nettokostnader 2 936  4 065  5 898  

     
Finansiella intäkter 4 1  3  7  

Finansiella kostnader 5 -28  -28  -38  

     
Resultat före extraordinära poster 2 909  4 040  5 867  

     
Extraordinära poster  0  0  0  

     
Redovisat resultat  2 909  4 040  5 867  
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Balansräkning 
Belopp i tkr Not 2020-01-01 2019-01-01 2019-01-01 

  2020-08-31 2019-08-31 2019-12-31 

TILLGÅNGAR     
     
Anläggningstillgångar     
Immateriell anläggningstillgång 6 12 360  2 220  2 671  

Inventarier 7 287  325  336  

Summa anläggningstillgångar  12 647  2 545  3 007  

     
Omsättningstillgångar     
Fordringar 8 27 532  29 961  41 160  

Likvida medel 9 15 042  19 496  18 273  

Summa omsättningstillgångar  42 574  49 457  59 433  

     
Summa tillgångar  55 221  52 002  62 440  

     
     
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER     

     
Eget kapital     
Eget kapital 10 27 868  22 000  22 000  

Andelskapital, medlemskommuner 10 2 997  2 997  2 997  

Årets/periodens resultat 10 2 909  4 040  5 867  

Summa eget kapital  33 774  29 037  30 864  

     
Skulder      
Kortfristiga skulder 11 21 447  22 965  31 576  

Summa skulder  21 447  22 965  31 576  

     
Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder  55 221  52 002  62 440  
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Kassaflödesanalys 
 

Belopp i tkr Not 2020-01-01 2019-01-01 2019-01-01 

  2020-08-31 2019-08-31 2019-12-31 

     
Den löpande verksamheten     
Årets resultat 10 2 909  4 040  5 867  

Justering för av- och nedskrivning 3 446  0  24  

     
Medel från verksamheten     
före förändring av rörelsekapital  3 355  4 040  5 891  

     
Minskning kortfristiga fordringar  13 628  14 016  2 817  

Minskning kortfristiga skulder  -10 127  -9 141  -530  

     
Kassaflöde från den löpande verksamheten  6 856  8 915  8 178  

     
Investeringsverksamheten     
Bruttoinvestering i anläggningstillgångar  -10 087  -2 545  -3 031  

     
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -10 087  -2 545  -3 031  

     
Finansieringsverksamheten     
Andelskapital 12 0  218  218  

Återbetalning av Eget Kapital 10 0  -4 676  -4 676  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0  -4 458  -4 458  

     
Årets kassaflöde  -3 231  1 912  689  

Likvida medel vid periodens början  18 273  17 584  17 584  

     
Likvida medel vid periodens slut 9 15 042  19 496  18 273  

     
 
Redovisningsprinciper 
Delårsrapporten har upprättats enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

samt enligt rekommendationer för delårsrapportering från Rådet för kommunal redovisning. 

Redovisningsprinciper är oförändrade sedan föregående årsredovisning. Tillgångar, avsättningar 

och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den 

period som tolkuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits 

eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska 

fördelarna kommer att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt 

sätt.  
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Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 

Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Avskrivning 

av inventarier sker på fem år och avskrivningar av nytt verksamhetssystem sker på åtta år. 

 

Noter 
 Belopp i tkr 2020-01-01 2019-01-01 2019-01-01 

  2020-08-31 2019-08-31 2019-12-31 
Not     

1 Verksamhetens intäkter    
 Förmedlingstjänster 121 792  140 636  219 946  

 Övriga intäkter 183  429  424  

 Summa 121 975  141 065  220 370  

 Av övriga intäkter uppgår 171 tkr för kompensation för höga sjuklönekostnader 2020 
     

2 Verksamhetens kostnader    
 Direktionskostnader 227  495  784  

 Sociala avgifter direktion 87  173  269  

 Personalkostnad 14 057  14 587  22 713  

 Sociala avgifter personal 4 387  4 657  6 812  

 Arvoden och ersättning tolkar 76 763  89 791  141 236  

 Sociala avgifter tolkar 15 319  19 443  30 306  

 Tolkutbildning 263  528  755  

 Lokalkostnader 2 325  2 324  3 568  

 Dator/IT/telefoni/post 2 793  2 331  3 529  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  161  180  384  

 Administrativa- och konsulttjänster 2 211  2 491  4 092  

 Summa 118 593  137 000  214 448  
     

3 Avskrivningar    
 Inventarier 446  0  24  

 Summa 446  0  24  
     

4 Finansiella intäkter    
 Ränteintäkter 1  3  7  

 Summa 1  3  7  
     

5 Finansiella kostnader    
 Räntekostnad  0  0  1  

 Övriga finansiella kostnader 28  28  37  

 Summa 28  28  38  
     

 

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

     
6 Immateriell anläggningstillgångar    

 Pågående investering 0  2 220  2 671  

 Årets investering 12 758  0  0  

 Årets avskrivning -398  0  0  

 Summa 12 360  2 220  2 671  
     

7 Inventarier    
 Anskaffningsvärde 1 600  1 241  1 241  
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 Ackumulerade avskrivningar -1 265  -1 241  -1 241  

 Årets investering 0  325  360  

 Årets avskrivning -48  0  -24  

 Summa 287  325  336  
     

8 Fordringar    
 Kundfordringar 12 764  14 154  25 217  

 Div. kortfristiga fordringar 149  0  10  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 619  15 807  15 933  

 Summa 27 532  29 961  41 160  
     

9 Kassa och bank    
 Bank 15 042  19 496  18 273  

 Summa 15 042  19 496  18 273  
     

10 Eget kapital    
 Ingående balans Allmänt eget kapital 27 868  26 676  26 676  

 

Återbetalning av Eget Kapital till förbundets 
medlemmar 0  -4 676  -4 676  

 Utgående balans Allmänt eget kapital 27 868  22 000  22 000  

 Årets/periodens resultat 2 909  4 040  5 867  

 Andelskapital, medlemskommuner 2 997  2 997  2 997  

 Summa 33 774  29 037  30 864  
     

11 Kortfristiga skulder    
 Leverantörsskulder 1 382  1 582  3 622  

 Moms 4 948  5 194  8 369  

 Personalens skatter och avgifter 1 724  1 964  3 402  

 Skulder till anställda 3  1  0  

 Upplupna semesterlöner 840  592  882  

 Upplupet arvode tolkar, inkl sociala avgifter 4 997  9 347  9 560  

 Övriga upplupna kostnader 7 553  4 285  5 741  

 Summa 21 447  22 965  31 576  
     
 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 augusti 2020. 
     

12 Andelskapital    
 Årets förändring av andelskapital 0  218  218  

 Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare 

 2019 tillkom 12 nya medlemmar    
 Summa 0  218  218  
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Tolkförmedling Väst, Göteborg 2020-09-25  

 

 

 

 

 

 

Åke Björk     Christina Abrahamsson   

Ordförande     Vice ordförande 
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Verksamhetsplan för det gemensamma 

folkhälsoarbetet i Härryda kommun 2021  
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Folkhälsa och socialt hållbar utveckling 
Hälsa kan beskrivas i flera dimensioner; fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa. Den 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

grupper i samhället.  

Det finns olika argument för att det är viktigt att arbeta för en jämlik 

hälsa; moraliska och rättviseteoretiska argument men också argument 

som är kopplade till bättre utnyttjande av det allmännas resurser samt 

hållbar utveckling.  

Folkhälsoarbetet är en av många pusselbitar i arbetet för en socialt 

hållbar utveckling. Ett socialt hållbart samhälle innebär att mänskliga 

rättigheter respekteras och att inga grupper diskrimineras eller 

missgynnas.  

 

Samverkan och styrning  
En del av folkhälsoarbetet i Härryda kommun utgår från ett samverkansavtal mellan Härryda 

kommun och Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden och vägleds av de båda parternas aktuella 

styrdokument. Det övergripande målet med det gemensamma arbetet är att förbättra hälsan för 

befolkningen inom kommunen. Avtalet reglerar samverkan och gemensam finansiering av 

strategisk tjänst samt gemensamma folkhälsoinsatser i Härryda kommun.  

I Härryda kommun ansvarar kommunstyrelsen, enligt reglementet, för folkhälsoarbetet i 

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

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

man överens om den gemensamma inriktningen för folkhälsoarbetet, fastställer handlingsplan 

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

kommunstyrelsens presidium. 

Förvaltningens ledningsgrupp har utsett en styrgrupp för folkhälsoarbetet. Styrgruppen består 

av utvecklingschef, sektorschef UKF, sektorschef SOC, funktionschef verksamhetsstöd UKF 

samt utvecklingsledare folkhälsa. Styrgruppen fastställer förslag till årlig handlingsplan, 

svarar för förankring i ordinarie verksamhet samt utser arbetsgrupper för specifika frågor. 

En god folkhälsa 
innebär att hälsan är så 

god som möjligt och 
samtidigt så jämlikt 

fördelad som möjligt 
mellan olika grupper i 

samhället. 
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VIS gruppen1 utgör referensgrupp för arbetet. Folkhälsoarbetet sker i ordinarie verksamhet 

med stöd från verksamhetsutvecklare inom UKF.  

 

Utgångspunkter för samverkansavtal och verksamhetsplan  

Internationella och nationella styrande dokument anger riktningen för folkhälso- och sociala 

hållbarhetsarbetet tillsammans med regionala och kommunala styrdokument. Dessa utgör 

grunden för prioriteringar och insatser inom samverkansavtalet. 

Internationella och nationella styrande dokument som anger riktningen för folkhälsoarbetet:  

 

 FN:s Agenda 2030 med 17 Globala mål för en ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt hållbar utveckling och agendans grundläggande princip om att 

alla ska inkluderas och ingen lämnas utanför.    

 Det övergripande nationella folkhälsomålet: ”att skapa samhälleliga 

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

påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”. För att uppnå det 

övergripande målet finns åtta identifierade målområden2. 

 

Utöver det nationella målet har kommunen respektive och hälso- och sjukvårdsnämnden egna 

styrdokument som är vägledande för det gemensamma folkhälsoarbetet. 

Regionala/kommunala styrande dokument och uppdrag som ligger till grund för prioriteringar 

och insatser: 

 Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030 

 Västra Götalandsregionens budget  

 Mål- och inriktningsdokument 2021 för västra hälso- och sjukvårdsnämnden 

 Kommunstyrelsens budget och verksamhetsplan 

 Välfärdsnämndens budget och verksamhetsplan 

 Strategisk plan Agenda 2030 

 

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

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

sociala dimensionen. I kommunens dokument Strategisk plan Agenda 2030, beskrivs fyra 

prioriterade insatsområden, varav två berör den sociala hållbarhetsdimensionen; Fokus på 

psykisk hälsa samt Öka ungas delaktighet. 

 

I Majoritetens strategiska plan 2019 - 2022 finns särskilt prioriterade områden formulerade. I 

planen framgår bland annat att kommuninvånarnas hälsa är en central fråga och att varje fråga 

ska beakta effekterna på medborgarnas möjlighet till rekreation och en aktiv och hälsosam 

 

1 VIS-gruppen, Verksamhetschefer i samverkan, består av verksamhetschefer inom Förskola, Grundskola, 

Gymnasium, Härryda framtid (vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad), Kultur och Fritid, 

Funktionsstöd UKF, Barn och familj, Hälsa och bistånd, Integration och arbetsmarknad. 
2 De åtta målområden som är kopplade tillnationella folkhälsomålet är: 

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

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

inflytande och delaktighet, 8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård. 
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fritid. Här omnämns också barn, unga och unga vuxnas psykiska ohälsa som ett växande 

samhällsproblem och att det i det avseendet behövs bättre metoder och förebyggande insatser 

i de miljöer där unga vistas. 

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

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

 

I Västra Götalands budget 2021 finns prioriterade mål för 2021-2023 samt fokusområden med 

uppdrag för 2021. I dessa framgår att regionen bland annat har som mål att invånarnas 

tillgång till den vård de behöver ska öka, att primärvården ska bli den naturliga ingången för 

personer i behov av vård, samt att deltagande i kulturlivet ska öka. 

Utöver Regionfullmäktiges mål har västra hälso- och sjukvårdsnämnden fastställt ett eget mål:  

Att verka för en god och jämlik hälsa i befolkningen och i samverkan minska de påverkbara 

hälsoklyftorna. 

 

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

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

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

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

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

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

kommuninvånarnas hälsa. Folkhälsobudgeten stöttar insatser initialt med målet att insatserna 

därefter ska drivas inom ramen för ordinarie verksamhetsbudget.  

Arbetet ingår i kommunens ordinarie styrmodell och ska synliggöras och integreras i 

verksamhetsplan och sektorsplan. Ansvaret för planering, genomförande och uppföljning 

följer chefsansvaret. Utvecklingsledare folkhälsa stödjer och samordnar arbetet.  

 

Ett fokusområde för 2021 – Kraftsamling för psykisk hälsa  
Åtgärdsplanen för det gemensamma folkhälsoarbetet 2020 hade ett fokusområde; psykisk 

hälsa. Även 2021 sätts fokus på den psykiska hälsan då det är ett område som behöver 

långvarig prioritering för att åstadkomma resultat. I kölvattnet av Corona-pandemin kan vissa 

verksamheter redan nu se att den psykiska ohälsan ser ut att öka och vi kan ana att det är en 

utveckling som kan fortgå en tid framöver.  

 

Inom ramen för det gemensamma folkhälsoarbetet i Härryda kommun ska olika insatser 

genomföras som alla har målet att bidra till att stärka den psykiska hälsan bland 

kommuninvånarna. Insatser som riktas till barn och unga har störst prioritet då det är i tidig 

ålder grunden för en god hälsa skapas. Insatserna ska riktas till de grupper där de största 

behoven finns, i syfte att minska skillnader i hälsa. I välfärdsbokslut 2019 synliggörs behovet 

av att särskilt fokusera på flickors och kvinnors psykiska hälsa men också att det finns 

skillnader i hälsa utifrån ett geografiskt perspektiv. 

 

Insatserna i 2021 års folkhälsoplan utgår från och understödjer lokal handlingsplan för 

psykisk hälsa, lokal handlingsplan för suicidförebyggande insatser samt strategisk plan 

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

innehåller även nya insatser.  

Page 256 of 270



5 

 

 

Insatser 2021 

MHFA och YAM  

- två verktyg för att förebygga, upptäcka och åtgärda psykisk ohälsa 

Sedan 2018 arbetar Härryda kommun med de två evidensbaserade metoderna MHFA3 och 

YAM4.  Inom förvaltningen finns utbildade ledare för de båda metoderna. 

En plan finns för att säkerställa att alla elever i kommunala grundskolans årskurs 8 får ta del 

av YAM. Under 2020 fanns planer på att utbilda ytterligare tre YAM-ledare då det krävs 

kontinuerlig utbildning av nya ledare för att skapa en stabil struktur för arbetet. På grund av 

pandemin ställdes utbildningen in.   

MHFA kan ses som ett komplement till YAM då MHFA syftar till att skapa ökad kunskap 

bland personal som möter unga, vuxna och äldre i de olika verksamheterna. Sex kurser inom 

MHFA ska genomföras årligen för förvaltningens medarbetare. Under 2021 undersöks 

möjligheten att utveckla arbetet för att även nå ut till externa verksamheter. 

Ansvar: VIS gruppen och utvecklingsledare folkhälsa 

Kostnad: 130 000 

Samordna och stärka arbetet det förebyggande arbetet med unga  

”Ett drogfritt Härryda” är en plan, framarbetad av SSPF5, som beskriver hur arbetet med 

ungdomar, 7-20 år, bör ske utifrån ett främjande och förebyggande perspektiv med generella, 

selektiva och indikerade insatser. För att skapa struktur och för att förstärka det inledande 

arbetet, anställs en 0,5 tjänst projektledare under perioden 2021- 2023. Insatsen kommer att 

utgöra en del av kommunens arbete med TSI – tidigt samordnade insatser, som Skolverket 

och Socialstyrelsen fått regeringsuppdrag att stötta kommunerna i. TSI ska förstärka det 

brottsförebyggande arbete som redan pågår i kommunerna eller att utveckla det som saknas och 

behöver byggas upp. Projektledaren ska bidra till att skapa struktur för det långsiktiga arbetet 

likväl utgöra en operativ resurs. Externa och interna utbildningsinsatser kommer att 

genomföras med bland annat föräldramöten på skolorna med SSPFs medverkan samt 

framtagande av informationsmaterial. Även utbildningsinsatser för personal kommer att 

genomföras.  

Ansvar: SSPF  

Kostnad: 400 000 årligen under perioden 2021-2023. 

Naturbaserad rehab 

Trädgårdsterapi har de senaste åren återkommit som mer och mer etablerad behandling för 

människor med utmattningssyndrom och utvärderingar visar ofta på en god effekt där en stor 

del av deltagarna återgår till aktivitet såsom studier, arbetsträning eller arbete. Naturbaserad 

rehab i Rävlanda trädgård startade som ett Leaderprojekt 2017 med syfte att bedriva 

gruppverksamhet, samtal och odling med målet att personer som står långt från arbetslivet, 

ska kunna återgå till arbete. Verksamheten har byggts upp och utvecklats allteftersom. 

 

3 MHFA- Mental Health First Aid, eller Första hjälpen psykisk hälsa. Kursen kan liknas vid hjärt-lungräddning, men med 

inriktning mot psykisk hälsa. Kurserna finns med tre inriktningar; unga, vuxna och äldre. 
4 YAM – Youth Aware of Mental health. Ett program som främjar diskussion och utvecklar färdigheter för att möta livets 

svårigheter och öka elevernas kunskap om psykisk hälsa.  
5 Samarbetsform mellan Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid 
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Insatsen har under 2020 stöttats med folkhälsomedel för att finansiera del av en tjänst. Under 

hösten 2020 genomförs en utvärdering av arbetet. Utifrån utvärderingens resultat ska 

verksamheten utvecklas för att fortsätta ta emot personer som är långtidssjukskrivna, 

framförallt på grund av psykisk ohälsa. För att bedriva insatsen och för att verka för att 

insatsen blir en del av ordinarie arbete, tillskjuts medel för en 0,5 tjänst.  

Ansvar: UKF / SOC 

Kostnad: 310 000 

Insatser för att stärka ungas psykiska hälsa 

Genomföra fördjupad dialog med unga utifrån LUPP enkäten och därefter initiera insatser för 

att stärka psykisk hälsa bland unga. 

Ansvar: UKF med stöd av utvecklingsledare folkhälsa 

Kostnad: 60 000 

Generella informationsinsatser om psykisk hälsa 

Genom att uppmärksamma psykisk hälsa och psykisk ohälsa kan kunskap öka och därigenom 

minska stigma och utanförskap. Föreläsningar och utåtriktade informationsinsatser genomförs 

i samband med Internationella suicidpreventiva dagen samt Världsdagen för psykisk hälsa. 

Ansvar: Utvecklingsledare folkhälsa 

Kostnad: 90 000 

Föräldraskapsstöd 

Att stötta föräldrar i att vara sina barns främsta resurs är en del i att arbeta för att främja en 

god psykisk hälsa bland barn och unga. En översyn av befintligt föräldraskapsstöd i 

kommunen genomfördes under 2020, vilken resulterade i att det finns ett behov av att utbilda 

nya ledare för att kunna fortsätta erbjuda generella föräldraskapsutbildningar. De generella 

föräldraskapsutbildningarna är en del i kommunens totala erbjudande av stöd och metoder. 

Ansvar: UKF med VIS gruppen som styrgrupp 

Kostnad: 100 000 

Skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och kulturdeltagande i alla kommunens orter 

Välfärdsbokslut 2019 synliggjorde stora skillnader mellan olika delar kommunen gällande 

barns och ungas deltagande i kulturskola, grad av fysisk aktivitet och deltagande i 

föreningslivet. Då kulturutövning och kulturkonsumtion, likväl som fysisk aktivitet i hög grad 

kan påverka den psykiska hälsan, ses behov av att skapa förutsättningar för att utjämna 

skillnaderna. Stöd ska ges till initiativ som bidrar till att unga på alla orter ska kunna ha 

förutsättningar att delta i kultur- och föreningsaktiviteter.  

Ansvar: UKF 

Kostnad: 200 000 

Page 258 of 270
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Sektorn för utbildning och kultur EH4roA 
u,'0MMUN 

Datum 2020-11-02 Dnr 2020VFN33 002 

Anmälan av delegationsbeslut till Välfärdsnämnden 2020-11-18 

Beslutsfattare 

Malin Olsson Asp 

Mikael Svensson 

Marie Westergård 

Hans Melin 

Malin Olsson Asp 

Beslut 

Anställning av lärare och förskollärare utan behörighet och legitimation 

Anställning av lärare och förskollärare utan behörighet och legitimation 

Aktivitetsbidrag nr 850 

Anställning av lärare och förskollärare utan behörighet och legitimation 

Anställning av lärare och förskollärare utan behörighet och legitimation 
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med anledning av ej verkställt beslut, mål 

13421-20 
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Sektorn för socialtjänst 
Elisabeth Trenter 

Välfärdsnämnden 

Datum Dnr 
2020-10-20 2020VFN397  709 

Begäran om yttrande till Förvaltningsrätten med anledning av ej 
verkställt beslut, mål 13421-20 

Sammanfattning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) yrkar att förvaltningsrätten ålägger Härryda 
kommun att betala en särskild avgift enligt 16 kap. 6 a § socialtjänstlagen (2001:453), 
(SoL), avseende ej verkställt beslut gällande särskilt boende.  

IVO yrkar på att avgift ska utgå från och med den 14 augusti 2019 till och med den 17 
januari 2020, och att avgiften bör fastställas till 448 600 kronor. Nämnden ska yttra sig i 
ärendet och ta ställning till IVO:s yrkanden. 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden antar förvaltningens skrivelse som sitt eget yttrande som svar på 
begäran om yttrande till Förvaltningsrätten. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Lena Lager 
Sektorschef Tina Forsgren 

Verksamhetschef 
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