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KALLELSE 
Välfärdsnämnden 
Datum 
2021-02-03 

1. Fastställande av föredragningslistan 
 
 

  

 
2. Information om riskbedömningsmodellen Signs of Safety (30 min) 

2020VFN552 
 

Susanne Grabe, Jennie 
Gustavsson, Jessica 
Johansson och Linda 
Dalenius, 30 min  

 

3. Information om nyhetsbrev från kultur och fritid (10 min) 
 
 

Susanna Eskilsson Juhlin, 
10 min  

 
4. Information om ärendehantering och förvaltningens beredning av 

beslutsunderlag (20 min) 
 
 

Anna Jakobsson, 20 min  

 
5. Redovisning till Skolinspektionen av vidtagna åtgärder med 

anledning av regelbunden kvalitetsgranskning 2020 (20 min) 
2020VFN569 
 

Päivi Malmsten, 20 min  

 

6. Redovisning av uppdrag att införa en pilotverksamhet på 
Rullstenens förskola 
2020VFN563 
 

  

 

7. Antagande av riktlinjer för ersättningar och villkor vid 
familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar 
m.m. 
2020VFN268 
 

  

 

8. Utbetalning av habiliteringsersättning med anledning av 
coronapandemin 
2020VFN585 
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KALLELSE 
Välfärdsnämnden 
Datum 
2021-02-03 

 
 

9. Yttrande över kommunicerade handlingar till Inspektionen för vård 
och omsorg med anledning av tillsyn av elevhälsans medicinska 
insats 
2021VFN16 
 

  

 

10. Uppföljning av årsplan 2020 samt godkännande av årshjul för 
ledning och styrning 
2020VFN485 
 

  

 

11. Delgivning av protokoll från råd 2021 
2021VFN7 
 

  

 

12. Delgivningar 2021 
2021VFN8 
 

  

 

13. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning och kultur 
2021 
2021VFN32 
 

  

 

14. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2021 
2021VFN4 
 

  

 

15. Anmälan av ordförandebeslut om att tillfälligt begränsa antalet 
deltagare i daglig verksamhetens lokale 
2021VFN38 
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KALLELSE 
Välfärdsnämnden 
Datum 
2021-02-03 

16. Anmälan av ordförandebeslut - Distansundervisning på gymnasiet 
med anledning av rekommendationer från Folkhälsomyndigheten 
2020VFN564 
 

  

 

17. Anmälan av ordförandebeslut - Förlängning av tidigare 
ordförandebeslut avseende stängning inom vissa områden, Kultur- 
och fritid 
2021VFN58 
 

  

 

18. Anmälan av ordförandebeslut - Grundskola, Tillfällig och delvis 
stängning av verksamhet inom skolområdet med anledning av hög 
smitta enligt förordning 2020:115 
2021VFN56 
 

  

 

19. Anmälan av ordförandebeslut - Hulebäcksgymnasiet, Tillfällig och 
delvis stängning av verksamhet inom skolområdet med anledning 
av hög smitta enligt förordning 2020:115 
2021VFN57 
 

  

 

20. Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 2021 
2021VFN54 
 

  

 

21. Anmälan av ordförandebeslut 2021 
2021VFN2 
 

  

 

22. Framställan enligt 16 kap. 18 § socialförsäkringsbalken 
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Information om riskbedömningsmodellen 
Signs of Safety (30 min) 

2 

2020VFN552 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för socialtjänst 
Susanne Grabe 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2020-12-11   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2020VFN552 709 

 

 

 

Information om riskbedömningsmodellen Signs of Safety 
 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Signs of Safety grundades i Australien under 1990-talet av Andrew Turnell 
och Steve Edwards, som efterfrågade socialsekreterares erfarenheter av vad 
som fungerat bra i arbetet i komplexa ärenden. 
 
Signs of Safety är en erfarenhetsbaserad riskbedömningsmodell som utgår 
från kliniskt socialt arbete. Modellen har på kort tid blivit ett av de 
vanligaste förhållningssätten inom barn- och ungdomsutredningar som man 
använder inom många socialtjänster i Sverige och inom Göteborgsregionen. 
Förhållningssättet utgår ifrån lösningsfokus där samarbetsalliansen mellan 
socialsekreteraren och familjen är en central förutsättning och där man 
utforskar och tar hjälp av familjens nätverk. 
 
En central del av förhållningssättet är säkerhetsplanering för 
högriskärenden, som förenklat innebär att socialsekreteraren arbetar 
intensivt tillsammans med familjen och nätverket runt familjen för att göra 
en tydlig planering för barnets fortsatta skydd och säkerhet. 
 
Enheten för barn och unga i Härryda kommun har arbetat med metoden till 
och från sedan 2015. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 11 december 2020 
 
 
 
Lena Lager Susanne Grabe 
Socialchef Verksamhetschef 
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Redovisning till Skolinspektionen av vidtagna 
åtgärder med anledning av regelbunden 

kvalitetsgranskning 2020 (20 min) 

5 

2020VFN569 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för utbildning, kultur och fritid 
Elin Rosén 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2020-12-18   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2020VFN569 600 

 

 

 

Redovisning till Skolinspektionen av vidtagna åtgärder med 
anledning av regelbunden kvalitetsgranskning 2020 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden fastställer Redovisning till Skolinspektionen av vidtagna 
åtgärder med anledning av regelbunden kvalitetsgranskning 2020 och 
översänder redovisningen till Skolinspektionen.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19-20 §§ skollagen (2010:800) 
under våren 2020 genomfört regelbunden kvalitetsgranskning av Härryda 
kommun avseende huvudmannens ansvar för grundskola och gymnasium i 
förhållande till mål och riktlinjer. Huvudmannen ska senast den 28 februari 
2021 redovisa till Skolinspektionen vilka förbättringsåtgärder som vidtagits 
utifrån de identifierade utvecklingsområdena. 
 
I Skolinspektionens beslut från den 12 juni 2020 framkom två 
utvecklingsområden. Dessa handlade om: 
-huvudmannen behöver utveckla och fördjupa analys av skillnader mellan 
skolenheters studieresultat och resultat gällande trygghet  

-huvudmannen behöver genom ett aktivt och löpande uppföljningsarbete 
försäkra sig om att de kompensatoriska åtgärderna leder till faktiska 
förbättringar av elevernas möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen.  

Sedan tillsynen genomfördes har ett flertal åtgärder vidtagits inom 
grundskole- och gymnasieverksamheten i Härryda kommun. Det handlar om 
utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet tex genom verksamhetsbesök 
som huvudmannen kommer att genomföra på skolorna, uppföljning av 
samtliga läroplansområden i ett nytt digitalt verktyg samt framtagande av 
elevhälsoplaner. Inom grundskolan har rastverksamheten utvecklats bland 
annat genom att trivselledare införts. Dessutom har olika riktade projekt 
genomförts. Inom gymnasiet har uppföljning av elevernas trygghet 
utvecklats genom en modifierad hälsoenkät. Gymnasiet har också utvecklat 
formerna för överlämning från grundskolan.  
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 18 december 2020 
 Beslut från Skolinspektionen efter regelbunden 

kvalitetsgranskning av Härryda kommun 
 Redovisning till Skolinspektionen av vidtagna åtgärder med 

anledning av regelbunden kvalitetsgranskning 2020 

 
 
Päivi Malmsten 
Sektorschef  
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Dnr-SI 2019:9532 

Beslut 
efter regelbunden kvalitetsgranskning av Härryda 

kommun 
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Skolinspektionen 

2(18) 

Inledning 

Med anledning av den rådande situationen med risker 
för smittspridning av Covid-19 

Många skolor är i dagsläget starkt påverkade av de åtgärder som vidtas med anledning 
av Covid-19. Följden kan vara stor frånvaro av personal eller att resurser måste tas i 
anspråk för nya förhållanden. För gymnasieskolan och vuxenutbildningen gäller 
särskilda rekommendationer. Skolinspektionen anpassar för närvarande på olika sätt 
sin tillsyn och granskning. Mer information finns på www.skolinspektionen.se. Vi följer 
kontinuerligt situationen och hur den påverkar skolsystemet i olika delar av landet. 
Eftersom skolan fortfarande är aktiv och ska fortgå men under andra omständigheter 
menar Skolinspektionen dock att det är viktigt att meddela bedömningen efter den 
tidigare tillsynen eller granskningen som redan ägt rum. Skolinspektionen har i detta 
beslut satt uppföljningstiden med hänsyn till rådande omständigheter. 
Uppföljningstiden kan komma att förlängas ytterligare om förutsättningarna 
förändras. Om du som huvudman behöver längre uppföljningstid kontakta 
Skolinspektionen för prövning. 

Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19-20 §§ skollagen (2010:800) genomfört en 
kvalitetsgranskning vid Härryda kommun avseende de förutsättningar huvudmannen 
skapar för att eleverna får en likvärdig utbildning. En kvalitetsgranskning ska belysa 
hur väl huvudmannen klarar sitt uppdrag att ge elever förutsättningar att nå de 
nationella målen. 

Läsanvisning 
Skolinspektionen bedömer huvudmannens arbete inom två områden, se bilagan 1. På 
varje område bedöms om huvudmannen uppfyller framtagna kvalitetskriterier i hög 
utsträckning, i flera delar eller i låg utsträckning. Om en huvudman bedöms uppfylla 
kvalitetskriterierna i låg utsträckning eller i flera delar anger Skolinspektionen att ut-
vecklingsarbeten behöver inledas och visar på vilka punkter. En skriftlig redovisning av 
åtgärder begärs också av huvudmannen. Om en skola bedöms uppfylla kriterierna i 
hög utsträckning begär inte Skolinspektionen motsvarande redovisning men kan 
lämna framåtsyftande kommentarer. 
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Skolinspektionen 
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Beslut: 
Skolinspektionen bedömer att myndighetens kvalitetskriterier uppfylls i Härryda 
kommun i följande utsträckning: 

Huvudmannens analys av studieresultat och trygghet 

Huvudmannen gör i flera delar relevanta analyser av studieresultat och resultat 
avseende trygghet, som kan utgöra underlag för förbättringsåtgärder inom dessa 
områden, men utvecklingsområden finns. 

Ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del: 

• Huvudmannen behöver fortsatt utveckla och fördjupa analysen av 
skillnader mellan skolors studieresultat och resultat gällande trygghet. Detta 
för att identifiera och förklara styrkor och utvecklingsområden för att 
ytterligare kunna ge rätt förutsättningar i förhållande till enheternas behov. 

Huvudmannens kompensatoriska arbete 

Huvudmannen har i flera delar vidtagit relevanta kompensatoriska åtgärder, som 
syftar till att elever med sämre förutsättningar ska nå utbildningens mål så långt 
som möjligt, men utvecklingsområden finns. 

Ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del: 

• Huvudmannen behöver genom ett aktivt och löpande uppföljningsarbete 
försäkra sig om att de kompensatoriska åtgärderna leder till faktiska 
förbättringar av elevernas möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen. 

Uppföljning 

Huvudmannen ska senast den 28 februari 2021 redovisa till Skolinspektionen vilka 
förbättringsåtgärder som vidtagits utifrån de identifierade utvecklingsområden och 
resultatet av dessa åtgärder. Som stöd för redovisningen bör bifogad mall (bilaga 3) 
användas. 

Redogörelsen skickas via e-post, till dokument.goteborg@skolinspektionen.se, eller 
per post till, Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg. Hänvisa till 
Skolinspektionens diarienummer för granskningen (dnr—SI 2019:9532) i de handlingar 
som sänds in. 
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Skolinspektionen 

4(18) 

Skolinspektionens bedömningar 
Nedan redovisas Skolinspektionens bedömningar för respektive område. 

Huvudmannens analys av studieresultat och trygghet 
Författningsstöd 
1 kap. 9 §, 4 kap. 3, 5-7 §§, 5 kap. 3 § skollagen 

Skolinspektionen bedömer följande: Huvudmannen gör i flera delar relevanta analyser 
av studieresultat och resultat avseende trygghet, som kan utgöra underlag för 
förbättringsåtgärder inom dessa områden, men utvecklingsområden finns. 

Sammanfattande motivering till bedömningen är att huvudmannen kartlägger 
skolenheternas studieresultat och tar del av skolenheternas analyser. Däremot gör 
huvudmannen i varierande grad en fördjupad analys av studieresultaten. Tryggheten 
är något som man från huvudmannens sida betonar är viktigt och som följs upp men 
analys av tryggheten sker främst på enheterna. Huvudmannens organisation har 
genomgått förändringar och i denna process har arbete med hur analyser ska göra 
påbörjats, men återstår att fördjupa. 

Studieresultat återstår att analysera djupare på huvudmannanivå 

Granskningen visar att huvudmannen gör en genomgående kartläggning av 
grundskolenheternas resultat men att analysen av resultaten bör utvecklas. För 
grundskolorna i kommunen görs i nuläget analyser av studieresultaten framför allt på 
skolenhetsnivå. Skolenheterna rapporterar betygsstatistik och resultat från nationella 
prov. Huvudmannen bidrar med material som enheterna kan använda i analysarbetet. 
Huvudmannen får vetskap om skolenheternas resultat genom medarbetarsamtal, 
verksamhetsbesök och rapporter. Tre gånger per år tar huvudmannen del av 
skolenheternas kvalitetsrapporter och en av dessa gäller kunskap och måluppfyllelse. 
Sektorn för utbildning och kultur, det vill säga förvaltningen, kartlägger betyg och 
enheternas analyser av betyg och nationella prov. Enligt inkommen dokumentation 
görs en fördjupad rapportering till nämnden i vilken resultaten jämförs med regionala 
och nationella studieresultat. Sektorn för utbildning och kultur analyserar 
måluppfyllelse och kunskapsresultat och konstaterar genom de analyser som gjorts att 
de har goda kunskapsresultat i kommunen men säger att dessa kan skilja sig åt mellan 
skolorna. De ser ingen skillnad mellan ämnen men däremot då det gäller pojkars och 
flickors resultat. Det som framförallt utmärker sig negativt i resultaten är skriftlig 
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Skolinspektionen 

5(18) 

produktion i nationella prov, enligt representanter från Sektorn för utbildning och 
kultur. Även subtraktion i årskurs 3 är något som de sett utmärker sig negativt. Ett 
område där Sektorn för utbildning och kultur identifierat att utvecklingsarbete behövs 
är arbetet för elever som har kommit långt i sin kunskapsutveckling. Ett annat exempel 
på något som återstår är att analysera hur de skolenheter som har lyckats har arbetat 
med att anpassa studiemiljön. Sektorn för utbildning och kultur följer upp effekter av 
insatser genom till exempel resultat av nationella prov och ger exempel på utbyten 
och möten mellan skolenheter där skolor med högre studieresultat träffar skolor med 
lägre studieresultat för att utbyta erfarenheter, få tips och diskutera 
framgångsfaktorer. Rektorerna beskriver att de vid senaste analysen hade varierande 
resultat på de olika enheterna och att pojkarna på en skola hade högre meritvärden än 
flickorna. Rektorerna fick då i uppdrag att undersöka vad de avvikande resultaten 
berodde på. 

För gymnasiet sker analysarbete inledningsvis på programnivå i respektive arbetslag. 
Programlagen skriver verksamhetsberättelser. Verksamhetsberättelser och 
betygsanalyser sammanställs sedan av Sektorn för utbildning och kultur och 
presenteras för nämnden. Efter en första rapport fortsätter analysarbete av Sektorn 
för utbildning och kultur och en fördjupad analys presenteras därefter för nämnden. I 
betygsanalyserna har de bland annat kommit fram till att programmen har visat sig 
styra trender och tendenser. Den rapport som skickas från skolenheterna till 
huvudmannen delas in i utvecklingsområden och framgångsfaktorer. Rapporteringen 
är utformad så att huvudmannen kan jämföra resultat mellan gymnasieprogram och 
så att goda exempel kan spridas. 

Analysen av trygghet görs främst på skolenheterna 

Granskningen visar vidare att tryggheten är något som värderas högt av huvudmannen 
och att det lyfts fram genom alla nivåer i intervjuerna. Tryggheten analyseras dock 
främst på enhetsnivå. Grundskolans och gymnasieskolans rapporter skrivs vid samma 
tidpunkt vilket möjliggör för Sektorn för utbildning och kultur att samverka kring 
lärdomar utifrån rapporterna. De resultat för tryggheten på skolenheterna som 
Sektorn för utbildning och kultur använder är resultaten från Göteborgsregionens (GR) 
enkät och resultaten från Skolinspektionens enkät. Däremellan kompletterar skolorna 
med egna enkäter. Till detta kommer inrapportering av kränkningar och tillbud samt 
sammanställningar av hälsosamtal. När det gäller arbetet med trygghet upplever 
grundskolerektorerna inte att detta styrs på en generell nivå utan skolenheterna 
arbetar med tryggheten på olika sätt och analyser av positiva och negativa avvikelser 
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görs på respektive enhet. Det innebär bland annat att de har olika sätt att ställa frågor 
till eleverna gällande trygghet. Skolenheterna tar fram en rapport och redovisar sina 
utvärderingar av trygghet och studiero varje år. Sektorn för utbildning och kultur ger 
enheterna frågor att använda, men skolenheterna får sedan välja hur de använder 
dessa. 

Ett exempel på en analys som gjorts på huvudmannanivå är den granskning och analys 
av tryggheten som gjordes 2017. Utifrån den analysen har huvudmannen arbetat med 
tryggheten i ett projekt där man tidigt uppmärksammar övergångar mellan till 
exempel förskolan till förskoleklass. Detta arbete har gjorts genom att bryta ner 
enheternas resultat av trygghet på klassnivå och därigenom har man kunnat arbeta 
riktat med en elevgrupp. Representanter för Sektorn för utbildning och kultur 
beskriver att de sedan följer den gruppen när eleverna går vidare till en annan skola. 

Kränkningar rapporteras in till huvudmannen av rektor. I den rapporteringen anges 
kön och typ av kränkning. Representanter för Sektorn för utbildning och kultur 
beskriver att de genom den rapporteringen får inblick i vilken skolenhet som behöver 
extra stöd från dem. Vidare har Sektorn för utbildning och kultur sett över 
anmälningarna till Skolinspektionen och utifrån det utvecklat sina rutiner gällande 
klagomål. De ser att antalet anmälningar gått ner och tror att det har med den 
satsningen att göra. De har också försökt att se mönster i de anmälningar som 
inkommit till Skolinspektionen. 

Representanter för Sektorn för utbildning och kultur beskriver att det är en fördel att 
gymnasieenheterna är samlade på ett ställe, vilket gör att de kan dela med sig till 
varandra. På gymnasieskolans skolenheter upplever rektorerna att arbetet med 
trygghet har gett goda resultat. De arbetar mycket förebyggande och huvudmannen 
har gett skolenheterna ett tydligt uppdrag kring trygghet och studiero, menar 
rektorerna. På enhetsnivå jämförs resultaten gällande trygghet med föregående år och 
med riket. Eleverna involveras även i samtal kring tryggheten. För att utvärdera 
tryggheten på gymnasieskolan används Skolinspektionens enkät, Göteborgsregionens 
(GR) enkät samt egna hälsoenkäter för år 1 och 3. Resultaten jämförs och Sektorn för 
utbildning och kultur utvärderar utvecklingsarbetet med pågående elevgrupp. 

Analys relaterad till verksamheternas förutsättningar bör utvecklas 

I intervjuer och inskickad dokumentation ges ett par exempel på hur huvudmannen 
relaterar gjorda analyser till hur utbildningen genomförs och de förutsättningar som 
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ges på skolorna. Dock är kedjan från huvudman till utbildningens genomförande något 
som bör utvecklas, vilket också identifierats av Sektorn för utbildning och kultur. 

Utifrån gymnasieenheternas analyser av betygen i förhållande till kön har man på 
skolenheterna arbetat med att variera exanninationsformerna. Detta eftersom 
forskning visar att samma examinationsformer inte passar alla, säger representanter 
för Sektorn för utbildning och kultur Ett annat exempel som beskrivs av såväl 
representanter för Sektorn för utbildning och kultur som rektorer för gymnasiet är 
mönstret de sett att elever presterar bättre när de skapat en relation till läraren. 
Rektorerna beskriver ett positivt utfall utifrån förändringen de gjort i att undvika det 
de benämner som satellitlärare, det vill säga inlånade lärare som eleverna möter mer 
sällan. 

Såväl förvaltning (Sektorn för utbildning och kultur) som nämnd har nyligen genomgått 
en omorganisation. Representanter för Sektorn för utbildning och kultur beskriver att 
de befinner sig i ett läge där de behöver komma fram till vilka åtgärder som ska ske på 
respektive nivå; enhetsnivå och kommunnivå. De säger vidare att kvalitetsarbetet 
behöver utvecklas så att nämnden får det underlag de behöver ha. De beskriver att de 
har mycket data men att det återstår att analysera den djupare. De säger att det finns 
en dialog mellan tjänstemän och politiker. Såväl tjänstemän som politiker träffar 
rektorerna med jämna mellanrum för att diskutera olika frågor. 

Identifierat utvecklingsområde 
1 syfte att ytterligare höja verksamhetens kvalitet inom området bedömer 
Skolinspektionen att ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del: 

• Huvudmannen behöver fortsatt utveckla och fördjupa analysen av skillnader 
mellan skolors studieresultat och resultat gällande trygghet. Detta för att 
identifiera och förklara styrkor och utvecklingsområden för att ytterligare 
kunna ge rätt förutsättningar i förhållande till enheternas behov. 

Skolverket framhåller att det är viktigt att huvudmannen har kunskap om och 
analyserar hur förutsättningarna och genomförandet påverkar verksamhetens resultat 
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och måluppfyllelsei En analys av god kvalitet utmärks av att den identifierar både det 
som fungerar bra och det som fungerar mindre bra. Myndighetens erfarenhet är att de 
huvudmän som har en tydlig och genomtänkt styrning av skolan har god kännedom 
om såväl styrkor som svagheter i skolorna, och därför kan rikta resurser utifrån 
metodiska analyser av det aktuella läget2. En analys av god kvalitet när det gäller 
trygghet utmärks, liksom när det gäller studieresultaten, av att den identifierar både 
faktorer som främjar det som fungerar bra (framgångsfaktorer) och det som fungerar 
mindre bra. Myndighetens erfarenheter från tillsyn och granskning visar dock att vissa 
huvudmän tenderar att enbart använda sig av det generella resultatet kring elevernas 
upplevelse av trygghet, och till exempel beskriva den i positiva termer för alla skolor 
totalt. Samtidigt visar Skolinspektionens mätningar att skillnaderna mellan skolorna är 
stora när det gäller elevers skattningar av tryggheten på skolorna. Det illustrerar att 
det ofta riskerar att bli missvisande att enbart utgå från genomsnittsresultat. 
Huvudmän behöver i stället jämföra trygghetsresultaten mellan olika skolor, program, 
årskurser etc., och identifiera förklaringar till såväl högre som lägre resultat. 

Skolverkets erfarenheter av arbetet med att stödja huvudmännens nulägesanalyser 
visar att huvudmännen inte gjort en tillräcklig analys av skolornas resultat. Detta leder 
lätt till generella utvecklingsinsatser för alla skolor — insatser som inte alltid stämmer 
överens med de lokala behoven som finns på respektive skola. Dessa insatser kan vara 
bra för några skolor, men det finns enskilda skolor som egentligen skulle behöva något 
annat. Skolverkets erfarenheter är vidare att när huvudmannen saknar kvalitativa och 
aggregerade analyser blir samtalet om skolan lätt polariserat, och handlar om andra 
saker än skolans uppdrag. Rektorer och lärare upplever ofta i sådana fall att 
huvudmannen frågar efter fel saker eller fokuserar på fel frågor. 

1  Skolverket 2012. Systematiskt kvalitetsarbete— för skolväsendet, Skolverkets allmänna råd med kommentarer. 
Stockholm: Fritzes, s. 27 och 31; Skolverket 2019. Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete, Stödmaterial. 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/systematiskt-kvalitetsarbete-i-skola-och-
forskola/huvudmannens-systematiska-kvalitetsarbete  (se avsnittet "Analysera och bedöma") 

2  Skolinspektionen 2015. Huvudmannens styrning av grundskolan — ett uppdrag med eleven i fokus, s 7. 

3  Skolverket 2018. Kartläggning av huvudmäns arbete med att utveckla den lokala styrningen av skolan, PM 
Huvudmannens styrning, 2018-06-05, Dnr 2018:301, s. 5f. 
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Huvudmannen Härryda kommun behöver, vilket man också inom Sektorn för 
utbildning och kultur har identifierat, utveckla arbetet med att fördjupa analysen av 
data man redan samlar in och har tillgång till. Förklaringarna i analysen behöver 
relatera till verksamheternas genomförande och förutsättningar. Förklaringarna av 
såväl studieresultat som trygghet behöver innehålla såväl höga som låga resultat och 
variation mellan flickor och pojkar. 

Huvudmannens kompensatoriska arbete 
Författningsstöd 
1 kap. 9 §, 2 kap. 8 b § skollagen 

Skolinspektionen bedömer följande: Huvudmannen har i flera delar vidtagit relevanta 
kompensatoriska åtgärder, som syftar till att elever med sämre förutsättningar ska nå 
utbildningens mål så långt som möjligt, men utvecklingsområden finns. 

Sammanfattande motivering till bedömningen är att huvudmannen genomför 
kompensatoriska insatser men i nuläget inte fördjupar analysen av insatser i 
förhållande till förväntade effekter av det kompensatoriska arbetet. På 
grundskoleenheterna är det upp till varje enskild rektor att fördela resurser och 
organisera verksamheten utifrån den resurstilldelning som görs, delvis baserad på en 
socioekononnisk modell. För gymnasieskolan fördelas kompensatoriska resurser 
mellan enheterna och en analys sker kontinuerligt av skolenheterna snarare än 
huvudmannen. 

Kompensatoriska insatser sker främst på skolenhetsnivå 

Granskningen visar att huvudmannen genomför kompensatoriska insatser som de i 
analyser sett att det finns behov av i kommunen. Den kompensatoriska 
resursfördelningen sker främst genom en resursfördelningsmodell. Det innebär att 
den största delen av det kompensatoriska arbetet lämnas till skolenheterna och inte 
sker på huvudmannanivå. Modellen för resursfördelning baseras på statistik från 
Statistiska centralbyrån (SCB) och 90% fördelas baserat på socioekonomiskt index och 
10% på utländsk bakgrund. Enligt representanter för Sektorn för utbildning och kultur 
utvärderades denna modell senast 2017 och man kom då kom fram till att modellen 
fungerade bra. En justering i modellen gjordes 2018 för att kompensera för elevers 
olika förutsättningar på fritidshemmen. Representanter för Sektorn för utbildning och 
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kultur säger att det inte är någon större skillnad mellan skolenheterna utifrån ett 
socioekonomiskt perspektiv. Extra pengar kan sökas från huvudmannen om en 
skolenhet har elever i behov av ytterligare fysiska anpassningar. I övrigt ska elevernas 
behov täckas av skolpengen. Huvudmannen kan vara med och stötta när det gäller 
lokalernas utformning, säger representanter för Sektorn för utbildning och kultur. 
Huvudmannen förstärker också elevhälsan, både centralt och lokalt på skolenheterna, 
och Sektorn för utbildning och kultur arbetar med att ta fram en central elevhälsoplan 
som ska stötta rektorerna. 

Grundskolerektorerna beskriver att de tilldelas resurser utifrån socioekonomiska 
förutsättningar som en del av enheternas resurstilldelning och att det sedan är upp till 
dem att fördela och tillse att elevernas behov möts i den egna enhetens organisation. 
Det är rektors ansvar inom den egna budgeten säger rektorerna. Rektorerna 
diskuterar fördelning av elevhälsan mellan skolenheter och försöker styra om resurser 
där de behövs. De säger vidare att de tre särskilda undervisningsgrupperna kommunen 
har inte räcker för elever i behov av att ingå i en sådan. 

Inom gymnasieskolan sker det kompensatoriska arbetet inte på samma sätt som i 
grundskolan och man tar till exempel inte hänsyn till föräldrars utbildningsnivå. I 
intervju säger representanter för Sektorn för utbildning och kultur att eftersom alla 
elever inte kommer från kommunen är det svårt att veta hur det ser ut för eleverna 
när det gäller föräldrars utbildningsnivå till exempel. Emellertid säger de att de fångar 
upp elevernas förutsättningar. Resursfördelningen för enheterna i gymnasieskolan 
påverkas av behov av särskilt stöd, studieresultat, kursnivå och programnivå. 
Rektorerna analyserar vilket behov deras enheter har. De har också möjlighet att 
efterhand göra fördelningar mellan enheter genom månadsprognoser och uppföljning 
av budget i förhållande till enheternas resultat. Rektorerna beskriver att det 
kompensatoriska arbetet som sker på gymnasieskolans enheter inte utgår från 
huvudmannen. Utifrån enheternas egna analyser arbetar de med till exempel 
studiepass och matematikstugor. Fördelningen av resurserna ur denna aspekt görs av 
skolenheterna själva och det är inte något huvudmannen är involverad i, säger 
rektorerna. Om resurserna inte räcker till signalerar gymnasieenheterna det till 
huvudmannen, men de kan i ett första läge omfördela resurser mellan enheterna. 

Huvudmannens uppföljning av kompensatoriska åtgärder behöver fördjupas 

Någon fördjupad uppföljning av de kompensatoriska åtgärdernas effekter från 
huvudmannens sida framkommer inte vid intervjuer eller i inkommen dokumentation. 
Grundskolerektorerna beskriver att huvudmannens uppföljning av kompensatoriska 
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åtgärder görs genom uppföljning av budget men att det inte görs någon uppföljning av 
de kompensatoriska åtgärdernas effekter. Representanter för Sektorn för utbildning 
och kultur säger att frånvaro, åtgärdsprogram och kunskapsresultat följs upp utifrån 
det kompensatoriska arbetet. Det görs i dialog med rektor och då framkommer om 
rektorn behöver någon form av stöd från huvudmannen. Kommunstyrelsen säger att 
de inte har sett resultat som visar på hur det kompensatoriska arbetet påverkar 
studieresultaten och kan inte beskriva någon uppföljning av det kompensatoriska 
arbetet och dess effekter. Kommunstyrelsen säger samtidigt att huvudmannen är mitt 
i en omställningsprocess. Enligt välfärdsnämnden åligger det rektorerna att signalera 
om resurserna inte räcker. Ett exempel på där insatser är tydliga och uppföljningar 
pågår är arbetet med skolorna i en viss ort i kommunen. Representanter för Sektorn 
för utbildning och kultur beskriver också att de i arbetet med att följa upp 
kränkningsanmälningar kan se mönster och lära sig mer om de enskilda enheterna. 
Det kompensatoriska arbetet kring elever för att motverka utåtagerande beteende 
tror man ska få positiva effekter gällande elevernas upplevelse av trygghet, men det 
återstår att följa upp och analysera. Av inkommen dokumentation framgår att 
elevantal utgör grunden för organisation och ekonomi och att det för skolor med få 
elever och små klasser kan vara svårt att få pengarna att räcka till för särskilt stöd. 
Representanter för Sektorn för utbildning och kultur beskriver att man har följt upp 
hur det fungerar med tidiga insatser för elever som har svårigheter och hur de 
särskilda undervisningsgrupperna fungerar. Vidare säger de att det skulle vara möjligt 
att följa de nyanlända elevernas progression. Den förväntade effekten av 
kompensatoriska insatser är enligt representanter för Sektorn för utbildning och kultur 
att ge alla elever samma förutsättningar och ambitionen är att genom att analysera 
djupare se mönster och få goda effekter. 

Identifierat utvecklingsområde 
I syfte att ytterligare höja verksamhetens kvalitet inom området bedömer 
Skolinspektionen att ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del: 

• Huvudmannen behöver genom ett aktivt och löpande uppföljningsarbete 
försäkra sig om att de kompensatoriska åtgärderna leder till faktiska 
förbättringar av elevernas möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen. 

Av skollagen framgår att utbildningen ska ta hänsyn till elevers olika behov. En strävan 
ska vara att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen. Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter 
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barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Av förarbetena till lagen (prop. 
2013/14:148 s. 21) framgår att varje kommun måste ha ett resursfördelningssystenn 
där resurser viktas utifrån hur det ser ut i kommunen. Kommunen måste också kunna 
redogöra för på vilket sätt detta förväntas bidra till att eleverna når utbildningens mål. 
Det måste framgå hur förhållandena på skolor påverkat resursfördelningen och hur 
kommunen vägt in barnens och elevernas förutsättningar och behov. 

Huvudmannen bör ha en fungerande modell för resursfördelning som tar hänsyn till 
de lokala förutsättningarna och behoven i de olika skolorna. Regelbundna 
uppföljningar av resursanvändning i förhållande till resultatförbättring är nödvändigt 
för att bedöma till exempel likvärdighet. När uppföljning och utvärdering av 
resursfördelningens konsekvenser sällan förekommer, saknas det tillräckliga underlag 
för den politiska diskussionen av hur resurser ska fördelas4. Huvudmannen behöver ta 
reda på om de kompensatoriska åtgärderna leder till faktiska förbättringar av elevers 
möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen. Med faktiska förbättringar avses 
förbättringar som inte enbart är förväntade, utan som har gett effekter i praktiken och 
som kan påvisas genom konkreta resultat, mätningar och samtal med elever och 
personal. Det kan till exempel handla om höjda kunskapsresultat, men också om att 
undervisning och annan pedagogisk verksamhet har förbättrats på ett sätt så att 
elever med sämre förutsättningar når utbildningens mål. När huvudmannen inte 
utvecklar metoder för att utvärdera resursfördelningens effekter blir det svårt att 
avgöra om åtgärderna är tillräckliga för att möta elevernas behovs. 

Skolinspektionen rekommenderar därför Härryda kommun att fortsätta den påbörjade 
utvecklingen av analysarbetet på huvudmannanivå och att i huvudmannens analys 
inkludera och fördjupa hur de kompensatoriska åtgärderna ger effekt. Uppföljning av 
de kompensatoriska åtgärderna bör ske löpande och aktivt. Detta för att på ett 
relevant och träffsäkert sätt kunna fördela resurser för att möta elevernas behov. 

4  Skolverket 2009. Resursfördelning utifrån förutsättningar och behov? Rapport 330 

5  Skolinspektionen 2018. Kommuners styrning av gymnasieskolan: Ger kommuner alla elever möjlighet att nå målen?. 
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På Skolinspektionens vägnar 

X Helena Boöthius X Henrietta Adamsson Eryd 

  

  

Enhetschef 
	 Föredragande 

Signerat av: Helena Boöthius 	 Signerat av: Henrietta Adamsson Eryd 

1 handläggningen av ärendet har även Mirzet Tursunovic medverkat. 
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Bilaga 1: Underlag för bedömning regelbunden 
kvalitetsgranskning 
Vid granskningsbesöket inhämtas information om såväl styrkor som utvecklingsom-
råden inom verksamheten. Värderingarna i detta beslut grundar sig på: 

• Två gruppintervjuer med rektorer 

• Två gruppintervjuer med förvaltningspersonal 

• Två intervjuer med ansvariga politiker. 

• Dokumentstudier. Dels de dokument som begärts in från huvudmannen och 
skolan samt den officiella statistik som finns att tillgå om den aktuella 
huvudmannen. 

Innan beslut har fattats har huvudmannen fått ta del av Skolinspektionens protokoll 
från besöket för faktakontroll. 

Som underlag för bedömningarna har Skolinspektionens utredare använt sig av be-
dömningsunderlag, vilka är utformade i enlighet med forskning och beprövad erfa-
renhet. Bedömningsunderlagen beskriver de områden som utredarna ska värdera vid 
besök på skolenheter. Bedömningsunderlagen är uppdelade i bedömningsområden. 
Respektive bedömningsområde är sedan nedbrutet till ett antal punkter Dessa punkter 
beskriver mer i detalj vad som ska utredas, för att identifiera var skolans styrkor 
respektive förbättringsområden finns. 

Bedömningsområden 
För huvudmannen granskas följande delar: 

Bedömningsområde 1: I vilken utsträckning det finns en förklarande ansats i huvud-
mannens analys av studieresultat och resultat avseende trygghet, som kan utgöra 
underlag för förbättringsåtgärder inom dessa områden. 

Bedömningsområde 2: I vilken utsträckning huvudmannen har vidtagit relevanta 
kompensatoriska åtgärder, som syftar till att elever med sämre förutsättningar ska nå 
utbildningens mål så långt som möjligt. 

Skolinspektionen har i den regelbundna kvalitetsgranskningen valt ut två väl definie-
rade och begränsade granskningsområden i syfte att få ett djup förståelse av hur 
huvudmannen arbetar inom dessa områden inom en specifikt utvald skolform. De två 
ovanstående områdena representerar inte hela huvudmannens arbete. Inom 
huvudmannens ansvar för skolan finns många viktiga områden som tillsammans bil-
dar huvudmannens samlade ansvar för sin verksamhet och det finns därmed andra 
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områden som är betydelsefulla för ett framgångsrikt arbete. Granskningen ger dock en 
god inblick i med vilken kvalitet huvudmannens arbete sker inom ovanstående 
områden för den valda skolformen. Resultaten av denna granskning kan även ge 
information till hur hur huvudmannen kan utveckla sitt arbete inom andra områden 
och i andra skolformer. 

Mer information om kvalitetsgranskningen finns på Skolinspektionens hemsida: 
www.skolinspektionen.se  

Page 24 of 275



Skolinspektionen 

16 (18) 

Bilaga 2: Bakgrundsuppgifter om verksamheten  
Skolinspektionen besökte huvudmannen den 10 och 11 mars 2020. Besöket 
genomfördes av Henrietta Adamsson Eryd och Mirzet Tursunovic. 

Härryda kommun är en kommun i Västra Götalands län och har cirka 38 000 invånare. 
Centralort är Mölnlycke. I kommunen finns det totalt 17 kommunala grundskolor, med 
cirka 5300 elever. Kommunens gymnasium, Hulebäcksgymnasiet, har 6 skolenheter 
med sammanlagt cirka 1800 elever. 

På uppdrag av kommunfullmäktige ansvarar välfärdsnämnden, med tillhörande 
förvaltning (Sektorn för utbildning och kultur), för grundskole- respektive 
gymnasieverksamheten i Härryda kommun. Sektorn för utbildning och kultur leds av 
en sektorschef tillika skolchef. Sektorn är uppdelad efter olika verksamheter där 
respektive verksamhet, grundskola, gymnasium etc., har en egen verksamhetschef. 
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Bilaga 3: Redovisningsformulär för vidtagna 
åtgärder med anledning av utvecklingsområden  
Detta formulär kan användas som stöd för er när ni redovisar hur ni har arbetat med 
de utvecklingsområden som Skolinspektionen har identifierat i samband med den 
regelbundna kvalitetsgranskningen. Redovisningen av vidtagna åtgärder ska fastställas 
av huvudmannen. 

Formulär för huvudmannens redovisning 
Utvecklingsområde 1: Huvudmannen behöver fortsatt utveckla och fördjupa 
analysen av skillnader mellan skolors studieresultat och resultat gällande trygghet. 
Detta för att identifiera och förklara styrkor och utvecklingsområden för att 
ytterligare kunna ge rätt förutsättningar i förhållande till enheternas behov. 

Redovisa vilka åtgärder som genomförts: 

Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende utvecklingsområdet sedan 
åtgärderna vidtagits: 

Vilka utvärderingsmetoder har ni använt i er uppföljning? 

Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras: 

Utvecklingsområde 2: Huvudmannen behöver genom ett aktivt och löpande 
uppföljningsarbete försäkra sig om att de kompensatoriska åtgärderna leder till 
faktiska förbättringar av elevernas möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen. 

Redovisa vilka åtgärder som genomförts: 
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Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende utvecklingsområdet sedan 
åtgärderna vidtagits: 

Vilka utvärderingsmetoder har ni använt i er uppföljning? 

Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras: 
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Redovisningsformulär för vidtagna åtgärder med anledning av 

utvecklingsområden i regelbunden kvalitetsgranskning av 

huvudmannen Härryda kommun 

Detta formulär kan användas som stöd för er när ni redovisar hur ni har arbetat med de 
utvecklingsområden som Skolinspektionen har identifierat i samband med den regelbundna 
kvalitetsgranskningen. Redovisningen av vidtagna åtgärder ska fastställas av huvudmannen. 

Formulär för huvudmannens redovisning 
Utvecklingsområde 1: Huvudmannen behöver fortsatt utveckla och fördjupa 
analysen av skillnader mellan skolors studieresultat och resultat gällande trygghet. 
Detta för att identifiera och förklara styrkor och utvecklingsområden för att 
ytterligare kunna ge rätt förutsättningar i förhållande till enheternas behov. 

Redovisa vilka åtgärder som genomförts: 

Grundskola 

Ett arbete pågår att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet där de enskilda 
skolorna kommer att involveras mer utifrån bl.a verksamhetsbesök av 
huvudmannen. Implementeringen pågår och de nya uppföljningsrutinerna införs i 
början av 2021.  

På verksamhetsbesöken deltar välfärdsnämnden delegater samt skolchef och 
verksamhetschef för grundskola. Syftet med verksamhetsbesöken på skolorna är ha 
fokus på  

- Undervisning och lärande – ta del av undervisning samt samtal med elever
och lärare. Få information om skolans möjligheter och utmaningar gällande
elevernas måluppfyllelse.

- Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling– både förebyggande
och främjande insatser samt åtgärdande rutiner kring kränkningar t.ex. Få
möjlighet att samtala med elever och lärare om skolans arbete med
trygghet och studiero på skolan.

Efterföljande seminarium med rektorer, verksamhetschef och välfärdsnämndens 
delegater planeras utifrån verksamhetsbesöket kring ovanstående punkter. 
Möjlighet ges då till en fördjupad förståelse av förutsättningar, genomförandet, 
måluppfyllelse och analys av skolornas resultat genom dialog. Verksamhetsbesöket 
och seminariet sker för respektive område vid två olika tillfällen under läsåret. 
Ytterligare ett område följs upp, övergång, samverkan och omvärld, under läsåret 
men gäller inte aktuell frågeställning. 

Varje läroplansområde kommer också att följas upp i ett digitalt 
dokumentationsverktyg som är under uppbyggnad för att möta kraven på ett 
systematiskt kvalitetsarbete.  Här redovisas resultat, analys och bedömning av 
måluppfyllelse på skolan, via rektor och verksamhetschef till skolchef på sektorsnivå 
(huvudman). Uppföljningen blir tydlig och transparent genom hela styrkedjan. 
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Arbete pågår även med att utveckla andra områden som är grund för elevens 
möjlighet att utvecklas så långt som möjligt och känna trygghet i skolan: 

- Grundskola har tagit fram en elevhälsoplan och implementerat den på
enheterna under ht 20. Målsättningen är ökad likvärdighet i
elevhälsoarbetet så att eleverna får ta del av de anpassningar och det stöd
de har rätt till. Arbetet beskrivs mer i nedanstående fråga.

- Grundskolan har, framförallt i de lägre årskurserna, börjat arbeta mer aktivt
med rastverksamheten. Uteverksamheten är en miljö där elever i högre
omfattning upplever otrygghet visar de analyser som genomförts.
Trivselledare har införts med ansvariga vuxna som planerar uteaktiviteter,
där alla elever har möjlighet att delta. Några skolor har också förändrat
schemat så att alla elever inte har rast samtidigt.

- En kommungemensam kompetensutvecklingsinsats har skett i grundskolan
under vt 20 med fokus på ledning och stimulans i undervisningen.
Utgångspunkten har varit Skolinspektionens definition av en undervisning
med hög kvalitet. Lärarens ledarskap och kompetens att möta elevernas
behov i den ordinarie undervisningen ger eleven de bästa förutsättningarna
att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Flera skolor
har efter denna insats haft ett större fokus på undervisningsuppdraget och
att få elever att lyckas i skolarbetet och därmed öka sin självkänsla.

- Elevens närvaro är en central förutsättning för lärande och utveckling.
Uppföljning av elevnärvaron sker sedan vt 20 vid flera tillfällen under
läsåret. Skolorna följer upp närvaron flera gånger per termin på skolnivå för
att fånga upp elever med ökande eller stor frånvaro och därmed påbörja
utredningar. En sammanfattande uppföljning och analys genomförs på
verksamhetsnivå en gång per läsår. På övergripande nivå följer
huvudmannen upp frånvarostatistiken varje termin för att säkerställa att
elever får rätt förutsättningar för en fungerande skolgång.

- Kommungemensamma riktlinjer har tagits fram gällande dokumentation
och uppföljning av elevens lärande på digital plattform. Plattformen är en
gemensam yta för elev, vårdnadshavare och skola och ger förutsättningar
för ökad delaktighet och likvärdighet. Utvärdering sker slutet av vt21.

Gymnasieskolan 

Kommunen har en gymnasieskola som består av sex olika enheter med fördelning 
av de nationella programmen och introduktionsprogrammen. Gymnasiets 
fokusområden för 2021-2022 är inkluderande arbetssätt, digitalisering med 
kollegialt lärande som metod.  

En utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet har påbörjats på samma sätt som 
i förskolan och grundskolan, dvs dokumentation i digitalt dokumentationsverktyg 
och tydligare uppföljning av respektive läroplansområde genom hela styrkedjan.  
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Uppföljning och analys av resultat och måluppfyllelse kommer genomföras mer 
specifikt utifrån de olika skolenheternas ansvar. 

Gymnasiet har tagit fram en elevhälsoplan och implementerat den på enheterna 
under vt 20 och implementering är påbörjad.  

Elevernas närvaro följs upp på programnivå och från och med hösten 2020 även på 
skolenhetsnivå. 

Gymnasieskolan har anpassat sin egna hälsoenkät till att bli mer specifik i 
frågeställningarna gällande t.ex upplevelsen av trygghet. Enkäten genomförs för alla 
skolans elever och blir då ett underlag som kompletterar Skolinspektionens 
skolenkät och Göteborgsregionens elevenkät som riktar sig mot år 2. Hälsoenkäten 
kan delges huvudmannen och därmed användas som underlag för uppföljning. På så 
sätt kan också gymnasieskolan följa resultaten för samma elevgrupper under alla 
sina år på skolan.   

Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende utvecklingsområdet 
sedan åtgärderna vidtagits:  

Eftersom insatserna och förändringarna införts under ht20 har inga mätbara 
resultat ännu kunnat följas upp. Förhoppningen är att resultaten kommer att visa 
sig vt 21 då detta följs upp inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. 
Målbilden är också att förståelsen för områdena gällande måluppfyllelse och 
trygghet ökar inom styrkedjan då uppföljningen inte bara genomförs genom 
dokumentation utan också av verksamhetsbesök och dialog utifrån de aktuella 
områdena. Detta kommer att ge förutsättningar för en ökad kvalitet i det fortsatta 
analysarbetet och beslutsfattandet på huvudmannanivå.  

Insatserna i uteverksamheten med organiserade aktiviteter visar på lugnare raster, 
en större delaktighet av elever samt att vuxna mer aktivt hjälper till i uppkomna 
konflikter.  

Grundskolor som haft ett ökat fokus på undervisningsuppdraget visar i sin 
uppföljning och analys att lärmiljön för eleverna förbättras och att kamrateffekten 
gör att eleverna i större omfattning fokuserar på sitt lärande. Skolan blir därmed 
också en tryggare plats för eleverna visar uppföljningar i trygghetsenkäter.  

Gymnasieskolan har utifrån effekterna av pandemin och den undervisning som skett 
på distans inriktat sig på att följa upp effekterna av distansundervisningen. 
Huvudmannen har fått ta del av denna uppföljning i samband med rapporteringen 
av måluppfyllelse och närvaro. 

Vilka utvärderingsmetoder har ni använt i er uppföljning? 

Inom det systematiska kvalitetsarbetet använd resultat och enkätsvar från 

- BRUKs kriterier för måluppfyllelse.
- Skolinspektionens skolenkät- och GRs enkätsvar för elevers upplevelse av

trygghet bl.a
- Hälsoenkät samt enkät gällande distansundervisning på gymnasiet
- Insamlad intern statistik gällande betyg och nationella prov
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Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras: 

Möjligheten att göra en uppdelning på tillbudsrapporter och kränkningsanmälningar 
utifrån skolform har påbörjats. Detta då det finns en överrepresentation i 
anmälningar gällande grundsärskolan. Arbetet med att skapa trygga lärmiljöer kan 
då specificeras ytterligare på övergripande nivå. 

Då elevers frånvaro ökat under pandemin kommer också lovskola ses över som en 
möjlighet för att ge eleverna bättre förutsättningar för att nå en ökad 
måluppfyllelse. Detta kommer även kunna vara ett alternativ för yngre årskurser 
och då samverkas med fritidshemmets undervisning. 

Verksamhetsstöd har initierat ett arbete med att följa upp kartläggningen för 
förskoleklass. Materialet ska sammanställas och analyseras utifrån 

- delområden som generellt har låg måluppfyllelse
- hur resultaten påverkar den fortsatta undervisningen och/eller enskilda

elever
- hur rektor tar del av resultaten och vidtar ev åtgärder gällande insatser, t.ex

behörighet, kompetensutveckling osv
- överlämnande av resultat och förutsättningar för undervisningen till åk 1

Resultaten kommer också att återkopplas till förskolan som ett stöd i deras 
systematiska kvalitetsarbete. På vilket sätt kan förskolans undervisning påverkas 
och utvecklas med kunskap av barnens lärande som kartlagts några månader efter 
att de avslutat förskolan? Kompetensutvecklingsinsatser kommer genomföras för 
att öka förståelsen av mer specifik undervisning inom förskolan. 

Utvecklingsområde 2: Huvudmannen behöver genom ett aktivt och löpande 
uppföljningsarbete försäkra sig om att de kompensatoriska åtgärderna leder till 
faktiska förbättringar av elevernas möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen. 

Redovisa vilka åtgärder som genomförts: 

Grundskolan 

Grundskolan har sedan vt 20 haft fokus på undervisningens kvalitet utifrån ledning 
och stimulans. Detta genomförs både inom skolans organisation och genom 
kommungemensamma kompetensutvecklingsinsatser. Det är inom ramen för 
ledning och stimulans som elevens behov av anpassningar och variation av 
undervisningen ska mötas i första hand, både gällande stöd och utmaningar. 

Den tidigare nämnda nya elevhälsoplanen håller på att implementeras i 
grundskolan. Planen förväntas ge förutsättningar för en ökad likvärdighet i 
elevhälsoarbetet så att eleverna får ta del av de anpassningar och det stöd de har 
rätt till. 

På förvaltningsnivå följs kvantitativa resultat upp på individnivå för att kunna 
analysera insatsers storlek, tidpunkt och resultat. I detta arbete har 
kartläggningsmaterialet i förskoleklassen och bedömningsstödet i åk 1 blivit ett 
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viktigt underlag för att kunna göra nya lärdomar om elevers lärande och utveckling. 
Även dokumentation av elevens kunskapsutveckling i övriga årskurser följs upp 
genom det digitala verktyg som används. Detta gäller främst extra anpassningar och 
särskilt stöd i relation till elevens måluppfyllelse. Genom detta arbete kan 
förståelsen öka för att tidiga insatser är viktiga och ibland avgörande för att eleven 
ska kunna nå full måluppfyllelse.  

Enheterna för Elevhälsa och Verksamhetsstöd har ett nära samarbete med flera 
skolor gällande det kompensatoriska arbetet i skolvardagen. Ofta utgår det från 
behov av att strukturera lärmiljön utifrån rutiner, schema, bildstöd, digitala 
hjälpmedel och andra anpassningar som underlättar för många elever att ta del av 
undervisningen. Arbetet sker genom handledning enskilt och/eller i grupp samt vid 
kompetensutvecklingsinsatser med hela personalgruppen. 

Grundskola genomför också flera projekt under läsåret 20-21 för att öka elevers 
möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen. 

BUMSS (tidiga insatser för barn och familjer)- projekt med Västra 
Götalandsregionen, socialtjänsten och skola 

PALS (systematiskt arbete med inlärningsmiljö, trivsel och trygghet) – projekt på 
utvalda skolor. Fr.o.m. läsåret 22-23 föreslås att alla kommunens skolor ska arbeta 
med PALS . 

TSI (tidiga och samordnade insatser) – samverkan med socialtjänsten 

SSPF (samverkan polis, skola och socialtjänst) – ny tjänst inrättas av koordinator 
som ska samordna och leda arbetet 

Dessa projekt har initierats och styrs av VIS gruppen – samverkansgrupp för 
verksamhetschefer inom skola utbildning och socialtjänsten.  

Gymnasiet 

I samband med att huvudmannen följer upp måluppfyllelse och närvaro följs även 
framgångsfaktorer och utvecklingsområden fram beträffande kompensatoriska 
åtgärder.  

Gymnasiet har inför läsåret 20-21 utvecklat möjligheterna till ett utökat 
överlämnande av elevers förutsättningar inför starten på gymnasiestudierna. En 
E-tjänst ger vårdnadshavare möjlighet att lämna information om hur elevernas
undervisning anpassats utifrån elevens förutsättningar i grundskolan. Underlaget
används för att besluta om vilka kompensatoriska åtgärder gymnasiet behöver
planera för inför läsårsstart. På så sätt stärks övergång och samverkan mellan
grundskola och gymnasiet. Detta underlättar situationen för de elever som inte
kommer från den egna kommunen utan bor i grannkommunerna.

Gällande elever från kommunens grundskolor sker överlämnandet efter framtagna 
rutiner. Även GöteborgsRegionen (GR) har utvecklat detta möjligheterna till 
överlämnande från grundskolan from ht 20. Specialpedagogerna har möjlighet att ta 
del av den dokumentationen för respektive gymnasium. 
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Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende utvecklingsområdet 
sedan åtgärderna vidtagits: 

Med en kommungemensam elevhälsoplan ges förutsättningar för ett mer likvärdigt 
elevhälsoarbete, där elevens möjlighet till anpassningar och stöd inte varierar 
beroende på vilken skola man går på. 

Arbetet med att höja undervisningens kvalitet kommer att fortsätta och resultaten 
av detta förväntas vara långsiktigt och inte kunna ge direkta utfall. Förstelärarnas 
ansvar i arbetet hålls samman genom gemensamma kommunträffar.  

Genom de projekt som pågår förväntas kunskapen öka på skolorna om vikten av 
samverkan mellan olika verksamheter för att tidigt kunna ge elever det stöd de 
behöver för en fungerande skolgång - både gällande social utveckling och 
kunskapsutveckling. Utvärdering sker vid årsskiftet eller under vt 21 beroende på 
projektens längd. 

Vilka utvärderingsmetoder har ni använt i er uppföljning? 

Inom det systematiska kvalitetsarbetet använd resultat och enkätsvar från 

- Interna digitala system för elevdokumentation, insatser och närvaro
- Skolinspektionens skolenkät- och GRs enkätsvar för elevers upplevelse av

utmaning och stöd i undervisningen
- Hälsoenkät och uppföljning av distansundervisningen
- Insamlad intern statistik gällande måluppfyllelse

Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras: 

Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet även för elevhälsans arbete genom ökad 
delaktighet i arbetslagens arbete för att bättre möta elevernas behov. Enheten 
Elevhälsa inom grundskoleverksamheten kommer även att redovisa sitt 
systematiska kvalitetsarbete separat i samma digitala system som grundskolan för 
övrigt. Inom gymnasiet följs arbetet upp via respektive programs elevhälsoplan. På 
sås sätt synliggörs elevhälsoarbetet tydligare i kvalitetsarbetet. 

En översyn av elevers rätt och tillgång till modersmålsundervisning, 
studiehandledning och undervisning i SvA har påbörjats. I dagsläget har 
studiehandledning införts på svenska, dvs handledning av ämneslärare i aktuellt 
ämne för att ge extra tid för lärande. Ett arbete som fallit väl ut då studiehandledare 
i modersmålet ofta saknats. En översyn av vilka elever som bedöms läsa SvA har 
inletts. Rutinerna kring hur besluten fattas, på vilka underlag och av vem har 
aktualiserats. Detta utifrån att måluppfyllelsen i svenska är förhållandevis låg i 
relation till vad vi borde kunna uppnå utifrån förutsättningarna. Undervisningen 
organiseras i grupp om det går att få samman en grupp av elever. I annat fall sker 
undervisningen i svA i samband med att lektionen i sv pågår. På gymnasiet 
organiseras undervisningen i svA grupper på de flesta program.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för utbildning, kultur och fritid 
Agnesa Kasapolli 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2020-12-181-01-25   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2020VFN563 610 

 

 

 

Redovisning av uppdrag att införa en pilotverksamhet på 
Rullstenens förskola 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen och förklarar uppdraget genomfört. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Välfärdsnämnden beslutade den 4 december 2019 § 309 att ge förvaltningen 
i uppdrag att införa en pilotverksamhet på Rullstenens förskola med seniorer 
som kommer till förskolan och håller i högläsning. Välfärdsnämnden gav 
förvaltningen i uppdrag att för nämnden redovisa resultatet av 
pilotverksamheten. 
 
Förvaltningen genomförde uppdraget under januari 2020 genom att rektor 
på Rullstenens förskola informerade om pilotverksamheten via kommunens 
Facebook-sida samt genom anslag på biblioteken i kommunen. 
Förvaltningen fick in intresseanmälningar från tre seniorer. Två av dessa 
genomförde besök på Rullstenens förskola, därefter satte coronapandemin 
stopp för projektet som förskolan kallade för Sagoseniorer.  
 
Med anledning av de särskilda rekommendationer för personer som är 70 år 
och äldre samt de som omfattas av olika riskgrupper gjorde förvaltningen 
bedömningen att pilotprojektet inte kunde fortskrida under våren 2020. 
Förvaltningen ser att det i nuläget inte finns möjlighet att arbeta med 
uppdraget på grund av pandemin. När situationen förbättrats kommer 
förvaltningen att på nytt ta ställning till projektets fortsättning.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 25 januari 2021. 
 
 
Päivi Malmsten Kerstin Carlsson 
Sektorschef Verksamhetschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för socialtjänst 
Teodorina Pettersson 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2020-12-23   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2020VFN268 710 

 

 

 

Antagande av riktlinjer för ersättningar och villkor vid 
familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar 
m.m. 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden antar ”Riktlinjer för ersättningar och villkor vid 
familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m.”. 
  
Välfärdsnämnden upphäver ”Riktlinjer för ersättningar och villkor vid 
familjehemsvård av barn och unga”, antagna av kommunstyrelsen den 24 
september 2018, § 357. 
 
Välfärdsnämnden uppdrar åt förvaltningen att årligen revidera beloppen i 
ersättningarna utifrån SKR:s cirkulär om ersättningar och villkor vid 
familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. 
samt enligt Konsumentverkets kostnadsberäkningar och utifrån 
marknadsläget på första- och andrahandsmarknaden.  

 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsen fastställde den 28 augusti 2017, § 233 Riktlinjer och 
villkor för ersättningar vid familjehemsvård av barn och unga. Riktlinjerna 
reviderades senare och fastställdes av kommunstyrelsen den 24 september 
2018, § 357. Riktlinjerna har därefter omarbetats i sin helhet och 
välfärdsnämnden föreslås anta nya Riktlinjer för ersättningar och villkor vid 
familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. 
 
I de föreslagna riktlinjerna ingår nu ersättning även för vuxna placerade i 
familjehem. Ersättningen till jourhem har förtydligats och övriga otydliga 
formuleringar är uppdaterade. Vidare beaktas barnets individuella 
vårdbehov i större omfattning genom mer differentierade ersättningar. 
 
Förslaget bedöms inte vara kostnadsdrivande.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse den 23 december 2020  
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 Riktlinjer för ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, 
unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. 

 Bilaga 1 Ersättningar vid familjehemsvård av barn och unga enligt 
SoL, LVU och LSS för år 2021 enligt SKR:s rekommendationer 

 Bilaga 2 Kostnadsersättning för extra utrustning eller andra extra 
kostnader vid nyplacering eller under pågående placering 

 Bilaga 3 Kostnadsersättning för basgarderob och basutrustning vid 
nyplacering 

 Bilaga 4 Omkostnadsersättning till kontrakterade jourhem enligt 
SoL och LVU för år 2021 enligt SKR:s rekommendationer 

 Bilaga 5 Familjehemsersättning vid förälder/barnplacering enligt 
SoL, LVU och LSS för år 2021 enligt SKR:s rekommendationer 

 Bilaga 6 Familjehemsersättning vid placering av vuxen enligt SoL 
för år 2021 enligt SKR:s rekommendationer 

 
Ärendet 
För att säkerställa tillgången till familjehem som kan erbjuda vård som 
motsvarar kraven i socialtjänstlagen (2001:453) och andra föreskrifter krävs 
att välfärdsnämnden utvecklar väl fungerande metoder för rekrytering av 
familjehem och kan erbjuda familjehemmen kontinuerligt stöd och rimliga 
villkor.   

Familjehemmen ska genom välfärdsnämnden ges en god information om de 
ersättningar och de villkor som gäller för deras uppdrag. 
 
Riktlinjerna syftar till att ge råd och stöd samt främja enhetlig hantering av 
de ersättningar som utgår till familjehem. Riktlinjerna följer till stor del 
Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) cirkulär 20:52 om ersättningar 
och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 
vårdnadsöverflyttningar m.m., samt innehåller även Härryda kommuns egna 
ställningstaganden i de frågor där avsteg från SKR:s rekommendationer har 
ansetts behövliga för att säkerställa goda villkor för rekrytering av 
familjehem. 

Kommunstyrelsen fastställde den 28 augusti 2017, § 233 Riktlinjer och 
villkor för ersättningar vid familjehemsvård av barn och unga. Riktlinjerna 
reviderades senare och fastställdes av kommunstyrelsen den 24 september 
2018, § 357.  
 
Riktlinjerna har omarbetats i sin helhet och förvaltningen föreslår att 
välfärdsnämnden antar nya Riktlinjer för ersättningar och villkor vid 
familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. 
 
I de föreslagna riktlinjerna ingår nu ersättning även för vuxna placerade i 
familjehem. Ersättningen till jourhem har förtydligats och övriga otydliga 
formuleringar är uppdaterade. Vidare beaktas barnets individuella 
vårdbehov i större omfattning genom mer differentierade ersättningar. 
 
Förslaget bedöms inte vara kostnadsdrivande.  
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Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen föreslår att välfärdnämnden antar nya Riktlinjer för 
ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 
vårdnadsöverflyttningar m.m. Antagna riktlinjer ska revideras vid behov 
och i samband med större förändringar i gällande lag eller 
rekommendationer. Förvaltningen ska årligen uppdatera: 

- bilagor 1, 4-6 med aktuella belopp enligt SKR:s cirkulär om 
ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och 
vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m., 

- bilagor 2-3 med aktuella belopp enligt Konsumentverkets 
kostnadsberäkningar och utifrån marknadsläget på första- och 
andrahandsmarknaden.  

 
 
 
Lena Lager  
Sektorschef Susanne Grabe 
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1. Inledning 
Välfärdsnämnden (VFN) i Härryda kommun fullgör de uppgifter som enligt gällande 
författningar ankommer på socialnämnd.    

Varje kommun ansvarar för att det finns tillgång till familjehem och hem för vård eller boende 
och stödboende enligt 6 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL. VFN ska kartlägga och 
analysera behovet av familjehem och hem för vård eller boende för placeringar av barn och 
unga på kort och lång sikt. VFN ska med kartläggningen och analysen som utgångspunkt, 
planera för och vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa tillgången till hem som kan 
erbjuda vård som är trygg, säker, ändamålsenlig och präglad av kontinuitet, 3 kap. 1 § 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga i 
familjehem, jourhem, stödboende och hem för vård eller boende, SOSFS 2012:11.   

För att säkerställa tillgången till familjehem som kan erbjuda vård som motsvarar kraven i 
SoL och SOSFS 2012:11 krävs att VFN både utvecklar väl fungerande metoder för 
rekrytering och kan erbjuda familjehemmen kontinuerligt stöd och rimliga villkor.   

Familjehemmen ska genom VFN ges en god information om de ersättningar och de villkor 
som gäller för deras uppdrag. Detta ska också bland annat framgå av det avtal som enligt 6 
kap. 6 b § SoL tecknas mellan VFN och familjehemmet. Med ersättning menas de inkomster, 
det vill säga arvode och omkostnadsersättning, som familjehemmet uppbär för uppdraget. 

Riktlinjerna syftar till att ge råd och stöd samt främja enhetlig hantering av de ersättningar 
som utgår till familjehem. Riktlinjerna följer till stor del SKR:s cirkulär 20:52 om ersättningar 
och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m, men 
innehåller även Härryda kommuns egna ställningstaganden i frågor där avsteg från SKR:s 
rekommendationer har ansetts behövliga för att säkerställa goda villkor vid rekrytering av 
familjehem.  

VFN:s riktlinjer revideras vid behov och i samband med större förändringar i gällande lag 
eller rekommendationer. Aktuella belopp i bilagor 1-6 uppdateras årligen av förvaltningen. 

 

2 Definitioner 
2.1 Definition av familjehem  
Familjehem definieras i 3 kap. 2 § socialtjänstförordningen (2001:937), SoF, på följande sätt: 
”Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för 
stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte 
bedrivs yrkesmässigt.” I 2 § förordningen (1993:1090) till lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade anges att denna definition även gäller för familjehem som beviljats som en 
insats enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.  

Det kan sålunda noteras att ett familjehem inte kan bedrivas yrkesmässigt till skillnad från 
HVB där det enligt 3 kap. 1 § SoF krävs att verksamheten bedrivs yrkesmässigt. Med 
yrkesmässighet avses i detta sammanhang att verksamheten bedrivs kontinuerligt och i 
förvärvssyfte (prop. 1996/97: 124 s. 146).  
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Definitionen gäller även för s.k. konsulentstödda familjehem, det vill säga familjehem som 
förmedlas av en privat konsulentverksamhet och därifrån får stöd och handledning genom en 
konsulent. Placeringar i konsulentstödda familjehem omfattas av samma regelverk som andra 
familjehemsplaceringar. Den enda formella skillnaden är att VFN har uppdragit till 
konsultbolaget att ge utbildning, råd, stöd och annan hjälp till familjehemmet.  

Ett barn får inte utan VFNs medgivande eller beslut om vård tas emot för stadigvarande vård 
och fostran i ett enskilt hem.  

 

2.2 Definition av jourhem  
Ett enskilt hem som vid upprepade tillfällen tar emot barn för tillfällig vård och fostran 
benämns jourhem i lagen. För dessa hem finns i 6 kap. 6 § tredje stycket SoL särskilda regler. 
Jourhemmen är ofta kontrakterade av en eller flera kommuner för ett visst antal platser. Det 
förekommer även privat så kallad konsulentstödd jourhemsverksamhet, som förmedlar platser 
i jourhem och kan ge dessa handledning. Ett enskilt hem som, efter beslut av socialnämnden, 
vid enstaka eller upprepade tillfällen tar hand om ett och samma barn är inte att anse som 
jourhem. För att säkerställa att hemmet kan tillgodose de krav som ställs på kvalitet och 
säkerhet finns ett lagstadgat krav på att hemmet ska vara utrett i motsvarande omfattning som 
gäller för ett familjehem. Vid placering av ett barn ansvarar VFN att hemmet är utrett. Vid 
utredning av ett jourhem gör VFN en bedömning av hemmets allmänna förutsättningar att 
erbjuda barn tillfällig vård och fostran.  

VFNs ställningstagande efter utredning kan kompletteras med att hemmet är lämpligt för en 
viss åldersgrupp, innehålla förbehåll om ett visst antal barn o. dyl. Socialtjänsten kan placera 
barn i ett jourhem som är utrett och befunnits lämpligt av en annan socialnämnd, t.ex. 
socialnämnden i den kommun där jourhemmet är beläget.  

Om socialtjänsten väljer att anlita en enskild verksamhet som svarar för konsulentstöd till 
jourhem/familjehem kvarstår kravet på att hemmet ska vara utrett av en socialnämnd och att 
utredningen ska vara aktuell. 

 

2.3 Nätverkshem 
Nätverkshem är ett hem där barnet är känt för familjen genom att vara anhörig eller på 
annat sätt närstående och där det finns en vilja hos alla inblandade parter att barnet ska vara 
stadigvarande placerat i familjen. Enligt 6 kap. 5 § SoL i första hand övervägas, om barnet 
kan tas emot av någon anhörig eller annan närstående. Barnets bästa ska alltid beaktas.  

Riktlinjerna är tillämpbara även på familjehem som består av anhöriga eller andra närstående 
och som fått sitt uppdrag av VFN. Beroende på omständigheterna kan det i vissa fall vara 
rimligt att enbart betala ut omkostnadsersättning, exempelvis vid en kortare placering hos 
anhöriga som inte är utredda för ett familjehemsuppdrag. 
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3. Avtal  
VFN är enligt 6 kap. 6 b § SoL skyldig att ingå avtal med dem som nämnden avser att anlita 
som familjehem. Avtalet bör utgå från vårdplanen och genomförandeplanen (om en sådan har 
hunnit upprättas) och beskriva vad som ingår i VFNs respektive familjehemmets åtagande för 
att nå målen i dessa planer. Det ska exempelvis framgå vem som är ansvarig för att olika 
insatser kommer till stånd, såsom hälso- och sjukvårdsinsatser och stödinsatser i skolan. 

Av avtalet bör också framgå vad uppdraget omfattar, vilket stöd familjehemmet kan få, 
ersättningar, försäkringar, uppsägningstider m.m. Av avtalet bör också framgå att inga fler 
barn får placeras i familjehemmet eller att samråd måste ske innan familjehemmet tar emot 
fler barn.  

Avtalet bör helst undertecknas av parterna och kommuniceras med familjehemmet innan 
placering av barnet. Om familjehemmet inte accepterar avtalsvillkoren har de möjlighet att 
avstå från att ta uppdrag som familjehem. Det skriftliga avtalet som reglerar familjehemmets 
och VFNs villkor och förpliktelser ska vara underskrivet av VFN och båda 
familjehemsföräldrarna, eller i de fall det bara finns en, av familjehemsföräldern, innan beslut 
om placering fattas.  

Det är rimligt med en uppsägningstid på en månad. I ärenden där nämnden krävt att en person 
är tjänstledig för att vara hemma med barnet under en bestämd period kan det finnas skäl att 
bestämma en längre uppsägningstid, dock högst 3 månader.  

Uppsägningen bör ske skriftligen och i så god tid att sista dagen för placeringen sammanfaller 
med uppsägningstidens sista dag.  

 

4. Former för utbetalning av ersättningarna  
Uppdraget som familjehem får inte bedrivas yrkesmässigt och arvodet ska beskattas som 
inkomst av tjänst.  

Det är således inte möjligt att utbetala ersättningen som en vårddygnsavgift till 
familjehemmets eventuella näringsverksamhet och att familjehemmet själv betalar skatt och 
sociala avgifter.  

 

5. Arvodet  
5.1 Allmänt  
Arvodet är en skattepliktig inkomst, som beskattas som inkomst av tjänst. Det kan fördelas 
mellan familjehemsföräldrarna eller utbetalas till en av dem enligt deras önskemål.  

VFN ska göra avdrag för preliminärskatt och betala sociala avgifter. Dessutom ska 
kontrolluppgift lämnas till Skatteverket över utbetalda arvoden och omkostnadsersättningar. 
Familjehemmet ska uppmanas att inlämna en A-skattsedel.  

Uppdraget att vara familjehem är inte semestergrundande.  
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Arvodet är såväl sjukpenning- som pensionsgrundande. Det berättigar däremot inte till 
tjänstepension.  

VFN ska inte betala sjuklön under de första fjorton dagarna av en sjukperiod eftersom det inte 
föreligger något anställningsförhållande. En familjehemsförälder ska sjukanmäla sig direkt till 
Försäkringskassan för att få sjukpenning.  

Familjehemsuppdraget ger inte rätt till A-kassa men räknas som så kallad ”överhoppningsbar 
tid” i arbetslöshetsförsäkringen på samma sätt som vård av barn. Genom arvodet ersätts 
familjehemmet för den tid som åtgår för uppdraget. En familjehemsförälders åtaganden är att 
fungera som förälder i vardagssituationen dvs. gå på föräldramöten, delta i utvecklingssamtal 
i förskola och skola, besök hos tandläkare och läkare, ta emot företrädare för 
välfärdslnämnden och delta i fortbildning och handledning.  

Arvodet är uppdelat på tre åldersklasser 0 -12 år, 13 -19 år samt vuxna. Om det är motiverat 
kan arvodet förändras när som helst under placeringen utifrån avtalet eller på grund av andra 
omständigheter. Det är viktigt att i avtalet ange vad som gäller angående ändringar av arvodet 
under uppdragstiden, dvs att ändringar kan komma att göras samt vilka omständigheter som 
kan föranleda en förändring.  

 

 5.2 Arvodet följer löneutvecklingen 
Arvodet följer löneutvecklingen i vårdyrken som t.ex. vårdare, barnskötare, vårdbiträden, 
behandlingsassistenter. Det innebär att arvodet omräknas varje år med den procentsats som 
motsvarar den senast kända genomsnittliga löneökningen för dessa yrkesgrupper. Uppgifter 
om den procentuella löneökningen hämtas årligen från SKR:s lönestatistik.  

 

5.3 Förhållanden som kan motivera ett högre arvode inom intervallet  
För varje barn fastställs ett bestämt arvode per månad. Vid en nyplacering kan det ibland vara 
svårt att bedöma den placerades behov av insatser och därmed vilken arbetsinsats som 
kommer att krävas av familjehemmet. Inledningsvis kan då arvodet bestämmas för en 
begränsad period t.ex. 3 månader. Därefter bör det finnas bättre förutsättningar att fastställa 
nivån på det fortsatta arvodet.  

Barn som placeras i familjehem kan ha sociala problem, funktionsnedsättning eller andra 
vårdbehov av varierande omfattning. Det kan även finnas ett skyddsbehov. De 
rekommendationer till arvodering som SKR lämnar har tagit hänsyn till detta.  

Rekommendationerna gäller oavsett vilket lagrum som placeringen (SoL, LVU) eller insatsen 
(LSS) grundar sig på.  

I det följande lämnas exempel på förhållanden som, ensamma eller tillsammans, kräver ökade 
arbetsinsatser och kunskaper vilket motiverar en höjning av arvodet inom ramen för 
rekommendationerna.  

 Starkt utagerande beteende hos barnet eller den unge  
 Starkt hämmat beteende: passiv, depressiv, ängslig, inbunden  
 Specifika skolproblem: skolk, anpassningsproblem, konflikter  
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 Missbruk av beroendeframkallande medel  
 Negativt beteende: kriminalitet, asocialitet, vagabondering, prostitution  
 Fysisk och psykisk funktionsnedsättning, intellektuell funktionsnedsättning  
 Kroppslig sjukdom av kronisk karaktär, allergier, eksem och liknande som ställer krav 

på särskilda insatser  
 Omfattande kontakter med sjukvården, barn- och ungdomspsykiatrin och myndigheter  
 Omfattande kontakter med anhöriga eller andra närstående personer.  

Det kan förekomma att ett enskilt barn har så omfattande behov av vård och omsorg att det 
finns skäl att fastställa arvodet till en nivå som överstiger SKR:s rekommendationer. 

Som exempel kan nämnas omfattande funktionsnedsättning eller sjukdomar som gör att 
familjehemsuppdraget inte går att kombinera med förvärvsarbete.  

I bilaga 1 anges fyra av SKR rekommenderade nivåer för arvodesersättning vid 
familjehemsvård av barn och unga - grundarvode och tre ytterligare nivåer av förhöjt arvode. 
Som stöd vid bedömning av arvodesnivå kan följande principer användas. 

 

Vid förälder och barn placeras tillsammans gäller SKR:s rekommendationer enligt bilaga 5 
för föräldern. Vid placering av vuxen över 19 år gäller SKR:s rekommendationer enligt bilaga 
6.  

 

5.4 Omständigheter som kan reducera arvodet och omkostnadsersättningen  
Det förekommer att familjehem behöver avlastning i vården av barn som till följd av 
funktionsnedsättning, sjukdom eller liknande är särskilt vårdkrävande. Det är fråga om 
placeringar där barnet regelbundet kommer att vistas utanför familjehemmet.  

När VFN vid en nyplacering fastställer ersättningen till familjehemmet är detta en 
omständighet att beakta och kan medföra att såväl arvode som omkostnadsersättningen eller 
endera av dem bestäms till en lägre nivå än om barnet varit heltid i familjehemmet.  

Grundarvode enligt SKR Barnet har ett behov som ryms inom ramen för normalt 
föräldrastöd.   

Förhöjt arvode nivå 1 enligt 
SKR 

Barnet har ett stödbehov som går utöver normalt 
föräldrastöd där minst ett av 
ovanstående kriterier är uppfyllt.  

Förhöjt arvode nivå 2 enligt 
SKR 

Barnet har ett utökat stödbehov där minst 
två av ovanstående kriterier är uppfyllda.   

Förhöjt arvode nivå 3 enligt 
SKR 

Barnet har ett stort stödbehov där tre eller fler av ovanstående 
kriterier är uppfyllda. Alternativt är behoven mycket 
omfattande och kan inte tillgodoses med andra stödinsatser.  

Förhöjt arvode nivå 4 utöver 
SKR:s riktlinjer och enligt 
Härryda kommuns riktlinjer  

Individuell prövning. Behov utöver nivå 3 enligt SKR:s 
riktlinjer skall föreligga.  
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Frågan om reducering av ersättningarna kan även uppkomma under en pågående placering. 
Det blir då fråga om en överenskommelse om hur barnets frånvaro påverkar familjehemmets 
kostnader och arbetsinsats och därmed storleken på arvodet och omkostnadsersättningen.  

Frågan om förändringar i ersättningarna kan bli aktuell när ett familjehemsplacerat barn ska 
gå i skolan på annat håll och behöver bo där under skoltid samtidigt som placeringen i 
familjehemmet behöver kvarstå.  

 

5.5 Kompensation genom tillfällig föräldrapenning  
I SKR:s rekommendationer har hänsyn tagits till att alla barn kan drabbas av tillfälliga 
sjukdomar t.ex. förkylningar och behöva ha en vuxen hemma hos sig. Familjehemmets 
inkomstbortfall kompenseras då via den tillfälliga föräldrapenningen. Ansökan om tillfällig 
föräldrapenning görs hos Försäkringskassan. Kommunen behöver inte kompensera för 
resterande inkomstbortfall.  

 

6. Förhöjt arvode  
6.1 Förhöjt arvode under en tidsbegränsad period  
En familjehemsförälder har enligt en ändring i föräldraledighetslagen (1995:584) rätt till 
ledighet från sin anställning om de har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i 
ett sitt hem.  

Det kan förekomma att ett barn har så stora omvårdnadsbehov att det krävs en vuxen hemma 
på heltid eller deltid.  

Frågan om ett förhöjt arvode kan bli aktuellt när VFN bedömer att barnet har så stora 
omsorgsbehov att familjehemsföräldrarna som förvärvsarbetar behöver vara tjänstledig under 
en tidsbegränsad period för att vara hemma med barnet på heltid eller deltid. Individuell 
bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver. En sådan period ska 
tidsbegränsas och kan förlängas vid behov. Frågan kan bli aktuell vid t.ex. 
spädbarnsplaceringar, svåra sjukdomstillstånd eller en omfattande funktionsnedsättning.  

VFN kan också söka ett familjehem som väljer att vara familjehem på heltid, kanske som 
alternativ till förvärvsarbete. I sådant fall har familjehemsföräldern gjort valet att avstå från 
förvärvsarbete för att vara familjehem. VFN får, för ett sådant uppdrag, bestämma 
arvodesnivån utifrån vad som kan överenskommas och utifrån omständigheterna i det 
enskilda fallet.  

Förhöjt arvode under en tidsbegränsad period medges initialt i tre månader för ”inskolning” i 
familjehemmet. Därefter kan förhöjt arvode under tidsbegränsad period beviljas sex månader i 
taget, dock som högst i tre omgångar om sex månader. Barnets situation ska följas upp 
noggrant och under den tidsbegränsade tiden bör situationen för det placerade barnet ha löst 
sig på ett så tillfredsställande sätt att familjehemmet kan återgå till förvärvsarbete. En plan för 
hur barnets behov ska tillgodoses och hur familjehemmet ska kunna återgå till arbete ska 
finnas. Vid behov av en vuxen på hemmaplan längre än 18 månader (6 månader x 3) och när 
behoven inte ter sig vara av tillfällig art medges maximal ersättning med upp till 2 gånger 
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högsta arvode av SKR:s rekommendationer. Förlängning av ersättningsperioden ska vara 
tidsbegränsad och övervägas var sjätte månad.  

Det förhöjda arvodet är sjukpenning- och pensionsgrundande men berättigar inte till 
tjänstepension. Vid behov av en vuxen hemma på heltid eller deltid kompenserar VFN med 
familjehemsförälderns inkomstbortfall. För samma tid utbetalas arvode till familjehemmet 
enligt avtal. Som underlag för beslut om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska 
familjehemsföräldern lämna intyg från arbetsgivaren över hur stort inkomstbortfallet blir samt 
intyg om beviljad ledighet. 

 

6.2 Barn som kan ha rätt till personlig assistans enligt LSS  
Familjehemsföräldrarnas uppdrag från kommunen är att ge barnet vård och fostran samt den 
omsorg som föräldrar annars ansvarar för. Svårt funktionsnedsatta barn kan kräva mer. Om 
barnet omfattas av LSS kan barnets behov av stöd och service ges genom att barnet beviljas 
personlig assistans enligt LSS t.ex. finansierad genom assistansersättning från 
Försäkringskassan. Assistansen kan utföras av familjehemsförälder eller någon utomstående.  

Vem som utför sådan assistans har betydelse för nivån på arvodet och om det ska utgå ett 
förhöjt arvode p.ga omfattningen och svårighetsgraden av uppdraget. 

 

7. Omkostnadsersättning  
7.1 Allmänt  
Familjehemmen får göra avdrag i sin deklaration för den del av omkostnadsersättningen som 
överstiger 5 000 kronor per år. Staten bestämmer om eventuella begränsningar i rätten till 
avdrag för utgifter som uppkommer i samband med förvärvsinkomster.  

SKR har bestämt att höjning av omkostnadsersättningen med 130 kronor per månad och 
uppdragstagare ska tas bort helt. Anledningen är att Skatteverket har beslutat att denna 
ersättning är en form av skattekompensation då det bara är kostnader som överstiger 5 000 kr 
som är skattemässigt avdragsgilla för familjehemsföräldern. Om VFN betalar ut en sådan 
ersättning bedöms den som skatte- och avgiftspliktigpliktig ersättning. Familjehemsföräldern 
kommer inte heller medges avdrag för ersättningen. För mer information se Skatteverkets 
hemsida om familjehem.  

Om VFN betalar ut ersättning för tilläggskostnader behöver det finnas ett beslut som 
motiverar tilläggskostnaderna. Av motiveringen ska det framgå att det finns ett individuellt 
behov hos barnet som gör att du har kostnader som tillkommer utöver grundkostnaden. Det 
ska framgå vilka kostnader som ingår i ersättningen och hur de är beräknade. Det behöver 
däremot inte finnas kvitton på tilläggskostnader inom SKR:s rekommenderade 
schablonbelopp. Omräkning av rekommendationerna sker årligen med prisbasbeloppet.  

I de fall VFN betalar en högre omkostnadsersättning än SKR:s rekommendation ska nämnden 
kunna redovisa den ekonomiska beräkning som ligger till grund för ersättningen. Beräkningen 
och skälet till den högre ersättningen ska dokumenteras i familjehemsakten.  
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Familjehemmet ska kunna få en skriftlig information att lämna till Skatteverket avseende den 
ekonomiska beräkningen och skälen till den högre omkostnadsersättningen. En sådan uppgift 
lämnas utan att den placerades namn anges.  

Den omkostnadsersättning som utbetalats ska redovisas på kontrolluppgiften till Skatteverket.  

Omkostnadsersättningen är inte sjukpenning- eller pensionsgrundande.  

 

7.2 Principerna för omkostnadsersättningen  
Omkostnadsersättningen är till för att täcka de merkostnader som familjehemmet får när det 
tar emot barnet i sin familj. Ersättningen utgörs dels av en åldersfördelad schablon, som kallas 
grundkostnad, dels av tilläggskostnader som beräknas individuellt efter det placerade barnets 
eventuella speciella behov. 

Omkostnadsersättningen höjs när barnet fyller 13 år. Omkostnadsersättningen följer 
kostnadsutveckling genom koppling till prisbasbeloppet.  

Konsumentverkets beräkningar av kostnader för olika hushåll och för barn i olika åldrar har 
beaktats vid beräkningen av omkostnadsersättningens storlek. 

 

7.3 Barnets grundkostnad  
Grundkostnaden beräknas täcka barnets normala och löpande behov för försörjning och 
livsföring i övrigt. Den är lika för alla barn i åldersgruppen.  

I grundkostnaden ingår kostnader för barnets livsuppehälle och del i de gemensamma 
hushållsutgifterna. Exempel på sådana utgifter är livsmedel, kläder, skor, personlig hygien, 
fickpengar, lek och fritid, förbrukningsvaror, möbler, husgeråd, textilier, TV, telefon och 
normalt slitage.  

Omkostnadsersättningen inkluderar barnbidrag alternativt studiebidrag som ska dras av då det 
går direkt till familjehemmet alternativt ungdomen.  

Föräldrar är skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader när ett barn 
under 18 år får vård utom det egna hemmet enligt 8 kap. 1 § SoL och 20 § LSS. I de fall 
kommunen begär in denna ersättning från barnets föräldrar under pågående placering så 
reduceras omkostnadsersättningen med motsvarande belopp. Det går att läsa mer om 
föräldrars ersättningsskyldighet i SKR:s cirkulär 2006:54 men se Försäkringskassans 
Vägledning (2001:9, version 17) för beräkningsmodell med uppdaterade belopp då cirkulärets 
belopp inte är aktuella. Blankett för att beräkna beloppet kan även beställas hos SKL 
Kommentus. 

Ersättningen utgår från att familjehemmet tar emot barnet i sin befintliga bostad, vilket 
innebär att placeringen inte medför högre bostadskostnad eller högre hyra. Hänsyn har tagits 
till att familjehemmet får kostnader för ökad förbrukning av el, vatten och normalt slitage.  

Om familjehemmet behöver byta till en större och dyrare bostad eller göra en ombyggnad kan 
ersättningen höjas med den merkostnad som uppkommer i form av högre hyra eller högre 
nettoutgift för ränta och drift i eget boende. Amorteringar på lån kan inte ersättas av 
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kommunen utan blir en kapitaltillgång som tillkommer familjehemmet. Motsvarande gäller då 
familjehemmet avser att köpa en större bil.  

 

7.4 Barnets tilläggskostnader  
Barnets individuella behov kan medföra att det finns utgifter som tillkommer utöver 
grundkostnaden. Exempel på sådana kostnader är barn-/skolbarnomsorgsavgift, kostnader för 
umgängesresor till föräldrar eller andra närstående, specialkost, glasögon eller linser, 
kostsamma fritidsaktiviteter såsom ishockey, balett, ridning, semesterresor samt eventuella 
avgifter för färdtjänst. Barn i familjehemsvård omfattas av samma högkostnadsskydd för 
läkarvård och medicin, som familjens övriga barn.  

Ett familjehem kan vara beläget så att allmänna kommunikationer saknas eller att barnet inte 
klarar att själv förflytta sig. Då kan milersättning utgå till familjehemmet som motsvarar 
högsta skattefria milersättningen, som årligen fastställs av Skatteverket, f.n. 18.50 kr/mil. 
Detta sker i samråd med ansvarig handläggare i ärendet.  

Kostnader som är regelbundet återkommande kan schabloniseras och betalas som en fast 
tilläggskostnad per månad medan andra kostnader uppkommer mer sällan och prövas när det 
är aktuellt. 

 

7.5 Extra utrustning till barnet  
Det är möjligt att andra tilläggskostnader kan bli aktuella. Det kan t.ex. vara fråga om inköp 
av cykel, moped, mobiltelefon, surfplatta eller en dator, se bilaga 2. I det fall barnet har egna 
tillgångar, t.ex. pengar på ett spärrat konto, bör kontakt tas med överförmyndaren för att få 
pengar till den extra utrustning som barnet behöver. Behovet kan även tillgodoses genom att 
nämnden beviljar kostnaderna för sådana inköp. Denna extra utrustning tillhör barnet vid en 
eventuell flytt från familjehemmet.  

 

8. Kostnader inför placeringen  
Exempel på kostnadsersättningar inför placering har beräknats med hjälp av budget-och 
skuldrådgivaren i Härryda kommun, se bilaga 3. 

 

8.1 Kläder m.m.  
VFN ansvarar för att de som placeras i familjehem är utrustade med de kläder som behövs för 
den närmaste årstiden. Barnet kan även ha behov av leksaker, fritidsutrustning och liknande 
för att finna sig tillrätta och få en meningsfull tillvaro och trivsel.  

Vad som ska köpas beror på hur ett visst barns behov ser ut, vad barnet redan har och hur 
länge placeringen förväntas pågå.  

Det kan vara lämpligt att barnet och familjehemmet, i samråd med socialtjänsten, gemensamt 
planerar vad som ska köpas.  
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8.2 Basutrustning  
Familjehemmet behöver eventuellt utrusta det rum som barnet ska bo i. Barnet behöver 
utrustning för att sova, förvara kläder, leksaker m.m. Skolbarn behöver plats för läxläsning. 
Vilken utrustning som behöver skaffas får bedömas utifrån vad som finns, vad barnet behöver 
utifrån sin ålder och intressen och hur länge placeringen beräknas pågå. Det är tänkt att 
framtida kompletteringar av utrustningen ska finansieras inom ramen för den löpande 
omkostnadsersättningen. Extra ersättning till utrustning av dyrare slag eller p.g.a. extremt 
slitage får prövas särskilt i varje enskilt fall. Om den placerade är ett barn med 
funktionsnedsättning kan det behövas särskild utrustning eller anpassning i hemmet. 

 

9. Avlastning i vården  
Det placerade barnet kan ha stort behov av tillsyn och vård till följd av t.ex. 
funktionsnedsättning, sjukdom eller beteendestörningar. Detta kan medföra att familjehemmet 
behöver avlastning, vilket t.o.m. kan vara en förutsättning för att familjehemsvården ska 
kunna genomföras. Den placerande socialnämnden ansvarar för att familjehemmet får det stöd 
och den hjälp som behövs, vilket framgår av 6 kap. 7 § SoL.  

I första hand kan avlastning ske genom att barnet får plats i förskola eller inom 
skolbarnsomsorgen. Avlastningen kan även ske genom att en person kommer till 
familjehemmet och tar hand om barnet i den omfattning som behövs i det enskilda fallet.  

I vissa fall är det lämpligare att avlastning sker genom att barnet vistas på annan plats t.ex. i 
en annan familj (kontaktfamilj). Vilken typ av avlastning som ska väljas och omfattningen 
bedöms efter omständigheterna i det enskilda fallet.  

Kostnaderna för sådana insatser, oavsett i vilken form den ges, betalas av den placerande 
nämnden som också beslutat om insatsen, se 2 a kap. 4 § SoL.  

Barn med svåra funktionsnedsättningar, som vistas i familjehem som en insats enligt 9 § 8 
LSS, kan beviljas insatsen avlösarservice i hemmet enligt 9 § 5 LSS, korttidstillsyn som en 
förlängning av skolbarnsomsorgen enligt 9 § 7 LSS och korttidsvistelse utanför det egna 
hemmet enligt 9 § 6 LSS.  

Ett beslut om sådana insatser enligt LSS får fattas av den nämnd som beviljat insatsen enligt 9 
§ 8 LSS. 

 

10. Ersättning till jourhem  
Ersättning till jourhem utgår på samma sätt som för ordinarie familjehem enligt ovanstående 
beskrivningar i riktlinjerna och bilaga 1. 

 

11. Ersättning till kontrakterade jourhem 
Barn och unga som behöver placeras har oftast mångfacetterade behov och tillgången till 
kontrakterade jourhem är låg. VFN har valt att frångå SKR:s rekommendationer gällande 
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ersättningar till kontrakterade jourhem i arvodesdelen p.g.a svårigheter med rekrytering av 
kontrakterade jourhem. Kommunen behöver kunna erbjuda konkurrenskraftiga villkor för 
ersättning i förhållande till närliggande kommuner och konsulentstödda familjehem. På så vis 
kan kommunen öka attraktionskraften för kontrakterade jourhem att ta uppdrag åt VFN.  

De familjehem som anlitas ska finnas tillgängliga dygnet runt och ha möjlighet att ta emot 
flera placeringar. Det krävs därför alltid att en förälder finns hemma på heltid och att 
familjehemmet har utbildning och/eller yrkeserfarenhet som gör dem lämpliga för uppdraget. 
Familj med avtal om minst 12 månader ska beviljas ledighet för semester med högst 4 veckor 
per år.  

Det fasta arvodet som de kontrakterade jourhemmen erhåller utgår oavsett om de har en 
placering eller inte. Kontrakterade jourhem ersätts efter individuell bedömning i arvodesdelen 
utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver. I den delen som handlar om 
omkostnadsersättning, både fast och rörlig följer VFN SKR:s riktlinjer enligt bilaga 4.  

 

12. Ersättning till konsulentstödd familjehemsvård  
I vissa fall är VFN hänvisad till konsulentstödd familjehemsvård, både familjehem och 
jourhem. Det kan handla om familjehem som har särskild kompetens eller att 
barnet/ungdomen har särskilda och omfattande vårdbehov som kan tillgodoses genom ett 
förstärkt familjehem. Det kan även handla om att VFN inte själv kan hitta lämpligt 
familjehem. Ersättningen till konsulentstödd familjehemsvård betalas per vårddygn till 
företaget och familjehemmet erhåller arvode och omkostnad från företaget. VFN skriver avtal 
med både företaget för den konsulentstödda verksamheten och familjehemmet. VFN ingår i 
en ramavtalsupphandling kring konsulentstödd familjehemsvård vilket innebär att 
ersättningen redan är fastställd när avrop görs. Företaget tillhandahåller råd och stöd samt 
handledning vid behov till familjehemmet. VFN följer upp vården och tillser att den utförs på 
rätt sätt. I vissa fall kan krävas avsteg från befintliga ramavtal och då görs direkt upphandling.  

 

13. Socialförsäkringsförmåner m.m.  
13.1 Allmänt barnbidrag  
Allmänt barnbidrag regleras i lag om allmänna barnbidrag. Barnbidraget lämnas från och med 
månaden efter den då barnet fötts eller den tid rätten till bidraget annars uppkommit. Det 
utbetalas t.o.m. det kvartal då barnet fyller 16 år. Barnbidrag betalas ut till barnets föräldrar 
om någon av dem är vårdnadshavare.  

När ett barn placeras i familjehem ska nämnden enligt 16 kap. 18 § socialförsäkringsbalken 
(2010:110) (SFB) göra en framställan till Försäkringskassan om att barnbidraget ska utbetalas 
till en familjehemsförälder.  

Barnbidraget eller studiebidraget reducerar nivån på den omkostnadsersättning som 
kommunen betalar. Familjehemmet får således genom barnbidrag/studiebidrag och 
kompletterande omkostnadsersättning sina merkostnader för uppdraget täckta.  
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Frågor om aktuella belopp, åldersgränser m.m. som rör allmänt barnbidrag och förlängt 
barnbidrag kan ställas till Försäkringskassan.  

 

13.2 Föräldrapenning  
Familjehemsföräldrar har inte rätt till föräldrapenning när de tar emot ett familjehems placerat 
barn.  

Den som utsetts till särskilt förordnad vårdnadshavare har däremot rätt till föräldrapenning.  

 

13.3 Tillfällig föräldrapenning vid barns sjukdom  
Det är inte ovanligt att barn blir sjuka och inte kan vara i förskolan eller skolan. En 
familjehemsförälder som stannar hemma har då rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av 
sjukt barn som inte fyllt 12 år. 

Om det placerade barnet har en funktionsnedsättning och tillhör någon personkrets enligt 1 § 
LSS kan tillfällig föräldrapenning ges för vård av barn som inte fyllt 16 år. När det gäller ett 
barn med sådant funktionshinder är rätten till tillfällig föräldrapenning utökad på olika sätt.  

Familjehemsföräldrarna bör informeras om rätten till tillfällig föräldrapenning. VFN behöver 
inte betala ersättning för mellanskillnaden mellan den tillfälliga föräldrapenningen och 
förvärvsinkomsten. För ett barn med hög sjukfrånvaro bör i stället kompensation ske genom 
nivån på det löpande arvodet. 

Frågor som rör villkoren för tillfällig föräldrapenning kan ställas till Försäkringskassan.  

 

13.4 Omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning  
En familjehemsförälder har inte rätt till omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning för ett 
placerat barn som till följd av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver särskild tillsyn eller 
har merkostnader. Det med anledning av att den vård barnet kan få i familjehemmet i de allra 
flesta fall avser samma hjälpbehov som legat till grund för bedömningen av rätten till 
omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.  

Den som utsetts till särskilt förordnad vårdnadshavare har samma rätt till omvårdnadsbidrag 
och merkostnadsersättning som ett barns förälder. Omkostnadsbidrag utges som ersättning för 
särskild vård och tillsyn av barnet och merkostnadsersättning utges för uppkomna 
merkostnader.  

I de fall Försäkringskassan betalar ut omvårdnadsbidrag till särskilt förordnade 
vårdnadshavare så kan kommunen reducera arvodesdelen med motsvarande belopp. Det är då 
viktigt att ha informerat om detta redan innan familjehemmet övergår till att bli särskilt 
förordnade vårdnadshavare och nämna att det är ett skäl som kan föranleda en ändring i 
avtalet som skrivs. Detsamma bör gälla merkostnadsersättningen i relation till 
omkostnadsersättningen om det skulle bli aktuellt. 

Frågor rörande aktuella belopp och villkor för omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning 
kan ställas till Försäkringskassan.  
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13.5 Merkostnadsersättning (tidigare handikappersättning)  
I de fall en ungdom som vistas i familjehem har rätt till merkostnadsersättning utbetalas 
ersättningen till denne själv eller dennes gode man eller förvaltare. Merkostnadsersättningen 
är till för att ersätta de merkostnader som uppkommer till följd av funktionsnedsättningen. 
Ersättningen har betydelse vid beräkning av eventuella tilläggskostnader i 
omkostnadsersättningen.  

Frågor rörande aktuella belopp och villkor för merkostnadsersättning kan ställas till 
Försäkringskassan. 

 

13.6 Bilstöd  
Bilstöd ges till den som stadigvarande vårdar ett barn i sitt hem t.ex. familjehemsföräldrar och 
särskilt förordnade vårdnadshavare. Familjehemsföräldrar kan således i vissa fall få bilstöd 
från Försäkringskassan för inköp och anpassning av en bil med anledning av det placerade 
barnets funktionsnedsättning. För närmare information hänvisas till Försäkringskassan.  

 

13.7 Färdtjänst  
Färdtjänst är en del av den allmänna kollektivtrafiken och regleras i en särskild lag, lagen om 
färdtjänst samt i lag om riksfärdtjänst.  

Ansökan om tillstånd till färdtjänst ska sökas hos den kommun där sökande är bosatt eller hos 
den till vilken kommunen överlåtit sina uppgifter enligt färdtjänstlagen. En sådan ansökan kan 
göras av den sökande eller av en legal företrädare för denna.  

 

14. Försäkringar  
Det är viktigt att enskilda personer och familjer (uppdragstagare) som engageras för 
samhälleliga vårduppgifter så långt som möjligt skyddas mot skador som den placerade eller 
den som får en insats kan förorsaka. Det kan bli fråga om skador på såväl personer som 
egendom. I vissa fall kan skadorna bli både omfattande och kostsamma. I en del fall kan det 
krävas höga ersättningar för att åtgärda och ersätta vad som skadats. Mot den bakgrunden är 
det viktigt att kommunen ser över sina försäkringar och att den som är uppdragstagare ser 
över sitt försäkringsskydd. 

 

14.1 Hemförsäkringen  
De olika försäkringsbolagen kan skilja sig åt beträffande vad som ingår i hemförsäkringen. 
Familjehemmet bör därför uppmanas att kontakta sitt försäkringsbolag för att kontrollera om 
försäkringen även omfattar den placerade och förutsättningarna för detta t.ex. kan det krävas 
att barnet är folkbokfört i familjehemmet. Om den placerade har förorsakat skador som 
omfattas av hemförsäkringen bör familjehemmet göra en skadeanmälan till sitt 
försäkringsbolag och även till VFN. I de fall familjehemmet får ta egna försäkringar i anspråk 
ska VFN ersätta dem för självrisken när skada skett. Det är viktigt att informera 
familjehemmet om att de ska göra anmälan vid varje skadetillfälle och inte samlar på hög för 
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att återkomma i efterhand med krav på ersättning för sammanlagda kostnader för ett antal 
skador.  

 

14.2 Kommunens ansvarsförsäkring  
Ett viktigt komplement till familjehemmens hemförsäkring är den ansvarsförsäkring 
kommunen tecknat för bl.a. personer som placerats i familjehem. Kommunens 
ansvarsförsäkring gäller för: 

 både person- och sakskador som den familjehemsplacerade orsakar för familjehemmet 

 sakskador som den familjehemsplacerade orsakar för någon annan än familjehemmet. 

Kommunens självrisk är 0,1 basbelopp. Skadebelopp som understiger självrisken kommer 
försäkringsbolaget endast att hantera om det rör personskador. Försäkringsbolaget kommer 
inte att hantera sakskador som har lägre skadekostnad än 0,1 basbelopp. Varje skadehändelse 
är en skada, d.v.s. det går inte att lägga ihop ett flertal skadehändelser för att komma över 
självrisknivån. 

När det uppkommer en skada som kan omfattas av ansvarsförsäkringen bör familjehemmet 
omgående göra en anmälan till VFN. VFN lämnar utan egen värdering anmälan vidare till sitt 
försäkringsbolag eller motsvarande. Det ska aldrig behöva uppstå en diskussion mellan 
nämnden och familjehemmet om huruvida det rör sig om ett försäkringsfall eller inte. Det är 
en diskussion som försäkringsbolaget får ta. Försäkringsbolaget tar kontakt med 
familjehemmet, utreder om det rör sig om ett försäkringsärende och reglerar i så fall detta.  

Kommunens ansvarsförsäkring omfattar även skador som kan gälla kontaktfamiljer och 
kontaktpersoner.  

 

14.3 Barnets försäkringsskydd  
Barn som är i förskola, skolbarnsomsorg och skola är vanligtvis olycksfallsförsäkrade under 
tiden i verksamheten men ibland även på sin fritid. Barnet är genom Härryda kommun 
olycksfallsförsäkrat och har även en ansvarsförsäkring.  
 
 

14.4 Uppdragstagares försäkringsskydd  
Uppdragstagare, t.ex. familjehem, omfattas inte i sitt uppdrag av sådana kollektiva 
olycksfalls- eller arbetsskadeförsäkringar som gäller för anställda. De får själva efter eget 
önskemål ordna med ett motsvarande försäkringsskydd. VFN kan ersätta dem för premien i en 
privat försäkring liknande den kollektiva olycksfalls- och arbetsskadeförsäkringen.  

 

14.5 Skador förorsakade av annan  
Kommunens ansvarsförsäkring omfattar inte skador som förorsakats av besökande till den 
placerade t.ex. barnets föräldrar, anhöriga, bekanta.  
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Om ett familjehem begär ersättning i ett sådant fall får VFN ta ställning i ersättningsfrågan. 
Det är inte självklart att nämnden ska ersätta sådana skador eller förluster. En bedömning får 
då göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.  

 

15. Välfärdsnämndens ersättning till särskilt förordnad 
vårdnadshavare  
En särskilt förordnad vårdnadshavare har ingen försörjningsskyldighet för barnet. Den 
socialnämnd som ansökt om vårdnadsöverflyttningen, har därför fått rätt att fortsätta betala 
dem en skälig ersättning. Detta framgår av 6 kap. 11 § SoL och gäller oavsett om 
familjehemsplaceringen skett med stöd av SoL eller LVU. Inget hindrar att detta även 
tillämpas i det fall barnet varit placerat som en insats enligt 9 §8 LSS.  

En skälig ersättning bör motsvara vad som tidigare utbetalts som familjehemsersättning d.v.s. 
arvode och omkostnadsersättning. Denna ersättning ska reduceras med pengar som kommer 
från annat håll avseende vård och omkostnader t.ex. underhållsbidrag, underhållsstöd, 
pension, vårdbidrag, barnbidrag, avkastning av kapital och socialförsäkringsförmåner.  

När det gäller bistånd till andra kostnader än arvode och omkostnadsersättning får 
vårdnadshavaren vända sig till sin vistelsekommun.  

Barnet har heller inte rätt till arv efter en sådan vårdnadshavare.  

En särskild förordnad vårdnadshavare får använda barnets tillgångar till barnets försörjning 
och nytta på samma sätt som en förälder. Observera dock att barnets tillgångar är spärrade 
gentemot den särskilt förordnade vårdnadshavaren. Denne måste därför ansöka om 
överförmyndares tillstånd för att ta ut pengar från barnets konto, omplacera värdehandlingar 
m.m.  

 

15.1 Underhållsbidrag  
Barnets föräldrar är fortfarande försörjningsskyldiga för sitt barn och ska betala 
underhållsbidrag till de särskilt förordnade vårdnadshavarna. Underhållsbidrag beräknas 
enligt bestämmelserna i föräldrabalken.  

Underhållsbidrag kan fastställas i dom eller genom avtal mellan barnets föräldrar och de en 
särskild förordnad vårdnadshavare.  

 

15.2 Underhållsstöd  
Om föräldrarna inte alls eller endast i begränsad omfattning betalar underhållsbidrag kan de 
särskilt förordnade vårdnadshavarna ha rätt till underhållsstöd enligt bestämmelserna i 18 kap. 
SFB.  

De särskilt förordnade vårdnadshavarna ska i sådant fall göra ansökan om underhållsstöd hos 
Försäkringskassan. Underhållstöd kan utbetalas i förhållande till båda föräldrarna. Det innebär 
att två underhållsstöd per månad kan utbetalas, f.n. 2 ggr underhållsstödet för barn till och 
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med 11 år är 1573 kronor per månad, mellan 11-14 år 1723 kronor och från och med månaden 
efter det att barnet fyller 15 år 2073 kronor.  

 

15.3 Barnpension och andra pensionsförmåner  
Barnet har rätt till barnpension om den ena eller båda föräldrarna är avlidna. Barnpensionen 
utgår enligt bestämmelser i det allmänna pensionssystemet och är tänkt att ersätta en del av 
den försörjning som den avlidne föräldern bidrog med. Det förekommer även att barnet har 
pension från annat håll t.ex. privata pensionsförsäkringar. 

Den av barnets föräldrar som lever ska ansöka om och uppbära sådan pension för barnets 
räkning. Barnets pensionsförmåner kommer att utbetalas till den efterlevande föräldern om 
inget annat bestäms.  

Om båda föräldrarna är avlidna ska barnets vårdnadshavare ansöka om pensionerna.  

Ett barn vars förälder är försvunnen eller antas vara avliden kan ansöka om efterlevandestöd. 
För att inte gå miste om ersättning i fall det av inkomna underlag och handlingar inte kan 
styrka dödsfallet eller det inte kan göras sannolikt att föräldern är avliden bör barnet samtidigt 
också söka om underhållsstöd. Ärendet om efterlevandestöd avgörs först. 
Pensionsmyndigheten meddelar då Försäkringskassan som i sin tur beslutar om 
underhållsstöd. Det är enbart en förmån som barnet kan få efter samma förälder. Om föräldern 
lever ska underhållsstöd utgå, i annat fall ska efterlevandestöd betalas ut. Om endera förmån 
betalas ut och inget nytt inträffar (t.ex. dödsfall av föräldern vid senare tidpunkt) ska inga nya 
ansökningar skickas. Det finns ingen möjlighet för kommunerna att uppbära barnets 
pensionsförmåner.  

Barnpension och efterlevandestöd ersätter en del av den försörjning som den avlidne föräldern 
stod för och är i första hand tänkt att användas för barnets löpande kostnader. Det är därför 
rimligt att pengarna i skälig utsträckning kommer barnet till del även när denne bor med en 
särskilt förordnad vårdnadshavare. När det finns en efterlevande förälder som är mottagare av 
utbetalningen förutsätter det dock att denne ser till att pengarna kommer barnet till del. Om så 
sker bör motsvarande belopp avräknas på omkostnadsersättningen. Ett visst sparande torde 
det dock finnas utrymme för eftersom barnpensionen ska tillförsäkra barnet en viss standard, 
det skulle t.ex. kunna vara sparande till en cykel eller ett körkort. 

Det är rimligt att för barnpensionen använda samma nivåer som när man bestämmer vad 
föräldrar normalt ska betala till kommunen, dvs att man följer beloppen för underhållsstöd. 
Det innebär då att, i den mån barnpensionens storlek överstiger beloppen för underhållsstöd, 
så används det maximala beloppet för underhållsstöd (för respektive ålder) för löpande 
kostnaden och räknas av från omkostnadsersättningen. Överskjutande summa utgör ett 
sparande som kan användas till barnets utgifter vid behov, t ex vid något större utgifter som 
cykel eller körkort mm. Det praktiska tillvägagångssättet kan påverkas beroende på om det är 
den efterlevande föräldern som administrerar detta eller om det är överförmyndaren. 

Om VFN har anledning att misstänka att föräldrarna inte kommer att förvalta barnpensionen 
på ett betryggande sätt, i enlighet med barnets behov och nytta, är VFN enligt 5 kap. 3 § p. 3 
SoF skyldig att göra en anmäla till överförmyndaren. Samma bör gälla också om 
barnpensionen inte kommer barnet till del. 
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Överförmyndaren kan då besluta om en medförmyndare som får i uppdrag att förvalta barnets 
tillgångar ensam eller tillsammans med barnets förälder enligt 10 kap. 8 § FB. 

Det är inte möjligt att träffa frivilliga överenskommelser om att den efterlevande föräldern ska 
betala utöver vad kommunen lagligen har rätt att ta ut för barnets vård.  

 

15.4 Barnbidrag  
Allmänt barnbidrag betalas ut till vårdnadshavaren.  

 

15.5 Föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning  
Den som utsetts till särskilt förordnad vårdnadshavare har rätt till föräldrapenning. Detta 
framgår av 11 kap. 4 § p. 3 SFB. Rättslig vårdnadshavare som inte är förälder och som har 
vård om barnet har rätt till föräldrapenningförmåner på samma sätt som ett barns föräldrar.  

 

15.6 Vårdbidrag  
Särskilt förordnad vårdnadshavare, som inte är ett barns förälder men som har vården om 
barnet, har enligt 22 kap. 2 § p. 3 SFB samma rätt till vårdbidrag som en förälder. 

Nya regler har införts och den 1 januari 2019 började de nya reglerna om stöd till personer 
med funktionsnedsättning att gälla. Vårdbidraget är på väg att fasas ut men det finns fortsatt 
barn som har detta bidrag kvar. Ett beslut om förlängning kan få gälla som längst till den 1 
juli 2022. 

 

Page 59 of 275



Bilaga 1  

Ersättningar vid familjehemsvård av barn och unga enligt SoL, LVU och LSS för år 
2021 enligt SKR:s rekommendationer 

  

Omkostnadsersättning  

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2021. Beloppen är beräknade på 
2021 års prisbasbelopp, 47 600 kronor och inkluderar barnbidrag alternativt studiebidrag som 
ska dras av då det går direkt till familjehemmet alternativt den unge.  

Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget.  

Omkostnadsersättningen är till för att täcka de merkostnader som familjehemmet får när det 
tar emot barnet i sin familj. Ersättningen utgörs dels av en åldersfördelad schablon, som kallas 
grundkostnad, dels av tilläggskostnader som beräknas individuellt. 

 

 

 

Arvodesersättning  

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2021. Ersättningen grundar sig på 
löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik och är per 
månad fr.o.m. januari 2021. Arvodet har räknats upp med 2.3 % för år 2021. Individuell 
bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver. 
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Bilaga 2  

Kostnadsersättning för extra utrustning eller andra extra kostnader vid nyplacering 
eller under pågående placering 

 
Kostnaderna är beräknade med hjälp av budget- och skuldrådgivningen i Härryda 
kommun. Kostnad för den beviljade extra utrustningen betalas till familjehemmet som 
redovisar med kvitto.  
 
Cykel inklusive hjälm max 3000 kr  
Kostnad för cykel beviljas högst vart tredje år och bedöms efter intresse och behov.  
 
Fritidsutrustning max 4000 kr 
Kostnad för fritidsutrustning ingår i omkostnadsersättningen. Under placeringens första år kan 
extra ersättning beviljas då familjehemmet ännu inte hunnit spara av barnets 
omkostnadsersättning. Ersättning beviljas utifrån barnets ålder och intresse. 
 
Mobil max 2000 kr  
Kostnad för mobil beviljas efter bedömning och behov och inte oftare än vart tredje år och då 
med anledning av att den slutat fungera.  
  
Dator max 4000 kr  
Kostnad för dator beviljas under förutsättning att skolan inte erbjuder dator och behov bedöms 
finnas. Beviljas inte oftare än vart fjärde år.  
 
Körkort för moped max 5700 kr, Moped och hjälm max 7000 kr  
Körkort för moped, kostnad för moped och hjälm beviljas under förutsättning att 
familjehemmet är beläget långt från allmänna kommunikationer och barnet har svårt att på egen 
hand ta sig till skola och aktiviteter under fritiden.  
 
Körkort för bil max 18000 kr  
Kostnad för körkort kan i undantagsfall beviljas under förutsättning att barnet bedöms ha ett 
sådant behov utifrån yrkesval eller är en förutsättning för att de ska få arbete. Observera att det 
kan ingå körkortsutbildning på vissa yrkesinriktade linjer på gymnasiet.  
Milersättning till familjehemmet för övningskörning med barnet ersätts inte.  
 
Studentkostnader max 8000 kr  
  
Semesterresor  
Kostnad för semesterresor ingår i omkostnadsersättningen. Under placeringens första år kan 
extra ersättning beviljas då familjehemmet ännu inte hunnit spara av barnets 
omkostnadsersättning. Ersättning beräknas utifrån hur lång tid barnet varit placerat i 
familjehemmet.  
  
Glasögon  
För barn och unga upp till och med 19 år har Västra Götalandsregionen ett bidrag på 800 kronor 
eller 1600 kronor beroende på vilken styrka som ordinerats på glasen. I övrigt ersätts kostnader 
för glasögon efter behov och inlämning av kostnadsförslag.
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Bilaga 3  

Kostnadsersättning för basgarderob och basutrustning vid nyplacering 

 

Basgarderob 

Ålder  Vår/sommar  Höst/vinter  

0-3 år  2000 kr   4 000 kr  

4-10 år  2850 kr   5700 kr  

11-21 år  3350 kr   4900 kr  

  

Basutrustning 

Ålder 0-1 år  

Max 12100 kr vilket inkluderar  

Möbler till rummet t ex; säng, matta, skötbord, babysitter, lampa 5000 kr  

Barnvagn 4000 kr  

Barnstol 600 kr  

Bilstol 2500 kr  

 

Ålder 1-6 år  

Max 11000 kr vilket inkluderar  

Möbler till rummet t ex; säng, matta, bord, stol, hylla, byrå, lampa 5500 kr  

Kärra 2000 kr  

Barnstol 1000 kr  

Bilstol 2500 kr  

  

Ålder 7-12 år  

Max 7000 kr vilket inkluderar  

Möbler till rummet t ex; säng, matta, skrivbord, stol, hylla, byrå, lampa   6500 kr  

Bilkudde 500 kr  

 

Ålder 13-21 år  Max 7000 kr vilket inkluderar möbler till rummet t ex; säng, matta, 
skrivbord, stol, hylla, byrå, lampa m.m.
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Bilaga 4 

Omkostnadsersättning till kontrakterade jourhem enligt SoL och LVU för år 2021 
enligt SKR:s rekommendationer 

 

Omkostnadsersättning  

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2021. Beloppen är beräknade på 
2021 års prisbasbelopp, 47 600 kronor, och är per månad fr.o.m. januari 2021.  

Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget. 
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Bilaga 5  

Familjehemsersättning vid förälder/barnplacering enligt SoL, LVU och LSS för år 2021 
enligt SKR:s rekommendationer 

Omkostnadsersättning  

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning per förälder för år 2021. Beloppen är 
beräknade på 2021 års prisbasbelopp, 47 600 kronor, och är per månad fr.o.m. januari 2021.  

Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget. 

 

 

 

Arvodesersättning  

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning per förälder för år 2021. Ersättningen 
grundar sig på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell 
lönestatistik och är per månad fr.o.m. januari 2021. Arvodet har räknats upp med 2.3% för år 
2021.  

Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver. 

 

 

Vid förälder-/barnplaceringar utgår arvode - och omkostnadsersättning även för barnet.
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Bilaga 6  

Familjehemsersättning vid placering av vuxen enligt SoL för år 2021 enligt SKR:s 
rekommendationer 

 

Omkostnadsersättning  

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2021. Beloppen är beräknade på 
2021 års prisbasbelopp, 47 600 kronor, och är per månad fr.o.m. januari 2021.  

Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget. 

 

Arvodesersättning  

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2021. Ersättningen grundar sig på 
löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik och är per 
månad fr.o.m. januari 2021. Arvodet har räknats upp med 2.3% för år 2021.  

Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver. 
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  1(3) 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för socialtjänst 
Ulrika Oschmann Pratz 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2020-12-21   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2020VFN585 709 

 

 

 

Utbetalning av habiliteringsersättning med anledning av 
coronapandemin 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att habiliteringsersättning betalas ut till brukare 
vid frånvaro relaterad till coronaviruset. 

Utbetalningen av habiliteringsersättning sker retroaktivt från och med den 
18 januari 2021 och som längst till och med den 30 juni 2021, då ny 
bedömning görs. Utbetalningen utgår från brukarens planerade deltagagande 
i daglig verksamhet, daterad senast den 20 april 2020. 

 
Sammanfattning av ärendet  
I samband med coronavirusets spridning under våren 2020 ökade brukarnas 
frånvaro i daglig verksamhet på grund av coronarelaterade orsaker. 
Välfärdsnämnden fattade den 27 maj 2020 § 162 beslut om att betala ut 
habiliteringsersättning till brukare i daglig verksamhet även vid deras 
frånvaro vilket skulle gälla retroaktivt från den 1 april 2020 till och med den 
31 december 2020. 
 
Under hösten 2020 tog smittspridningen ny fart som medförde att behov av 
ytterligare åtgärder uppkom. Den 9 december 2020 fattade 
välfärdsnämndens ordförande beslut om att, från och med 21 december 
2020 till och med den 17 januari, tillfälligt begränsa antalet deltagare i den 
dagliga verksamhetens lokaler i syfte att minska risken för smittspridning. 
Välfärdsnämndens ordförande fattade samtidigt beslut om att förlänga 
perioden för utbetalning av habiliteringsersättning vid brukares frånvaro till 
och med den 17 januari 2021. 
 
Utifrån pågående smittspridning bedömer förvaltningen att det är lämpligt 
att habiliteringsersättningen betalas ut under en begränsad period vid 
frånvaro relaterad till coronaviruset och covid-19. Förvaltningen föreslår att 
ersättningen ska betalas ut från och med den 18 januari 2021 till och med 
den 30 juni 2021 då ny bedömning görs. Utbetalningen utgår från brukares 
planerade närvaro. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 21 december 2020. 

 
Ärendet 
Daglig verksamhet enligt 9 § 10 lagen (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade är en insats som ska ge den enskilde möjligheter till 
meningsfull sysselsättning, struktur i vardagen, social gemenskap och ökad 
delaktighet i samhällslivet. Habiliteringsersättning betalas ut till deltagarna i 
daglig verksamhet i form av en dagpenning som baseras på deras närvaro i 
verksamheten eller i form av praktikplatser. Ersättningens syfte är att 
uppmuntra till att delta i daglig verksamhet och jämförs av många brukare 
med lön. Sedan 2018 har ersättningsnivån höjts med stöd av statsbidrag 
vilket gjort ersättningen till ett än mer viktigt incitament att delta i 
verksamheten.  
 
I samband med coronavirusets spridning i mars och april 2020 ökade 
deltagarnas frånvaro i daglig verksamhet. Orsaker till ökad frånvaro hos 
deltagarna var främst sjukdomssymtom, riskgruppstillhörighet eller oro för 
smitta. Flertalet brukare med externa placeringar tilläts inte heller längre 
närvara på sina praktikplatser. I samhället i övrigt vidtogs samtidigt åtgärder 
inom arbetsliv och sysselsättning för att öka efterlevnaden av givna 
rekommendationer, exempelvis genom att införa distansarbete och ta bort 
karensavdraget vid sjukfrånvaro. 
 
Daglig verksamhet innebär många olika kontaktytor med risk för 
smittspridning, dels mellan brukare, vilka till stor del bor på olika LSS-
boenden, dels vid transporterna till och från verksamheten. Lägre 
deltagarantal och det faktum att rekommendationer vid sjukdomssymtom 
efterlevdes bedömdes då och bedöms även fortsättningsvis utgöra 
förutsättningar för att förebygga smittspridning.  
 
Omvärldsbevakning visade på att kommuner valde olika åtgärder för att 
minska risken för smittspridning i daglig verksamhet. En del kommuner 
stängde daglig verksamhet helt eller delvis andra valde att betala ut 
habiliteringsersättning till brukare även när de inte närvarar i daglig 
verksamhet. Den 27 maj 2020 fattade välfärdsnämnden beslut § 162, att från 
den 1 april 2020 till och med den 31 december 2020, betala ut 
habiliteringsersättning även vid coronarelaterad frånvaro.  
 
Sedan dess har smittspridningen tagit ny fart och ytterligare åtgärder för att 
begränsa smittspridning har vidtagits. Den 9 december fattade 
välfärdsnämndens ordförande beslut om att tillfälligt, från och med den 21 
december 2020 till och med den 17 januari 2021, begränsa antalet deltagare 
i den dagliga verksamhetens lokaler. Samtidig beslutades också att förlänga 
perioden för utbetalning av habiliteringsersättning vid coronarelaterad 
frånvaro till att gälla till och med den 17 januari 2021. 
 
Under nu rådande omständigheter är det lämpligt att 
habiliteringsersättningen betalas ut under ytterligare en begränsad period vid 
frånvaro relaterad till coronaviruset och covid-19. 
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Förslaget bedöms inte innebära ekonomiska konsekvenser för verksamheten 
eftersom budgetförutsättningar har sin utgångspunkt i brukarnas närvaro. 
 
Rådet för funktionshinderfrågor har inte informerats om förvaltningens 
förslag till beslut till välfärdsnämnden. Bedömningen är att beslutet inte är 
motstridigt till rådets intressen. 
 
Förvaltningens bedömning 
Med anledning av: 

- pågående smittspridning, 
- de åtgärder som vidtas i relation till arbetsliv och sysselsättning i 

övrigt,  
- att brukare själva inte har fullt inflytande över sitt deltagande i 

verksamheten,  
- att lägre närvaro i daglig verksamhet bedöms förebygga 

smittspridning, 
- att i avvaktan på erbjudande om vaccinationer till målgruppen 

kvarstår risk för smittspridning under våren 2021, 
 
bedömer förvaltningen att behov av att betala ut habiliteringsersättning till 
brukare som är frånvarande med anledning av coronaviruset kvarstår under 
ytterligare en begränsad period. 
 
Förvaltningen föreslår att följande ska gälla vid utbetalning av 
habiliteringsersättning till brukare som är frånvarande med anledning av 
coronaviruset: 
 

 Utbetalningen av habiliteringsersättning gäller retroaktivt från och 
med den 18 januari 2021 och som längst till och med den 30 juni 
2021, då ny bedömning görs.  

 Utbetalningen ska göras enligt brukarens planerade deltagande i 
daglig verksamhet daterad senast den 30 april 2020, men inte under 
brukarens semesterledighet. 

 

 
 
Lena Lager Karin Lindell 
Sektorschef Verksamhetschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för utbildning, kultur och fritid 
Elin Rosén 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-01-14   
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Yttrande över kommunicerade handlingar till Inspektionen för vård 
och omsorg med anledning av tillsyn av elevhälsans medicinska 
insats 
 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden antar yttrande över kommunicerade handlingar daterat 
den 14 januari 2021 från sektorn för utbildning, kultur och fritid som sitt 
eget till Inspektionen för vård och omsorg. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Välfärdsnämndens yttrande över kommunicerade handlingar från 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sker genom att nämnden 
kompletterar med handlingar.   

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, öppnade i december 2019 en tillsyn 
av elevhälsans medicinska del. Tillsynen genomfördes i enlighet med 
patientsäkerhetslagen (2010:659). Tillsynen avsåg hanteringen av 
sekretessbelagd information, utlämnande av patientuppgifter, 
dokumentation och efterlevnaden av gällande lagstiftning. Tillsynen 
omfattade också det systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet.  

IVO fattade beslut den 24 november 2020. Beslutet kommunicerades inte i 
enlighet med 25 § förvaltningslagen (2017:900). Med anledning av detta 
återkallade IVO beslutet och beviljade Härryda kommun anstånd med 
yttrande över kommunicerade handlingar till den 20 januari 2021. Detta 
anstånd förlängdes senare till den 20 februari 2021. Nämnden ges nu tillfälle 
att yttra sig i ärendet innan IVO fattar beslut.  
 
Välfärdsnämnden yttrar sig genom att inkomma med följande 
kompletterande handlingar till Inspektionen för vård och omsorg med 
anledning av tillsyn av elevhälsans medicinska insats: 

1. Ledningssystem för elevhälsans medicinska insats 
2. Elevhälsoplan för den kommunala grund- och grundsärskolan 
3. Samtyckesblankett 
4. Mall för lokal arbetsplan 
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Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg med anledning 
av tillsyn av elevhälsans medicinska insats  
  
Härryda kommun yttrar sig över kommunicerade handlingar och kompletterar 
med underlag i ärende med dnr Dnr 3.5.1-43873/2019-9.  
 
Ledningssystem för elevhälsans medicinska insats 
Vårdgivaren har sedan inspektionen genomfördes tagit fram ett nytt 
ledningssystem för elevhälsans medicinska insats. Beslut togs i 
välfärdsnämnden den 23 september 2020. (Bilaga 1) 
 
Elevhälsoplan för kommunal grund- och grundsärskola 
En gemensam elevhälsoplan för den kommunala grund- och grundsärskolan 
har tagits fram under 2020. (Bilaga 2) I elevhälsoplanen beskrivs vad som 
gäller angående sekretess mellan de olika verksamhetsgrenarna inom 
elevhälsan.  
 
Dokumentation av vårdnadshavares samtycke till informationsöverföring 
Det har även tagits fram en ny samtyckesblankett som kan användas såväl 
internt som i samverkan med till exempel externa vårdgivare. (Bilaga 3) 
 
Mall för lokal arbetsplan 
Utifrån den gemensamma elevhälsoplanen ska varje skola ta fram en lokal 
arbetsplan som beskriver skolans lokala rutiner utifrån kommunala riktlinjer 
och handlingsplaner till exempel när det gäller sekretess och samtycke. (Bilaga 
4) 
 
Bilagor: 
Bilaga 1: Ledningssystem för elevhälsans medicinska insats 
Bilaga 2: Elevhälsoplan för den kommunala grund- och grundsärskolan 
Bilaga 3: Samtyckesblankett 
Bilaga 4: Mall för lokal arbetsplan 
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1.0 Ledningssystem 

1.1 Inledning 
Elevhälsa ska anordnas för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
sameskola, specialskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Elevhälsan ska 
omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insats. 
 
För elevhälsans medicinska insats ska det enligt skollagen (2010:800) finnas 
skolsköterska och skolläkare. Skolsköterskorna i grundskolan är organiserade under 
en gemensam enhetschef och skolsköterskorna på gymnasiet har en enhetschef. 
Skolläkarresurs köps in från Västra Götalandsregionen, Barn och ungdomsmedicin 
Mölnlycke.  
 
Skollagen ställer krav på att elevhälsans verksamhet ska vara av god kvalitet och 
säkerställa likvärdigt stöd. Elevhälsan ska främst verka hälsofrämjande och 
förebyggande. Elevhälsans gemensamma uppdrag är stödja elevernas utveckling mot 
utbildningens mål. 
 
Den medicinska delen av elevhälsan ska därtill erbjuda regelbundna hälsobesök. 
Hälsobesöken ska erbjudas vid minst tre tillfällen per stadie i grundskolan och vid 
minst ett tillfälle under gymnasietiden. Den medicinska delen av elevhälsan ska även 
utföra vaccinationer enligt det generella vaccinationsprogrammet samt enklare 
sjukvårdsinsatser.  
 
1.2 Bakgrund 
Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), fortsättningsvis ”HSL” innehåller 
bestämmelser om organisation och kostnadseffektivitet i offentligt finansierad hälso- 
och sjukvårdsverksamhet. Dessa bestämmelser kompletteras med Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, 
(SOSFS 2011:9). I föreskrifterna anges följande: 3 kap. 1 § ”Vårdgivaren eller den 
som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska ansvara för att det finns ett 
ledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt 
och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet”. 
 
För att bedriva en medicinsk verksamhet inom elevhälsan som omfattas av 
hälso- och sjukvårdslagen ska det således finnas ett ledningssystem. Det är ett system 
för att fastställa principer för ledning av verksamheten som ska användas för att 
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. 
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1.3 Syfte 
Syftet med ledningssystemet är att ansvariga med stöd av det ska kunna 

 planera 
 leda 
 kontrollera 
 följa upp 
 utvärdera och 
 förbättra verksamheten 

Ledningssystemet ska göra det möjligt att styra verksamheten så att rätt sak görs vid 
rätt tillfälle och på rätt sätt så att händelser som kan leda till vårdskador undviks.  
 
 
2.0 Definition av kvalitet 

Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och 
säkras. Kvalitet definieras i 2 kap. 1 § (SOSFS 2011:9) enligt följande: 
”Att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt 
lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och 
service till vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats med stöd av 
sådana föreskrifter”. 
 
3.0 Ansvarsfördelning 

I 3 kap. 3 § (SOSFS 2011:9) finns följande information: 
”Vårdgivaren… ska ange hur uppgifterna som ingår i arbetet med att systematisk 
och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten är fördelade i verksamheten”. 
   
3.1 Vårdgivare 
Välfärdsnämnden i Härryda kommun är vårdgivare för den hälso- och 
sjukvårdsverksamhet som bedrivs inom grundskolan, grundsärskola och 
gymnasieskola och i Härryda kommun.  
 
Vårdgivaren ansvarar för: 

 att det finns ett ledningssystem för verksamheten för att systematiskt 
             och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet 

 att anpassa ledningssystemet till verksamhetens inriktning och 
             omfattning 

 att det finns en informationssäkerhetspolicy 
 att enligt HSL utse verksamhetschef för de medicinska insatserna inom 

verksamheten samt ansvarig för anmälan enligt Lex Maria 
 
Vårdgivaren bestämmer vilka befogenheter, rättigheter och skyldigheter samt vilket 
ansvar verksamhetschefen har utöver det författningsreglerade ansvaret. 
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3.2 Verksamhetschef 
Vårdgivaren ska enligt 4 kap. 2 § HSL utse verksamhetschef för elevhälsans 
medicinska insats. ”Där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas 
någon som svarar för verksamheten (verksamhetschef)”. 
 
Verksamhetschefen enligt HSL representerar vårdgivaren, välfärdsnämnden. 
Verksamhetschefen är den person som så väl tillsynsmyndigheten IVO, skolans 
personal samt elever och deras vårdnadshavare ska kunna vända sig till när det gäller 
frågor som rör verksamheten. Det samlade ledningsansvaret för att medicinskt 
förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador ligger på verksamhetschefen.  
 
I Härryda kommun finns det en verksamhetschef (enligt HSL) för grundskola och 
grundsärskola samt en verksamhetschef (enligt HSL) för gymnasiet och 
gymnasiesärskola. 
 
Verksamhetschefen ansvarar för att:  

 fortlöpande styra, följa upp, utveckla och dokumentera kvaliteten 
verksamheten.  

 hälso- och sjukvården inom verksamheten tillgodoser kraven på hög 
patientsäkerhet och god vård. 

 känna till de författningar, styrdokument och vetenskapliga rön som gäller för 
hälso- och sjukvården inom verksamheten.  

 det finns direktiv och instruktioner som verksamheten kräver. 
 säkerställa att hälso- och sjukvårdspersonalen har den kompetens som krävs 

för att fullgöra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt samt erbjuda 
adekvata fortbildningsinsatser.  

 göra anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om det finns skälig 
anledning att befara att en legitimerad skolsköterska eller skolläkare kan 
utgöra en fara för patientsäkerheten. 

 det finns rutiner för anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. 
 riskanalys görs vid nya rutiner/arbetsuppgifter. 
 ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet från 

elever, vårdnadshavare, personal, andra myndigheter m.fl. 
 det finns rutiner kring samverkan och samarbete med externa aktörer, 

myndighet och interna aktörer. 
 informationssäkerhetsarbetet inom verksamheten. 
 årligen upprätta en sammanhållen verksamhetsberättelse. 
 årligen upprätta en verksamhetsplan. 
 årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse. 
 ansvara för att redovisa verksamhetens resultat för vårdgivaren. 

 
Verksamhetschefen träffar medicinskt ledningsansvarig (MLA) en gång/månad där 
mötesanteckningar förs. Gruppen kallas för styrgrupp för elevhälsans medicinska 
insats (EMI). 
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3.3 Medicinskt Ledningsansvarig (MLA) 
Då utsedda verksamhetschefer enligt HSL saknar medicinsk kompetens har det 
medicinska ledningsansvaret delegerats, till medicinskt ledningsansvarig 
skolsköterska (MLA). MLA arbetar på uppdrag av verksamhetschefen och stödjer 
denne i arbetet med tillämpning av det systematiska kvalitetsarbetet.  
 
I Härryda kommun finns en MLA för elevhälsans medicinska insats (EMI). 
 
Inom verksamhetsområdet EMI ska MLA:  
 

 hålla sig uppdaterad med de författningar, styrdokument och vetenskapliga 
rön som gäller för hälso- och sjukvården samt utbildning som berör 
verksamheten. 

 inom ramen för ledningssystemet ta fram, fastställa och dokumentera 
processer, aktiviteter och rutiner samt metoder för hur det systematiska 
kvalitetsarbetet kontinuerligt ska bedrivas för att kunna styra, följa upp och 
utveckla verksamheten och dess resultat. 

 ansvara för medicinska ledningsuppgifter och tillse att omhändertagandet 
tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet.  

 ansvara för att de direktiv, rutiner och instruktioner som verksamheten kräver 
finns, och att dessa hålls aktuella.  

 vara informationssäkerhetsansvarig enligt patientdatalagen. 
 ansvara för att rutiner för hantering och uppföljning av remisser upprättas 

inom verksamhetsområdet.  
 medverka till att vårdkedjesamverkan och samarbetet med externa aktörer 

utvecklas. 
 fortlöpande ha kontakt med verksamhetschef och eventuellt skolläkare i 

frågor som rör verksamhetens säkerhet och kvalitet. 
 ansvara för att egenkontroll i enlighet med föreskrifter och allmänna råd 

utförs. 
 ansvara för att rutiner gällande lokal händelserapportering 

(avvikelserapportering) samt Lex Maria anmälan upprättas. 
 ta emot avvikelserapporter från verksamhetens personal. 
 utreda händelser i verksamheten som medfört eller hade kunnat medföra 

vårdskada samt informera patient som drabbats av vårdskada. 
 vidta nödvändiga åtgärder i samband med avvikelse. 
 ansvara för anmälan enligt Lex Maria. 
 analysera och sammanställa inkomna avvikelser, klagomål och synpunkter 

och vidta de åtgärder som krävs för att säkra verksamhetens kvalitet. 
 medverka i rekryteringsprocessen inklusive anställningsintervju vid 

nyanställning av personal inom elevhälsans medicinska insats. 
 vara behjälplig till chef för medicinsk personal att se till att personalen har 

formell och reell kompetens för att kunna bedriva vård av god kvalitet med 
hög patientsäkerhet. 

 säkerställa att verksamhetens personal känner till och arbetar i enlighet med 
processerna och rutinerna i ledningssystemet. 

 tillsammans med anställande chef se till att det finns personal i den 
omfattning som krävs för att tillgodose behovet. 
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 ansvara för introduktion av personal. 
 verka för att personalen deltar i yrkesspecifik fortbildning och 

kompetensutveckling. 
 ansvara för att rutiner för att journaler förs enligt lag och hantering av 

patientjournaler upprättas inom verksamhetsområdet. 
 ansvara för uppföljning av patientuppgifternas kvalitet och ändamålsenlighet. 
 ansvara för att det finns fungerande rutiner för styrning av behörighet i det 

digitala journalsystemet och för spårning (loggar) av användare och vid 
behov utreda misstanke om obehörig åtkomst. 

 ansvara för att medarbetarna inom verksamheten är informerade om de 
bestämmelser som gäller för hantering av patientuppgifter. 

 ansvara för att uppföljning av informationssystemets användning sker genom 
regelbunden kontroll av loggarna utreda misstanke om obehörig åtkomst. 

 bistå verksamhetschefen vid årligt upprättande av patientsäkerhetsberättelse.  
 bistå verksamhetschefen vid årlig revidering av ledningssystem enl. SOSFS 

2011:9. 
 ansvara för att rutiner för läkemedelshantering, genomförande av nationellt 

vaccinationsprogram och kompletteringar av detsamma är patientsäkra och 
ändamålsenliga.  

 bedöma vaccinationsbehörigheten för skolsköterskor. 
 ansvara för upprättande av rutiner för hantering av medicintekniska 

produkter.  
 vara systemförvaltare för PMO datajournalsystem.  
 vara lokal administratör för HSA-katalogen, Svevac och digitalt 

statistikprogram. 
 
3.4 Rektor 
Rektor ansvarar för: 

 att skolans elever får tillgång till elevhälsa. 
 att tillsammans med verksamhetschef enligt HSL och MLA, säkerställa att 

det inom skolans elevhälsoarbete finns tillgång till skolsköterska, skolläkare 
och psykolog i sådan omfattning att det är möjligt att främja elevers hälsa, 
lärande och utveckling samt genomföra den medicinska insatsen på ett 
patientsäkert sätt. 

 att tillsammans med verksamhetschef enligt HSL och MLA, säkerställa att 
det finns ändamålsenliga lokaler och utrustning för elevhälsans medicinska 
insats. 

 skolans systematiska kvalitetsarbete. 
 enhetens inre organisation. 
 att arbetsleda elevhälsoteamet. 

 
3.5 Skolsköterska/skolläkare 
Skolsköterskan och skolläkaren arbetar under eget yrkesansvar, enligt 
patientsäkerhetslagen. Det innebär att de: 

 
 ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 

erfarenhet. 
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 ska ge elev sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller 
ovanstående krav samt så långt möjligt utformas och genomföras i samråd 
med elev och vårdnadshavare. 

 har ett personligt yrkesansvar, vilket innebär att skolsköterskan/skolläkaren 
alltid är ansvarig för att fullgöra sina arbetsuppgifter. 

 ingår i skolans elevhälsoarbete. 
 arbetar enligt respektive uppdragsbeskrivning, se punkt 3.7. 
 ska följa välfärdsnämndens kvalitetsprogram för elevhälsa vilket innefattar 

ledningssystemet och det digitala metodstödet. 
 ska ha god kännedom om och följa den lagstiftning som gäller inom hälso- 

och sjukvården; hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen, 
patientdatalagen, offentlighets- och sekretesslagen, skollagen m.fl. rutiner, 
policys och övriga dokument som rör verksamheten. 

 ska delta i nätverksträffar och professionsspecifika utvecklingsområden. 
 ska delta i patientsäkerhetsarbetet genom att uppmärksamma och skriva 

avvikelser enligt gällande rutiner. 
 
Skolsköterska och skolläkare har anmälningsplikt vid misstanke om barn som far 
illa. 
 
3.6 Logoped 
Logoped arbetar under eget yrkesansvar, enligt patientsäkerhetslagen.  
Det innebär att de: 
 

 ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 
erfarenhet. 

 ska ge elev sakkunnig och omsorgsfull utredning och behandling som 
uppfyller ovanstående krav samt så långt som möjligt utformas och 
genomföras i samråd med elev och vårdnadshavare.  

 arbetar enligt uppdragsbeskrivning. 
 ska följa välfärdsnämndens kvalitetsprogram för elevhälsa vilket innefattar 

ledningssystemet och vägledning för elevhälsan. 
 ska ha god kännedom om och följa den lagstiftning som gäller inom hälso- 

och sjukvården; hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen, 
patientdatalagen, offentlighets- och sekretesslagen, skollagen m.fl. rutiner, 
policys och övriga dokument som rör verksamheten.  

 ska delta i nätverksträffar och professionsspecifika utvecklingsområden. 
 ska delta i patientsäkerhetsarbetet genom att uppmärksamma och skriva 

avvikelser enligt gällande rutiner. 

 
Logoped har anmälningsplikt vid misstanke om att barn far illa.  
 
3.7 Uppdragsbeskrivning för EMI  
Härryda kommun följer uppdragskrivningarna för elevhälsans medicinska insats i 
Socialstyrelsens och Skolverkets ”Vägledning för elevhälsa”. 
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4.0 Kompetens 

Kompetenskrav vid anställning 
 
4.1 Skolsköterska 
Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom öppen hälso- och sjukvård 
(distriktssköterska), barn och ungdom (barnsjuksköterska) eller skolhälsovård 
(skolsköterska). 
 
4.2 Skolläkare 
Legitimerad läkare med specialistutbildning i barn- och ungdomsmedicin, barn- 
och ungdomspsykiatri, allmänmedicin och/eller skolhälsovård. 
 
4.3 Logoped 
Legitimerad logoped från logopedprogrammet. 
 
4.4 Ansvarsfördelning vid nyanställning 
Vid nyanställning ansvarar MLA för att yrkeslegitimationen kontrolleras hos 
Socialstyrelsen. Verksamhetschefen ansvarar vidare för att de kompetenskrav som 
krävs för anställningen är uppfyllda. Verksamhetschefen ansvarar även för att 
medarbetare har god kännedom om de riktlinjer som finns i verksamheten. 
 
4.5 Generell kompetensutveckling 
Skolsköterskans/logopedens kunskap uppdateras i enlighet med ny kunskap och 
forskning som är relevant för arbetet inom skolan. Detta kan exempelvis ske genom 
att verksamhetschef erbjuder professionsspecifik fortbildning (t.ex. 
skolsköterskekonferens, logopednätverk, skolsköterskemöten och workshops) för att 
säkerställa uppdatering kring nya vetenskapliga rön. Nyanställda ska erbjudas 
yrkesspecifik introduktion efter behov. 
 
4.6 Individuell kompetensutveckling 
Plan för individuell yrkesspecifik kompetensutveckling upprättas utifrån 
uppmärksammade behov för verksamheten. För skolsköterskor och logopeder ska 
detta ske i dialog med närmsta chef. 
 
5.0 Samverkan 

I 4 kap. 6 § SOSFS 2011:9 anges följande: ”Vårdgivaren ska identifiera de 
processer där samverkan behövs för att förebygga att patienter drabbas av 
vårdskada. Det ska framgå av processerna och rutinerna hur samverkan ska 
bedrivas i den egna verksamheten. 
Det ska genom processerna och rutinerna även säkerställas att samverkan 
möjliggörs med andra vårdgivare och med verksamheter inom socialtjänsten 
och/eller LSS och med myndigheter”. 
 
Skolsköterska, skolläkare och logoped samverkar med både interna och externa 
aktörer. I all samverkan ska sekretessbestämmelser enligt offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) beaktas. 
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5.1 Internt 
Skolsköterska, skolläkare och logoped ska genom samverkan med övrig personal på 
skolan, både elevhälsopersonal och skolans pedagogiska personal, arbeta 
hälsofrämjande och förebyggande för att gemensamt verka för tidig upptäckt av 
hinder för lärande, hälsa och utveckling.  
 
Rutiner ska finnas för samarbete inom elevhälsan respektive mellan elevhälsan, 
skolledning och skolans pedagogiska personal för att garantera att varje elev får 
tvärprofessionella bedömningar och insatser. Skolsköterska deltar regelbundet i 
skolornas elevhälsoteam, skolläkare och logoped deltar vid behov. 
 
5.2 Externt 
Skolsköterska, skolläkare och logoped samverkar även med vårdnadshavare, andra 
aktörer inom kommunen, andra vårdgivare och myndigheter. 
 
6.0 Processer och rutiner 

Arbetet med att identifiera och fastställa processer regleras i 4 kap. 2 § (SOSFS 
2011:9).  
 
”Vårdgivaren ska identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheten 
som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. 
Vårdgivaren ska i varje process 
 

 identifiera de aktiviteter som ingår 
 bestämma aktiviteternas inbördes ordning 
 för varje aktivitet utarbeta och fastställa de rutiner som behövs för att säkra 

verksamhetens kvalitet 

Rutinerna ska dels beskriva ett bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska 
utföras, dels ange hur ansvaret för utförandet är fördelat i verksamheten.” 
 
Metoder ska utvecklas och implementeras i enlighet med vetenskap och beprövad 
erfarenhet i samarbete med företrädare för elevhälsans medicinska insats. Arbetet ska 
utgå från Socialstyrelsens och Skolverkets vägledningsdokument för elevhälsa samt 
gällande lagstiftning/styrdokument. 
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Följande processer är identifierade inom EMI: 
 
Arbetsområde Identifierade 

processer och 
rutiner 
 

Rutiner beskrivna i det 
digitala metodstödet 
 

Uppföljnings-
ansvar 
 

Hälso- och 
sjukvård 
 

Hälsobesök/ 
hälsosamtal 
 
 
 
Tillväxt 
Syn 
Hörsel 
Rygg 
 
 
Riktade 
undersökningar 
 
 
Kontrollelever 
 
 
 
Läkemedels-
hantering 
 
 
 
 
Generella 
ordinationer av 
läkemedel 
 
 
 
 
 
Vaccinationer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hälsoenkät, kallelse, 
genomförande, 
journalföring 
 
 
Rutiner för 
tillvägagångssätt 
 
 
 
 
Prevention ur ett 
yrkesmedicinskt perspektiv 
 
 
Uppföljning av 
identifierade hälsoproblem 
 
 
Lokal instruktion för 
läkemedelshantering på 
skolsköterskans arbetsrum  
(SOSFS 2000:1) 
 
 
Rutiner för förvaring av 
läkemedel på 
Hälsovårdsmottagningen. 
Upprättas och uppdateras 
årligen av skolläkare 
(SOSFS 2000:1) 
 
 
Information till elever, 
vaccinations-ordinationer, 
medgivanden, 
genomförande, 
journalföring och 
registrering i nationella 
vaccinationsregistret. 
 
 
 

MLA 
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Inköp av 
vacciner 
 
 
 
Akutberedskap 
för 
överkänslighets-
reaktioner vid 
vaccinationer 
 
Enkel sjukvård, 
Rådgivning 
 
 
Remisshantering 
 
 
 
Medicinsk 
teknisk 
apparatur 
 
 
 
Journalföring 
 
 
 
 
Nyanställd 
personal 

Inköp görs enligt 
Göteborgsregionensupphand
lingsrutiner. 
 
 
Generell ordination 
utfärdad av skolläkare 
 
 
 
 
Öppen 
mottagning/telefon/möte. 
 
 
Rutiner för 
Remisshantering 
(SOSFS 2004:11). 
 
Kontroll - och anmälan av 
medicinsk apparatur 
(SOSFS 2008:1). 
 
 
 
Rutiner för journalföring 
och granskning av 
journalföring. 
 
 
Introduktion av nyanställd 
personal. 

Elevhälsoarbete  
 

Elevhälsoteam  
 
 
 
 
 
ANDTS 
Sex- och 
samlevnad,  
utbildningsinsats
er- hälsa 
 

Skolsköterska, skolläkare, 
psykolog, kurator och 
specialpedagog ingår i 
elevhälsoteamet. 
 
 
Förebyggande och 
hälsofrämjande insatser på 
individ- och gruppnivå. 
 

Rektor 
 

Elever i behov 
av särskilt stöd 

Bedömning/ 
utredning 

Föräldrarådgivning, remiss, 
konsultation handledning till 
skolans personal. 

Verksamhets-
chef/ Rektor 
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Följande processer är identifierade för logoped för skolan i Härryda kommun: 
 
Arbetsområde Identifierade processer 

och rutiner 
 

Rutiner beskrivna 
i det digitala 
metodstödet 
 

Uppföljnings-
ansvar 
 

Hälso- och 
sjukvård 
 

Bedömningar/konsultationer 
 
 
Remisshantering 
 
 
 
Journalföring 
 
 
 

Rutiner för 
Tillvägagångssätt. 
 
Rutiner för 
remisshantering 
(SOSFS 2004:11). 
 
Rutiner för 
journalföring och 
granskning av 
journalföring. 
 

MLA 
 

Elever i behov 
av särskilt stöd 
 

Bedömning/utredning Föräldrarådgivning, 
remiss, 
konsultation, 
handledning till 
skolans personal. 
 

Verksamhets-
chef/ Rektor 
 

 
6.1 Förbättring av processer och rutiner 
Ansvar för att förbättra processer och rutiner regleras i 5 kap. 8 § SOSFS 2011:9.  
”Om resultaten visar att processerna och rutinerna inte är ändamålsenliga för att 
säkra verksamhetens kvalitet, ska processerna och rutinerna förbättras.” 
 
6.2 Uppföljning och utvärdering 
Metoder, processer och rutiner ska årligen granskas för att nå uppsatta mål. 
Resultat av granskningar ska återföras till medarbetare och andra berörda. 
Förbättringsåtgärder dokumenteras, analyseras och utgör grunden för reviderade eller 
nya mål och rutiner. 
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Ur Socialstyrelsens Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Handbok för 
tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete. 
 
6.3 Förbättrande åtgärder i verksamheten - Förbättring av processer och 
rutiner 
Enligt föreskrifterna ska åtgärder vidtas för att åstadkomma eventuella förbättringar i 
enlighet med 5 kap. 7-8 §§ SOSFS 2011:9.  
 
”På grundval av resultat av sammanställning och analys av inkomna rapporter, 
klagomål och synpunkter ska de åtgärder vidtas som krävs för att säkra 
verksamhetens kvalitet. Om resultaten av de aktiviteter som anges ovan visar att 
processerna och rutinerna inte är ändamålsenliga för att säkra verksamhetens 
kvalitet, ska processerna och rutinerna förbättras.” 
 
Genom den årliga patientsäkerhetsberättelsen beskriver elevhälsans medicinska 
insats (EMI) sina processer och resultat. Detta ligger till grund för identifiering av 
förbättringsåtgärder och utveckling av verksamhetens processer. 
 
MLA ska efter utredning av inträffade avvikelser ta ställning till behovet av 
förändrade rutiner och anvisningar för verksamheten. Händelser som 
avvikelserapporter ska tas till vara och inkomna förbättringsförslag ska systematiskt 
återföras till personalen som ett led i kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. 
 
Frågor som ska besvaras: 

 Har verksamheten uppnått kvalitetsmålen? 
 Har personalen arbetat enligt de processer och rutiner som ingår i 

            ledningssystemet? 
 Har identifierade avvikelser åtgärdats? 
 Har identifierade avvikelser åtgärdats så att de inte inträffar på nytt? 

Page 15 of 20Page 97 of 275



   
  

16 (20)  
 

7.0 Systematiskt förbättringsarbete 

Ett systematiskt arbete för att förbättra verksamheten ska ske fortlöpande. I 
förbättringsarbete läggs vikt vid förebyggande åtgärder. Syftet är att förhindra att 
vårdskador, missförhållanden och andra avvikelser inträffar. Förbättringsarbetet ska 
leda till att organisationen utvecklas och att misstag inte upprepas. 
 
7.1 Tillämpning av metoder och rutiner 

 Skolsköterskor, skolläkare och logoped arbetar regelbundet med de befintliga 
rutinerna i det digitala metodstödet.  

 Skolsköterskor, skolläkare och logoped rapporterar önskemål och 
felaktigheter till MLA samt verksamhetschef.  

 MLA implementerar och följer upp nya metoder och rutiner lokalt. 
 MLA svarar för att säkra produktval och säker teknikanvändning. 

 
7.2 Riskanalys 
Riskanalys ska genomföras i enlighet med 5 kap. 1 § SOSFS 2011:9.  
 
”Vårdgivaren ska fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle 
kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. För varje sådan 
händelse ska vårdgivaren uppskatta sannolikheten för att händelsen inträffar och 
bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen.” 
 
I alla rutiner, vid förändringar och nya åtaganden i verksamheten ska en riskanalys 
göras. Visar analysen att risk för brister i kvalitet eller patientsäkerhet föreligger ska, 
för att minimera risken, samråd ske mellan verksamhetschef, MLA och eventuellt 
rektor. 
 
7.3 Rutin för att identifiera analysera och bedöma riskerna i verksamheten 

 Skolsköterska, skolläkare och logoped identifierar och rapporterar till MLA 
vid förändringar i verksamheten som kan innebära risk för negativa händelser 
eller tillbud. 

 MLA gör tillsammans med verksamhetschef och eventuellt skolläkare en 
bedömning och riskanalys och vidtar eventuella åtgärder. 

 MLA tillser att rutiner och processer uppdateras vid behov. 
 Verksamhetschef ska informera vårdgivaren om risker med höga risktal. 

 
7.4 Egenkontroll 
Vårdgivaren ska utgöra egenkontroll i enlighet med 5 kap. 2 § SOSFS 2011:9.  
 
”Egenkontrollen ska göras med den frekvens och i den omfattning som krävs för att 
vårdgivaren ska kunna säkra verksamhetens kvalitet.” 
 
Egenkontrollen kan innefatta: 
 

 jämförelser av verksamhetens resultat med uppgifter i nationella och 
regionala kvalitetsregister enligt patientdatalagen 
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 jämförelser av verksamhetens resultat dels med uppgifter i öppna jämförelser, 
dels med resultat för andra verksamheter 

 jämförelser av verksamhetens nuvarande resultat med tidigare resultat 
 målgruppsundersökningar 
 granskning av journaler, akter och annan dokumentation 
 aktivt arbete för att förändra förhållningssätt och attityder hos personalen som 

kan leda till brister i verksamhetens kvalitet 

 
Egenkontroll innebär systematisk uppföljning och utvärdering av den egna 
verksamheten samt kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner som 
ingår i verksamhetens ledningssystem. 
 

 Verksamhetschef ansvarar för att informera och för att redovisa resultaten i 
patientsäkerhetsberättelsen till välfärdsnämnden. 

 MLA ansvarar för att sammanställa och följa upp resultat av 
kvalitetsgranskningar lokalt. 

 Områden som följs upp regelbundet är exempelvis journaldokumentation, 
            läkemedelshantering, vaccinationer samt hälsobesök. 

 MLA ansvarar för att kalibrering av medicintekniska produkter görs. 
 
 
8.0 Utredning av avvikelser 

8.1 Klagomål och synpunkter 
Bestämmelser om att vårdgivaren ska ta emot klagomål och synpunkter på den egna 
verksamheten från patienter och deras närstående finns i 3 kap. 8 a § 
patientsäkerhetslagen (2010:659) samt i Socialstyrelsens föreskrift HSLF-FS 
2018:10.  
 
I enlighet med de allmänna råden om ledningssystem och för systematiskt 
kvalitetsarbete ska vårdgivaren ta emot och utreda klagomål och synpunkter på 
verksamhetens kvalitet från: 
 

 elever och deras närstående 
 personal 
 andra vårdgivare 
 de som bedriver socialtjänst 
 myndigheter, föreningar, andra organisationer och intressenter. 

I Härryda kommun finns en central klagomålshantering men elever eller 
vårdnadshavare kan också vända sig direkt till respektive skola. 
 
8.2 Rapporteringsskyldighet 
Det åligger skolsköterska och skolläkare att till medicinskt ledningsansvarig anmäla 
om en elev i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att 
drabbas av vårdskada. Anmälan ska göras enligt medicinskt ledningsansvarigs 
anvisningar. Personalens anmälningsplikt till vårdgivaren gäller för alla vårdskador 
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medan vårdgivarens anmälningsplikt till Inspektionen för vård och omsorg, Lex 
Maria-anmälan, avseende allvarlig skada, görs av medicinskt ledningsansvarig. 
 
Bestämmelser om rapporteringsskyldighet för hälso- och sjukvårdspersonal samt för 
vårdgivaren att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat 
medföra vårdskada finns i patientsäkerhetslagen. 
 
8.3 Sammanställning, analys samt åtgärd 
Inkomna rapporter, klagomål och synpunkter ska sammanställas och analyseras för 
att vårdgivaren ska kunna se mönster eller trender som indikerar brister i 
verksamhetens kvalitet i enlighet med i 5 kap. 6 § SOSFS 2011:9.  
 
Med klagomål menas att någon klagat på att verksamheten inte uppnår kraven på god 
kvalitet. Med synpunkter avses övrigt som framförs som berör verksamhetens 
kvalitet, till exempel förslag på förbättringar. Klagomål och synpunkter ska utredas. 
Utredningen ska komma fram till om det förekommit en avvikelse. Genom att 
sammanställa och analysera klagomål och synpunkter kan mönster bli tydliga som 
inte framkommer i utredningen av ett enskilt fall. 
 
Skolsköterska, skolläkare och logoped ska ta tillvara klagomål och synpunkter från 
elever och vårdnadshavare samt föra vidare informationen till rektor och MLA via 
avvikelsesystemet. Klagomål och synpunkter lämnas i första led till den skola som 
det berör. Ärende där fastställda rutiner har följts och patientsäkerheten inte är 
ifrågasatt kan hanteras av skolsköterskan själv. Ärenden där rutiner inte har följts 
eller medicinsk säkerhet och kvalitet måste ifrågasättas ska utan dröjsmål 
vidarebefordras till MLA som informerar verksamhetschef. 
 
8.4 Avvikelsehantering 
Skolsköterska, skolläkare och logoped ska i sin anmälan till medicinskt 
ledningsansvarig beskriva orsaker och vidtagna åtgärder samt ta ställning till vilka 
förändringar som bör göras för att minimera risken för att händelser upprepas. MLA 
ska bedöma avvikelser och ta ställning till behov av åtgärder för verksamheten. 
 
8.5 Anmälan enligt Lex Maria 
MLA är ansvarig för att anmälan görs till Inspektionen för vård och omsorg enligt 
Lex Maria. MLA ska inför anmälan enligt Lex Maria, utreda händelser där vård och 
behandling har medfört allvarlig skada eller kunnat medföra allvarlig skada för 
eleven. 
 
9.0 Dokumentationsskyldighet 

I 7 kap. 1 § SOSFS 2011:9 anges: ”Arbetet med att systematiskt och fortlöpande 
utveckla och säkra verksamhetens kvalitet ska dokumenteras.” 
 
9.1 Personalens medverkan i kvalitetsarbetet 
Varje skolsköterska och logoped skriver efter varje terminsslut en sammanfattning 
där de beskriver hur de uppnått mål och redovisar statistik över processer som ex 
konsultationer, hälsosamtal, vaccinationer mm, som redovisas till MLA. 
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9.2 Kvalitets- och verksamhetsberättelse 
Verksamhetschefen upprättar årligen en sammanfattning som redovisas i 
patientsäkerhetsberättelsen. I den ska det framgå: 

 hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 
verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående kalenderår. 

 vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet. 
 vilka resultat som har uppnåtts. 

 
9.3 Patientsäkerhetsberättelse 
Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse i 
enlighet med 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659).  
 
Patientsäkerhetsarbetet med att förebygga vårdskador hos elever ska ske 
kontinuerligt. Verksamhetschef ansvarar för att personalen är informerad om rutiner, 
vad som ska rapporteras och hur det ska ske. Patientsäkerhetsarbetet ska utgå från 
identifierade avvikelser i verksamheten som årligen sammanställs till en 
patientsäkerhetsberättelse. Denna skrivs av verksamhetschefen. 
 
Enligt patientsäkerhetslagen och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska patientsäkerhetsberättelsen 
innefatta: 
 

 avvikelsesammanställning 
 uppgifter om hur egenkontrollen har utförts 
 beskrivning av samverkan med andra aktörer 
 hantering av patientsäkerhetsrisker 
 hantering av klagomål och synpunkter 

 
 
9.4 Journalföring 
Elevhälsans medicinska journal och logopedjournal förs digitalt i journalsystemet 
PMO. Skolsköterska ska omgående upprätta journal för de elever som börjar i skolan 
samt efter medgivande från elev och/eller vårdnadshavare rekvirera journal från 
aktuell hälso- och sjukvårdsenhet eller tidigare skola. Logoped upprättar journal på 
elev som är aktuella för logopedinsats enligt HSL. Skolsköterska, skolläkare och 
logoped ska följa vårdgivarens rutiner för informationshantering och journalföring. 
 
9.5 Tilldelning och behörighet till datajournalsystem 
Verksamhetscheferna för elevhälsans medicinska och logopedinsats inom grundskola 
och grundsärskola samt gymnasieskola har tillsammans med systemförvaltaren, 
ansvar för det digitala journaldatasystemet, PMO. Systemförvaltaren och 
systemadministratörer har ansvar för tilldelning, förändring, borttagning och 
regelbunden uppföljning av behörigheter i det digitala journalsystemet. Tilldelning 
av behörighet i journalsystemet ska vara begränsade till det ansvarsområde 
personalen har. Systemförvaltare och systemadministratör har ansvar för introduktion 

Page 19 of 20Page 101 of 275



   
  

20 (20)  
 

till nyanställd om systemet. Behörigheter ska kontinuerligt läggas till, tas bort och 
regleras så att endast den som är delaktig i vården har tillgång till journalhandlingar. 
 
9.6 Kontroll av åtkomst 
Verksamhetschef fastslår vem som ansvarar för att loggkontroller görs i form av 
stickprovskontroller. Genomförda loggkontroller dokumenteras och sparas i 10 år. 
Obehörig ingång ska anmälas till MLA. Även misstanke om obehörig ingång ska 
anmälas och utredas av MLA för eventuell vidare åtgärd. Olovlig läsning rubriceras 
som dataintrång. 
 
9.7 Ansvar för informationssäkerheten 
Systemförvaltaren för PMO ansvarar för driften av det digitala journalsystemet. 
Granskningar och skyddsåtgärder av större betydelse görs i enlighet med riktlinjer 
för informationssäkerhet. En årlig sammanställning av arbetet sammanställs i en 
rapport som delges vårdgivaren. 
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   Inledning 
Skolans huvuduppdrag är lärande, trygghet och utveckling, där goda studieresultat och hälsa 
hänger samman. Alla elever skall erbjudas en likvärdig utbildning av hög kvalitet. 
 
Utifrån varje elevs olika förutsättningar skall elevhälsoarbetet i Härryda kommuns grundskola 
och grundsärskola bidra till att minska skillnader och klyftor i skolan där alla elever skall 
erbjudas en likvärdig utbildning av hög kvalitet.  
 
Alla som arbetar i skolan har ett särskilt ansvar att uppmärksamma elever vars situation och 
svårigheter utgör hinder för lärande. Skolorna ska arbeta utifrån ett inkluderande 
förhållningssätt samt utveckla metoder, arbetssätt och lärmiljöer för att på bästa sätt möta 
alla elevers rätt att lära och må bra i skolan.  
 

Den gemensamma elevhälsoplanen utgör grund för hur elevhälsoarbetet ska bedrivas på 
såväl central som lokal nivå. Varje skola ansvarar för att ta fram en lokal arbetsplan för sitt 
elevhälsoarbete. Den lokala arbetsplanen beskriver hur det främjande, förebyggande och 
åtgärdande elevhälsoarbetet ser ut och genomförs under året. Såväl gemensam elevhälsoplan 
som lokal arbetsplan ska revideras årligen utifrån de erfarenheter och mönster man sett i det 
systematiska kvalitetsarbetet.  

 
 

Syfte med den gemensamma elevhälsoplanen 
Syftet är att: 

• bidra till att säkerställa alla elevers rätt till utbildning utifrån sina förutsättningar och 

behov 

• säkerställa likvärdigheten mellan kommunens skolor och en ökad samsyn och 
samordning av elevhälsoarbetet i Härryda kommun 

• skolorna ska beskriva sitt främjande och förebyggande elevhälsoarbete i en lokal 

arbetsplan 

• vara ett stöd i skolornas systematiska elevhälsoarbete 

 

Regelverk för skolans elevhälsoarbete 
Elevhälsoplanen tar sin utgångspunkt i lagar, förordningar och styrdokument. Här nedan följer  
de mest centrala: 
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Härryda kommun, välfärdsnämnden, är huvudman för grundskola och grundsärskola och dess 

elevhälsa. Skolchefen och huvudmannen ser till att verksamheten följer de föreskrifter som 

gäller för utbildningen. Huvudmannen bestämmer hur skolan ska arbeta, ser till att skolan har 

de resurser som krävs och ska hela tiden arbeta för att skolan ska bli bättre. Det är 

huvudmannen som ansvarar för att alla elever når kunskapsmålen.  

 

Huvudmannen ansvarar bland annat för: 

• att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen, föreskrifter 

som har meddelats med stöd av skollagen samt bestämmelser för utbildningen som 

kan finnas i andra författningar. 

• att ett systematiskt kvalitetsarbete på skolenhets- och huvudmannanivå genomförs. 

Årligen efterfrågas och redovisas skolornas kunskapsresultat, arbetet med övergång 

och samverkan samt normer och värden. 

 

Rektor på skolan ansvarar bland annat för: 
 

• kvaliteten och resultaten på skolan genom att leda och samordna det pedagogiska 

arbetet vid skolenheten 

• att miljön är trygg, att det finns rutiner för att rapportera frånvaro och regler för hur 

man får bete sig på skolan. 

• att eleverna får det stöd de har rätt till för att nå målen 

• att vara en pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal på skolan 

 

   Elevhälsoarbete i Härryda kommun  
Rektor ansvarar för och leder elevhälsoarbetet på sin enhet. Elevhälsoarbetet börjar i 

klassrummet i samarbetet mellan elever, pedagoger, elevhälsoteam och vårdnadshavare. 

Elevens behov av stöd, ledning och stimulans uppstår i möte med lärmiljön och 

undervisningens utformning. Elevhälsoarbetet är en integrerad del i skolans uppdrag och 

mötet med eleven ska genomsyras av ett relationellt perspektiv.  

 
ELEVHÄLSOARBETETS INRIKTNING I KORTHET 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges ledning 
och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader 
i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.  

Elevhälsoarbetet ska vara främjande och förebyggande genom att: 

• ha ett helhetsperspektiv på organisation-, grupp- och individnivå 

• medverka till att skapa miljöer som främjar lärande och utveckling hos varje elev  

• främja en hälsosam livsstil 

• förebygga, tidigt upptäcka och uppmärksamma skolrelaterade problem för att 
undanröja hinder för varje elevs lärande, utveckling och hälsa 

• elevens behov ses i relation till omgivningens bemötande och den miljö eleven vistas i  

• utgå från elevens egna förmågor samt ta hänsyn till elevens tankar och önskemål  

• samarbeta med elever, vårdnadshavare och andra funktioner som är till stöd för 

elevens utveckling 

• bedriva systematiskt kvalitetsarbete utifrån resultat, uppföljning och analys.  
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Begrepp i elevhälsoarbetet 
 

 
Elevhälsoarbete 
Alla som arbetar för elevens utveckling, lärande och hälsa har ett gemensamt ansvar. Därför 
börjar det viktigaste elevhälsoarbetet i mötet med eleverna redan i klassrummet och på 
fritidshemmet. Utifrån varje persons yrkeskompetens bidrar var och en med sin kunskap och 
sitt perspektiv för elevens bästa. 

  
Elevhälsa 
Elevhälsan omfattas av medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 
insatser. Elevhälsan ska framförallt arbeta främjande och förebyggande och stödja elevernas 
utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan behöver ha ett nära samarbete med skolans 
övriga personal för att kunna stötta det klassrumsnära arbetet. 
 
Samlad elevhälsa 
Rektor beslutar om vilka, utöver elevhälsans professioner, som ska ingå i skolans 
elevhälsoteam (EHT). Elevhälsoteamet arbetar tvärprofessionellt utifrån en samlad 
kompetens och är en viktig resurs i bl.a. det främjande och förebyggande arbetet. En viktig del 
i teamets arbete är att undanröja hinder för lärande på organisations-, grupp- och individnivå. 

 
Främjande arbete 
Främjande arbete är generella insatser som är bra för alla elevers lärande och utveckling. 

Arbetet handlar om att skapa tillgängliga lärmiljöer och organisatoriska förutsättningar för 

elevers möjligheter till lärande och utveckling och skapa en trygg miljö för elever att vistas i. 

Arbetet ska även stärka elevernas möjlighet till delaktighet och tilltro till den egna förmågan.  

 
Förebyggande arbete  
Förebyggande arbete handlar om att upptäcka svårigheter, genomföra insatser som 
förhindrar att det sker igen samt att uppmärksamma riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer. 
Förebyggande insatser utgår från kunskap om vad som orsakar skolsvårigheter för eleven. 
Kontinuerlig uppföljning och analys är centralt för att uppmärksamma eventuella hinder på 
vägen. 
 
Tillgänglig lärmiljö 
Att utveckla verksamhetens tillgänglighet innebär att anpassa den pedagogiska, fysiska och  

sociala miljön, i relation till elevernas lärande. En tillgänglig lärmiljö kännetecknas av goda 

relationer och en undervisning där kunskapskrav och förväntningar tydliggörs. Undervisningen 

anpassas efter elevens förutsättningar och ger möjlighet till inflytande och delaktighet. Skolan 

arbetar aktivt med trygghet och studiero genom att främja lika rättigheter och möjligheter 

och motverka diskriminering. Utformning av lokaler och utemiljö påverkar möjligheten till 

kommunikation, social samvaro och lärande. 

 

Ledning och stimulans 
Ledning och stimulans handlar om kärnverksamheten och är det främjande arbetet i 

klassrummet. I en undervisning med hög kvalitet arbetar man regelbundet med att planera, 

organisera och strukturera undervisningen tillsammans med eleverna för att förbättra 

strategier att lära och öka variationen i undervisningen. Undervisande lärare identifierar 

elevernas styrkor och utvecklingsområden för att kunna möta behoven i klassrummet.  
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Extra anpassningar  
Extra anpassningar är mindre stödinsatser som vanligtvis går att genomföra av lärare och 

övrig skolpersonal inom ramen för ordinarie undervisning då elev riskerar att inte nå 

kunskapskraven. Det handlar om att göra undervisningen mer tillgänglig för eleverna. Det 

måste inte fattas något formellt beslut om denna stödinsats. Bestämmelserna om extra 

anpassningar gäller för elever i alla skolformer och i fritidshemmet och är riktad till enskild 

elev. 

 

Särskilt stöd 
Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte går att göra inom ramen 

för den ordinarie undervisningen. När eleven riskerar att inte nå kunskapskraven och behovet 

av stöd är mer omfattande och av varaktig karaktär fattar rektor beslut om särskilt stöd. Rektor 

ansvarar också för att en utredning genomförs skyndsamt inför beslutet. Särskilt stöd ska 

dokumenteras i ett åtgärdsprogram. 

 
 

Roller och ansvar i skolornas elevhälsoarbete 
 
En god samverkan mellan skolans pedagogiska personal och skolans elevhälsoteam är en 
förutsättning för att ett främjande och förebyggande arbete ska kunna ske. Arbetslagen i 
skolan ansvarar tillsammans med rektor och elevhälsans professioner för att ge alla 
elever förutsättningar att nå skolans mål. 
 
I skolornas elevhälsoteam ingår kurator, psykolog, skolsköterska och skolläkare samt 
personal med specialpedagogisk kompetens. Vid behov kan rektor även besluta att 
studie- och yrkesvägledare, socialpedagog m fl. kan ingå i elevhälsoteamet.  Det är viktigt 
att tydliggöra hur en samlad elevhälsa kan bidra i det främjande arbetet, men också att 
konkretisera hur elevhälsans olika professioner kan bidra i dessa processer. Det skapar en 
överblick för hur elevhälsans olika kompetenser överlappar och kompletterar varandra. Att 
tydliggöra varje professions olika kompetensområden ger också ett tillfälle att vidga 
perspektiven på hur elevhälsan kan bidra till att utforma goda lärmiljöer. 
 
Rektor ansvarar bland annat för att: 

• Leda och samordna elevhälsoarbetet som en del av det pedagogiska arbetet 

• Besluta om sin enhets inre organisation 

• Utveckla utbildningen och därmed elevhälsoarbetet 

• Utforma undervisningen och elevhälsans verksamhet så att eleverna får de 
anpassningar och det stöd de behöver 

• Upprätta kontakter mellan skola och hem om det uppstår problem och svårigheter för 
eleven i skolan 

• Anpassa resursfördelningen och stödåtgärderna till lärarnas värdering av elevernas 
utveckling 

 

 
Åtgärda 

Främja 

Förebygga 

 
Särskilt stöd 

Ledning och stimulans 

Extra anpassningar 
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          Lärare inom förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola: 

• Läraren ansvarar bland annat för: 

• elevens hela skolsituation, både kunskapsutveckling och social situation i 
skolan 

• dokumentation och uppföljning av elevens kunskapsutveckling, sociala 
situation samt närvaro 

• att skapa tillgängliga pedagogiska och sociala lärmiljöer 

• att skapa goda relationer till elever och klasser  

• att samverka med hemmet utifrån elevens kunskapsutveckling och sociala 
situation 

• att göra extra anpassningar 

• att anmäla till rektor om det finns risk att elev inte kommer att nå 
kunskapskraven eller har andra svårigheter i skolsituationen 

• att utreda elevs behov av stöd, i samråd med specialpedagog eller annan 
berörd personal, och vid behov samarbeta med elevhälsans professioner 

• att upptäcka, anmäla och utreda problematisk skolfrånvaro 
 

        DEN SAMLADE ELEVHÄLSANS GEMENSAMMA UPPGIFTER ÄR ATT:  

• samarbeta kontinuerligt och strukturerat med pedagogisk och annan personal på skolan 

• bidra med att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål på främjande-, förebyggande- 
och åtgärdande nivå bidra med kunskaper och genomföra insatser som stödjer elevers lära, 
utveckling och hälsa 

• delta i arbetet med att anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar 

• bidra till att kartlägga/utreda, analysera, genomföra och följa upp elevhälsoinsatser och vara ett 
stöd för rektor inför beslut om hur insatser ska utformas 

• bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd 

• uppmärksamma förhållanden i elevernas närmiljö som kan öka risken för skador, ohälsa, utsatthet 
och kränkningar 

• ge handledning och konsultation till arbetslag och pedagoger utifrån sin profession 

• identifiera utvecklingsområde och behov av kompetensutveckling på skolan 

• samverka med externa verksamheter 

• ta del av aktuell forskning inom relevanta områden för att utveckla elevhälsans arbete 
 

Elevhälsans specialpedagogiska insats (specialpedagog och speciallärare) 

 

 Utöver de exempel på arbetsuppgifter för alla insatser som nämns ovan kan det för  
 elevhälsans specialpedagogiska insatser bland annat ingå att: 

• tillföra specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den 
övergripande planeringen av elevhälsans arbete, som vilar på 
kompetenserna undervisa, handleda, utreda, kompensera och utveckla 

• aktivt delta och utveckla ledning och stimulans i undervisningen 

• identifiera, analysera och delta i arbetet med att kartlägga möjligheter och hinder i 
skolmiljön och elevers behov av särskilt stöd, genomföra pedagogiska utredningar 
samt utforma och genomföra åtgärdsprogram  

• ta initiativ till, analysera och medverka i förebyggande arbete för att hindra  
       svårigheter i lärmiljön, vara stöd i arbetet kring extra anpassningar och särskilt stöd 

• följa upp, utvärdera och stödja utvecklingen av verksamhetens lärandemiljöer. 
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Specialpedagogens arbete är riktat mot grupp och organisation och speciallärarens arbete är 
riktat mot grupp och individ.   
 
Elevhälsans psykosociala kompetens – (kurator)  
Utöver de exempel på arbetsuppgifter för alla insatser som nämns ovan kan det för 
elevhälsans psykosociala insats bland annat ingå att: 

• tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den 

övergripande planeringen av elevhälsans arbete  

• genomföra samtal, såsom stöd-, motivations- och krissamtal liksom utredande och 

rådgivande samtal med enskilda elever och deras familjer relaterade till 

skolsituationen  

• på rektorns uppdrag utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för 

enskilda elever, bland annat som underlag inför beslut om särskilt stöd och vid 

upprättande av åtgärdsprogram samt inför elevernas mottagande i grund- och 

gymnasiesärskolan 

• bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, 

lärande och utveckling  

• bidra med kunskaper om samhällets stödsystem  

• delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund och 

likabehandling  

• ta till vara kunskap om elevernas generella psykosociala hälsa och sociala situation i 

elevhälsans övriga arbete 

 
Elevhälsans medicinska kompetens (skolsköterska och skolläkare) 
Utöver de exempel på arbetsuppgifter för alla insatser som nämns ovan kan det för elevhälsans 
medicinska insats bland annat ingå att: 

• tillföra medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens som ett stöd i det 

pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete  

• vid hälsobesök tidigt identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära 

att de är i behov av särskilt stöd eller andra insatser  

• i samverkan med elever, vårdnadshavare och skolans övriga personal arbeta för att ge 

eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer som bidrar till hälsa 

eller ohälsa  

• bevaka elevernas vaccinationstäckning så att kompletterande vaccinationer kan 

erbjudas om det finns behov samt fullfölja vaccinationer enligt 

Folkhälsomyndighetens vaccinationsprogram 

• bidra med medicinsk kunskap inför arbetsmoment som är förlagda ute i verksamheter 

ta till vara kunskap om elevernas hälsa i skolans arbete 
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Elevhälsans psykologiska kompetens (psykolog)  
Utöver de exempel på arbetsuppgifter för alla insatser som nämns ovan kan det för 
elevhälsans psykologiska insats bland annat ingå att: 

• tillföra psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den 
övergripande planeringen av elevhälsans arbete  

• på rektorns uppdrag genomföra skolpsykologiska utredningar och bedömningar av 
elever, grupper och organisationer för att bidra med psykologisk kunskap om elevers 
förutsättningar för lärande och behov av stöd  

• bidra med kunskap kring psykiska besvär, till exempel ångest och depression, samt 
med stödjande samtal till elever, vårdnadshavare och pedagoger  

• bidra med psykologisk kunskap kring skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande 
och utveckling, till exempel genom utbildning kring psykisk hälsa och ohälsa  

• ta till vara kunskap om elevernas psykiska hälsa i elevhälsans övriga arbete 
 

 

Övriga kompetensers roll i elevhälsoarbetet 
 
Socialpedagog 
 I uppdraget kan det bland annat ingå att: 

• ta till vara kunskap om elevernas generella psykosociala hälsa och sociala situation i 
elevhälsans arbete 

• utveckla goda relationer med eleverna 

• arbeta för att skapa en säker och trygg miljö där eleverna får förutsättningar att 

utvecklas så långt som möjligt genom ett aktivt värdegrundsarbete 

• samarbeta med lärare, vårdnadshavare och andra yrkesgrupper för att få en 

tydlig bild av elevens situation i skolan 

 
Resursperson  
I uppdraget kan det bland annat ingå att: 

• vara behjälplig som resurs för elever på individ-, grupp- och organisationsnivå inom 

förskoleklass, grundskola och fritidshem 

• ansvara för att genomföra de anpassningar och stödinsatser som 

lärare/arbetslag/elevhälsoteam beslutat om 

• stötta elever att klara av vardagliga situationer såsom raster, omklädningsrum och 

utflykter med mera 

• samarbeta med personal och vårdnadshavare kring eleven 

 

Logoped   
I uppdraget kan det bland annat ingå att: 

• ger stöd till pedagoger i skola genom konsultation och handledning i ärenden som 

rör tal, språk, läsning och skrivning 

• utreder elevers förmåga inom tal, språk, kommunikation, läs- och skrivförmåga 

• deltar i planeringen av extra anpassningar och behov av särskilt stöd inom 

området tal, språk och kommunikation i samarbete med föräldrar, lärare och 

personal i elevhälsan 

• samarbetar med lärare och andra yrkesgrupper för att få en tydlig bild av elevens 

situation i skolan 
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Studie- och yrkesvägledare  
Studie- och yrkesvägledaren har ett särskilt ansvar för att stödja och förbereda eleverna inför 
kommande studier och ett framtida yrkesliv. I uppdraget kan det bland annat ingå att: 

• genomföra vägledningssamtal med samtliga elever inför gymnasievalet samt vid 
behov 

• vid behov medverka i arbetet med anpassad studiegång, till exempel med planering 
av extra praktik 

• vara delaktig vid överlämning och uppföljning vid övergång till gymnasieskolan 

• samverka med närsamhället och samordna planering av t.ex. temadagar och prao 
som utgår från studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar

 

Enhet Barn- och elevhälsa 
  
I Härryda kommun finns också en centralt organiserad elevhälsa. Där finns kompetenser och 
resurser att tillgå som kan stödja och utveckla skolornas arbete med eleverna mot högre 
måluppfyllelse och trygghet. Kompetensen ska säkerställa verksamheterna genom att vara väl 
insatta i skolans styrdokument och aktuell forskning.  
 
Förutom skolornas egna specialpedagogiska kompetenser finns specialpedagoger och logoped 
att tillgå centralt i kommunen. De bidrar med ett utifrånperspektiv som kompletterar skolornas 
arbete på organisation-, grupp- och individnivå. Det kan innebära stöd i skolans analysarbete, 
pedagogisk handledning och konsultation på olika nivåer, utbildningsinsatser och ansvar för 
nätverk. Det centrala arbetet ska verka för hög måluppfyllelse och ökad likvärdighet mellan 
kommunens skolor.  
 
Ansökan om samarbete med Skolteamet  

 
 

Kommungemensamma riktlinjer och rutiner för 
elevhälsoarbetet 

 
Utöver nationella riktlinjer finns följande kommungemensamma rutiner som tagits fram för 

en ökad kvalitet och likvärdighet för elevens utveckling och lärande.  

 

Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram  
En elevs behov ska i första hand mötas inom ramen för den ledning och stimulans för lärande 

och utveckling som alla elever har rätt till. För att uppmärksamma elevers behov av extra 

anpassningar och särskilt stöd ska varje skola ha en arbetsgång som är tydlig för alla som 

arbetar på skolan. Det innebär att skolan ska ha rutiner för god undervisning - extra 

anpassningar - uppmärksamma behov - utreda - åtgärda och följa upp. 

 

Blanketter för särskilt stöd 

              Riktlinjer för läs- och skrivsvårigheter  

                      Riktlinjer för matematiksvårigheter- under arbete 
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Närvaro 
En hög närvaro i skolan främjar elevens måluppfyllelse, sociala relationer och psykiska 
mående. Väl fungerande system för närvaroregistrering och uppföljning ska finnas tillgängligt 
på respektive skola. Elever och vårdnadshavare ska få information om de rutiner som 
används. Skolplikten medför en närvaroplikt, det vill säga skyldighet att delta i den utbildning 
som ordnas och kräver giltiga skäl för att utebli från undervisningen. Ansvaret för att se till att 
skolpliktiga barn fullgör sin skolplikt delas mellan vårdnadshavare och huvudman. Utifrån 
handlingsplanen ska varje skola ha rutiner för att upptäcka, utreda och åtgärda frånvaro. 
 
Handlingsplan vid elevers frånvaro i grundskola och grundsärskola 

Frånvaroutredning 
 
Värdegrundsarbete och likabehandling 

Samtliga grundskolor ska bedriva ett målinriktat arbete för att främja elevernas lika 

rättigheter och möjligheter. Skolorna ska arbeta främjande och förebyggande för att 

förhindra trakasserier och kränkande behandling. Varje skola upprättar årligen en plan mot 

diskriminering och kränkande behandling. Den innehåller en översikt över de åtgärder som 

behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av elever. Planen ska finnas att 

läsa på respektive skolas sida på kommunens webbplats. 

 

Rutin för anmälan och utredning av kränkande behandling, diskriminering och trakasserier  
Handlingsplan mot hot och våld  

 
Övergång och samverkan inom och mellan skolformer 

De centrala riktlinjerna för övergångar inom och mellan skolformer ska säkerställa att rätt 

överlämnande sker gällande barnets/elevens kunskaper och sociala situation inom 

förskolan och mellan skolor. Varje skola ska utifrån de centrala riktlinjerna utarbeta en 

tids- och aktivitetsplan avseende de olika övergångarna.  

Övergripande riktlinjer och handlingsplaner för övergång och samverkan 1-16 – under arbete 

Nyanländ elev - individuell plan för mottagande 

Rutiner för ansökan till kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper – under arbete 

Rutiner för mottagande i särskola- under arbete 

Begäran om utredning 

Ansökan om mottagande 

Begäran om återgång 

 
Dokumentation 
Dokumentation av elevhälsoarbetet ska ske enligt gällande lagkrav.  

Rektor ansvarar för att all dokumentation kring en elev finns samlad i digital elevakt i PMO. 

Journalföring enligt HSL sker av skolsköterska, skolläkare och psykolog. All annan 

förebyggande och åtgärdande aktivitet som sker kring en elev ska dokumenteras för att 

elevens utveckling ska kunna stödjas. 

 

Riktlinjer för dokumentation i PMO tas fram- under arbete 

Rutiner för användning av Unikum  
 

Dokumenthanteringsplan för välfärdsnämnden 
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Sekretess och samtycke i elevhälsoarbetet 
 
Elever och vårdnadshavare har rätt att känna trygghet i att personal verksam inom skolan 
behandlar personlig information med respekt och på ett ansvarsfullt sätt. Alla som är 
verksamma i en kommunal skolverksamhet omfattas av offentlighets- och sekretesslagen, 
2009:400 (OSL). 
 
Dessa bestämmelser reglerar sekretess mellan myndigheter och mellan självständiga 
verksamhetsgrenar inom samma myndighet. Elevhälsans medicinska insats (skolsköterska och 
skolläkare) är en egen och självständig verksamhetsgren i förhållande till övriga professioner i 
skolan som också utgör en egen verksamhetsgren och inte har sekretess mellan sig. 
 
I praktiken innebär det att sekretess råder mellan verksamhetsgrenarna och att samtycke 
krävs för att överlåta uppgifter mellan verksamhetsgrenarna. Genom att be vårdnadshavare 
och/eller elev utifrån ålder och mognad om ett samtycke till att uppgifter lämnas ut, kan ett 
samarbete kring eleven ske mellan personal i de olika verksamhetsgrenarna. Samtycket är 
alltid avgränsat utifrån person, frågeställning och tid och behöver därför förnyas inför varje 
situation. 
 
Generellt råder principen att känslig information endast delas mellan de personer som 
behöver känna till den i syfte att eleven får det stöd som behövs och försäkra en god hälsa. 
 

Samtyckesblankett 

 

Samverkansformer mellan grundskola och socialtjänst 
 

I kommunen finns olika former av stöd att tillgå för att öka samverkan som syftar till att 
eleven får möjlighet att utveckla sitt lärande och komma vidare i sin utveckling.  

 

SAMSS 

(SAMverkan mellan Skola och Socialtjänst). SAMSS-teamet är en samverkan mellan 
elevhälsopersonal inom UTK och familjebehandlare från Familjestödsenheten IFO. SAMSS-
teamet kartlägger elevers situation och behov i ett helhetsperspektiv i skolan, hemmet samt 
på fritiden. Teamet kan göra överenskommelser om åtgärder tillsammans med elev, 
vårdnadshavare och skola. Det är rektor på elevens skola som gör en ansökan till SAMSS- 
teamet. Ansökan ska alltid ske i samråd med vårdnadshavare. 

SAMSS-teamet 

Nätverksmöte 

Ett nätverksmöte innebär att viktiga personer kring en elev samlas för att gemensamt söka 

nya vägar att gå vidare. Initiativet till ett möte kan både vårdnadshavare och professionella ta 

men det är alltid vårdnadshavarna som bjuder in till mötet. Ett nätverk är de personer som 

finns runt omkring eleven; familj, släkt, vänner, grannar och olika professioner som till 

exempel personal från skolan. Nätverksmötet leds av ett nätverkslag som består av personer 

anställda i kommunen med utbildning i att hålla i denna typ av möten. 

 

Nätverksmöte 

SIP – Samordnande individuell plan  
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CENTRAL ELEVHÄLSOPLAN • 13 

 

 

Anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen  
All personal i skolan har skyldighet att skyndsamt anmäla till socialtjänsten, vid misstanke 
om att barn far illa och kan behöva stöd eller hjälp. Vid anmälan till socialtjänsten görs 
vårdnadshavare delaktiga i processen. Undantaget är vid misstanke om våld eller 
övergrepp. I dessa fall ska anmälan ske utan vårdnadshavarens kännedom. 
 

Rutin för skola/förskola gällande orosanmälan  

Blankett för anmälan 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Page 115 of 275

https://ida.harryda.se/download/18.24e5e135170bffb69e74477a/1584014695003/Rutin%20anm%C3%A4lan.pdf
https://ida.harryda.se/huvudmeny2/idagemensamt/blanketteretjanster.4.5d70d5ff10fe75d9ae48000423.html#h-UKF


 
 
 

Samtycke till informationsöverföring  
 
 
Undertecknad/undertecknade vårdnadshavare ger härmed tillåtelse till att  

_________________________________  
vårdenhet/verksamhet 

  delger information kring _______________________________________________ 
                                              (t.e.x. pågående eller utförda insatser, utredningar, behov etc.)   

  får ta del av information kring ___________________________________________  
                                                       (t.e.x. pågående eller utförda insatser, utredningar, behov etc.)  
 
till/från ____________________________, ____________________________,  
                 namn                                                                              befattning 

____________________________. 
 verksamhet 
 
Samtycket gäller  

 tills uppdraget är avslutat 
 så länge eleven går på _______________________________ 

                                                                  skola 
Samtycket kan när som helst dras tillbaka.  
 
 
Samtycket gäller nedanstående elev: 
 
Namn: ___________________________  Personnr: ___________________________ 
 

Vårdnadshavare Vårdnadshavare 
Ort och datum Ort och datum 

Namnteckning Namnteckning 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

 
 
Vid gemensam vårdnad ska intyget undertecknas av båda vårdnadshavarna. 
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Mall – lokal arbetsplan för elevhälsoarbete  

XX-skolan läsåret 20-21 
 

 

Skolan beskriver sitt elevhälsoarbete och 

rutiner för arbetet utifrån några centrala 

områden och processer.  

 

Utgångspunkten är Härryda kommuns 

gemensamma elevhälsoplan. 

 
  

Rubrikerna nedan är exempel på hur skolans lokala arbetsplan för elevhälsoarbete kan 

utformas. Skolan kan lägga till ytterligare rubriker utifrån skolans individuella behov. 

 

Inledning  
Här går det att skriva en kort inledande text som introducerar läsaren i elevhälsoarbetet på 

skolan. 

 

Skolans främjande och förebyggande elevhälsoarbete  
Här beskriver skolan vilka främjande och förebyggande aktiviteter man arbetar med på skol- 

och gruppnivå under läsåret.  

 
 

Förslag på frågor att utgå ifrån: 

 Hur ser det främjande och förebyggande arbetet ut i grupperna? 

(undervisningsgrupper, fritidshem, fritidsklubb) 

 Hur arbetar hela skolan för att tillgängliggöra lärmiljön för alla elever? (bemötande 

och relation, schema och raster, inflytande och delaktighet) 

 Hur involveras elevhälsans kompetenser i arbetet med att tillgängliggöra lärmiljön 

utifrån elevers behov? 

 När och hur samarbetar elevhälsans professioner med skolans arbetslag? (lärande och 

trygghet) 

 Hur ser den samlade elevhälsans främjande och förebyggande arbete ut? 

 Hur samverkar skolan med vårdnadshavarna? (tillit, relation, beslut och återkoppling)  

 

Den samlade elevhälsans systematiska arbete 

Här beskriver den samlade elevhälsan insatser och aktiviteter under läsåret. 
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Förslag på frågor att utgå ifrån: 

 Hur organiserar skolan sina stödinsatser? 

 Hur följer skolan upp och utvärderar beslutade insatser (organisations-, grupp- och 

individnivå)? 

 Hur ser det tvärprofessionella arbetet ut? 

 Hur är samarbetet med elever, arbetslag och vårdnadshavare organiserat? 

 Vad kan elevhälsans olika kompetenser erbjuda i form av deltagande, struktur, 

handledning, konsultation, förhållningssätt, modeller man använder osv? 

 Mötesstruktur och dokumentation – hur ser rutinerna ut? 
 
 

Prioriterade mål läsår 20/21 
Utifrån skolans systematiska kvalitetsarbete sätter den samlade 

elevhälsan sina prioriterade mål för kommande läsår. 

  

  
 

   

                                                             

Förslag till årshjul att utgå ifrån. Arbetet samordnas utifrån huvudmannens uppföljning av 

skolornas systematiska kvalitetsarbete. Inom parentes ges exempel på aktiviteter som skulle 

kunna finnas med.     

  Huvudmannens 

uppföljning 

Den samlade elevhälsans 

aktiviteter och uppföljning 

Elevhälsans kompetensers 

aktiviteter och uppföljning 

Augusti   Planering prioriterade mål) 

(planering av stödinsatser, 

deltagande i arbetslag) 

(Uppstart med personal) 

(Läsårets ÅP redovisas, 

analyseras 

Screeningar) 

(Start likabehandlingsarb) 

Septem- 

ber 

Kunskaper, betyg 

och bedömning, 

närvaro 

(Uppföljning närvaro) Stödperiod 1 påbörjas. 

(Utbildningsinsats till personal - 

psykolog-spec) 

(Hälsoundersökningar) 

Oktober   (Analys kunskapsresultat) 

(frånvaroanalys) 

(mittavstämning stöd, kunskaper) 

(Uppföljning aktuella åp) 

(Mitt-terminskonferens,  

(Stödåtgärder följs upp)  

(Analys av kunskapsresultat) 

(Uppföljning av insatser) 

Novem- 

ber 

  (Uppföljning hälsosamtal) 

(Stödperiod 2 påbörjas) 

 

Decem- 

ber 

Övergång och 

samverkan 

(Uppföljning närvaro) 

(Analys elevhälsans arbete) 

(Analys av kunskapsresultat) 

(Arbete inför vt) 
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Januari  (Planering av insatser) (Sammanställning av ÅP, särskilt 

stöd och undervisning görs). 

(Genomgång och analys i EHT) 

Stödperiod 3 påbörjas 

 

Februari   (Stödåtgärder följs upp. 

Stödperiod 4 påbörjas) 

(Utbildningsinsats till personal) 

Mars  (Uppföljning 

likabehandlingsarbete) 

(Analys kunskapsresultat) 

 

(Uppföljning aktuella ÅP) 

(Mitterminskonferens  

(Stödåtgärder följs upp).  

April Normer och värden, 

inflytande och 

delaktighet 

(Övergång elever i behov av 

anpassningar och stöd) 

(uppföljning närvaro) 

(Uppföljning av insatser) 

(Stödperiod 5 påbörjas) 

(Riktat stöd till år 9) 

 

Maj   (Analys nationella prov) 

Juni  (Analys elevhälsans arbete) 

(Elevhälsoplan revideras) 

(ÅP kartläggs och analyseras) 

 

 
 

Skolans rutiner utifrån kommunala riktlinjer och 

handlingsplaner: 

 
 Arbetsgång i elevärenden när svårigheter uppmärksammas  

 Arbetsgång vid frånvaro 

 Trygghetsarbete (Värdegrund/Likabehandlingsarbete) 

 Övergång och samverkan 

 Dokumentation i Unikum och PMO 

 Sekretess och samtycke 

 Orosanmälan 

 

 

Kontaktuppgifter till skolans samlade elevhälsa 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Utvecklingsfunktionen 
 
 
 
 
 
  
 Datum   
 2021-01-20   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2020VFN485 019 

 

 

 

Uppföljning av årsplan 2020 samt godkännande av årshjul 
för ledning och styrning   
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden godkänner uppföljning av årsplan för välfärdsnämnden 
2020.  
 
Välfärdsnämnden godkänner årshjul för ledning och styrning med 
tillhörande årsplan för välfärdsnämnden 2021 samt modell för statusrapport- 
uppföljning av de politiska målen i välfärdsnämnden.  
 
 
Sammanfattning av ärendet  
Välfärdsnämnden behandlade ärendet om årsplan för 2020 den 18 december 
2019 § 321. Årsplanen redogör för vilka återkommande ärenden som 
välfärdsnämnden bör behandla under året. Syftet med planen är att kunna 
fullfölja välfärdsnämndens ansvar enligt reglementet. Sammanfattningsvis 
kan konstateras att välfärdnämnden följt årsplanen för 2020 med undantag 
för vissa mindre justeringar med anledning av covid 19.  
 
Välfärdsnämnden föreslås nu godkänna årshjul för ledning och styrning med  
tillhörande årsplan för 2021, samt modell för statusrapport - uppföljning av 
de politiska målen i välfärdsnämnden. Årshjulet innefattar övergripande 
årligen återkommande ärenden samt en årsplan med fasta beslutsärenden 
och informationspunkter som ska behandlas under året. Modell för 
statusrapport – uppföljning av de politiska målen anger de av nämnden 
särskilt prioriterade politiska målen.  
  
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 20 januari 2021 
 Uppföljning av årsplan 2020 för välfärdsnämnden 
 Årshjul för ledning och styrning samt årsplan för välfärdsnämnden 

2021 
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 Modell för statusrapport - uppföljning av de politiska målen i 
välfärdsnämnden.  

 
Ärendet 
I välfärdsnämndens reglemente framgår att nämndens övergripande 
uppgifter är att ha det politiska ansvaret för utbildning, kultur och fritid, 
samt socialtjänst. Välfärdsnämnden ansvarar även för kommunens social- 
och arbetslöshetsnämnd.  
 
Välfärdsnämnden ansvarar också 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. 
 
Uppföljning av årsplan 2020 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet om årsplan för 2020 den 18 december 
2019 § 321. Årsplanen redogör för vilka återkommande ärenden som 
välfärdsnämnden behandlar under året. Uppföljningen av årsplanen visar att 
vissa ärenden inte behandlats med anledning av Covid 19, så som, 
redovisning till välfärdsnämnd avseende kulturverksamheten, redovisning 
av betyg och nationella prov i relation till nationell statistik samt 
redovisning av kvalitetsmåtten inom KKiK gällande sektorn för socialtjänst. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att välfärdnämnden följt årsplanen för 
2020 med vissa justeringar med anledning av covid 19. 
 
Årshjul för ledning och styrning  
Förslag till årshjul för ledning och styrning med tillhörande årsplan för 2021 
samt modell för statusrapport för uppföljning av de politiska målen i 
välfärdsnämnden föreligger. Syftet med årshjulet samt årsplanen är att 
kunna fullfölja välfärdsnämndens ansvar enligt reglementet.  
 
Årshjulet beskriver fasta årligen återkommande och övergripande frågor 
som anges per månad när de ska behandlas. De övergripande frågorna är 
kopplat till budget- och planeringsprocessen och intern kontroll.  
 
Årsplan för 2021 anger fasta informations- och beslutsärenden från 
sektorerna som exempelvis information om brukarundersökningar och 
beslut om läsårstider etc. Årsplanen redogör för i vilket kvartal under året de 
olika ärendena bör behandlas, samt för vilken sektor ärendena gäller. En del 
av ärendena är gemensamma för sektorn för utbildning, kultur och fritid och 
sektorn för socialtjänst. Årsplanen redogör även för vilka av ärendena som 
är beslutsärenden och vilka ärenden som är informationsärenden. 

Modell för statusrapport- uppföljning av de politiska målen i 
välfärdsnämnden 
Modellen för statusrapport innebär att nämnden en gång per kvartal får en 
rapportering om bedömd måluppfyllelse för de av nämnden särskilt 
prioriterade politiska målen. Denna rapportering kompletterar 
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övriga rapporteringar av exempelvis undersökningar och mätningar med 
koppling till mål och grunduppdrag som sker enligt nämndens årsplan.  
 

 
 
Peter Lönn 
Kommundirektör 
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Personalredovisning

Statusrapport – mål mm

Verksamhetsberättelse inklusive 
måluppföljning 

Uppföljning av plan för internkontroll

Månadsprognos per februari

Ekonomiska 
planeringsförutsättningar inför 

budget/plan

Månadsprognos (fördjupad) per 
mars

Statusrapport - mål mm

Månadsprognos per juni   

Statusrapport – mål mm

Personalredovisning

Delårsbokslut och 
verksamhetsberättelse per augusti   

Verksamhetsplan

Plan för intern kontroll 

Statusrapport – mål mm

Månadsprognos per oktober

Välfärdsnämndens årshjul för ledning och styrning 

Januari

Februari

Mars

April

Maj

JuniJuli

Augusti

September

Oktober

November

December
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Årsplan 2021 ärenden i välfärdsnämnden 

Vänligen notera att ärenden kan komma att flyttas mellan kvartalen. 

Sektor Ärende Kvartal Anledning till 
behandling i VFN / 
Koppling till mål  

Innehåll  Info Beslut  KF  Klart 

SOC/UKF Patientsäkerhetsberättelser Kvartal 1 Årlig lagstadgad 
rapport 

Patientsäkerhetsberättelser för SOC och UKF X X   

SOC KKiK Kvartal 1 Del av systematiskt 
kvalitetsarbete 

Redovisning av kvalitetsmåtten inom KKiK 
gällande sektorn för socialtjänst 

X    

SOC Brukarundersökningar 
Äldreomsorg 

Kvartal 1 Del av systematiskt 
kvalitetsarbete 
Målet Kvaliteten inom 
äldreomsorgen ska öka 

Redovisning av resultat i 
brukarundersökningar  

X    

SOC Härryda Framtid Kvartal 1 Målet Kostnader för 
ekonomiskt bistånd ska 
minska. 

Redovisning av arbetet med Härryda framtid, 
inklusive försörjningsstöd, 
arbetsmarknadsstatistik m.m. 

X    

SOC Våld i nära relation och 
hedersrelaterat våld 

Kvartal 1 Redovisa denna, sedan 
ett antal år tillbaka, 
politiska prioritering. 

Redovisning av arbetet mot våld i nära 
relation och arbetet mot hedersrelaterat våld. 

X    

UKF Redovisning klagomål, 
synpunkter och anmälningar 

Kvartal 1 Del av systematiskt 
kvalitetsarbete 

Redovisning av antal ärenden i relation till 
tidigare år 

X    

UKF Rätt till utbildning och 
närvaro 

Kvartal 1 Uppföljning av 
huvudmannens ansvar 
för elevens fullgörande 

Redovisning av elevers närvaro inom sektorns 
verksamheter 

X    
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Sektor Ärende Kvartal Anledning till 
behandling i VFN / 
Koppling till mål  

Innehåll  Info Beslut  KF  Klart 

av skolgången samt 
uppföljning av 
prioriterade 
utvecklingsområden 
inom ramen för 
Sveriges bästa skola. 

SOC/UKF Bemötande och 
tillgänglighetspris 

Kvartal 2 
 

Nämnden beslutar om 
pristagare enligt 
reglementet 

Nämnden utser pristagare. Pris delas ut på 
nationaldagen, 6 juni. 

 X   

SOC/UKF Lokalresursplanering Kvartal 2 Delge nämnden 
information om 
planering 

Information om planering av bostäder och 
lokaler 

X    

SOC Öppna jämförelser 
Äldreomsorg 

Kvartal 2 Del av systematiskt 
kvalitetsarbete 
Målet Kvaliteten inom 
äldreomsorgen ska öka 

Redovisning av öppna jämförelser sektorn för 
socialtjänst 

X    

SOC Redovisning av 
nettokostnader 

Kvartal 2 Informera om 
kostnader gällande 
beslut av 
individärenden 

Kostnadsläge; analys och jämförelse för 
nettokostnader för HVB, försörjningsstöd, 
familjehem och skyddade boenden. 

X    

SOC Brukarundersökningar IFO 
och LSS 

Kvartal 2 Del av systematiskt 
kvalitetsarbete 

Redovisning av öppna brukarundersökningar X    

Page 126 of 275



  

   

 
 

3 (9)  
  
 

 

Sektor Ärende Kvartal Anledning till 
behandling i VFN / 
Koppling till mål  

Innehåll  Info Beslut  KF  Klart 

SOC KPB (Kostnad per brukare) Kvartal 2 Del av sektorns 
underlag i 
budgetarbetet. 

Redovisning av kostnad per brukare gällande 
våra olika verksamhetsområden 

X    

SOC Uppföljning externa utförare Kvartal 2 Del i att säkerställa 
nämndens ansvar som 
huvudman enligt 
kommunallagen. 

Redovisning av uppföljning av externa 
utförare inom socialtjänsten 

X    

SOC Brottsofferjouren 
verksamhetsberättelse 2020 

Kvartal 2 Del i att säkerställa 
nämndens ansvar för 
kommungemensam 
verksamhet. 

Redovisning av verksamhetsberättelse för 
Brottsofferjouren Storgöteborg 2020 

X    

SOC Familjerådgivningen S:t Lukas 
verksamhetsberättelse 2020 

Kvartal 2 Del i att säkerställa 
nämndens ansvar som 
huvudman enligt 
kommunallagen. 

Redovisning av verksamhetsberättelse för 
familjerådgivningen S:t Lukas 2020 

X    

UKF Uppföljning av 
förskoleverksamheten 

Kvartal 2 Del i systematiskt 
kvalitetsarbete samt 
uppföljning av målet 
Utbudet av annan 
pedagogisk 
verksamhet/ 
dagbarnvårdare ska 
stärkas 

Resultat från enkät till vårdnadshavare, 
kvalitet inom förskola och annan pedagogisk 
verksamhet.  

X    

Page 127 of 275



  

   

 
 

4 (9)  
  
 

 

Sektor Ärende Kvartal Anledning till 
behandling i VFN / 
Koppling till mål  

Innehåll  Info Beslut  KF  Klart 

UKF Skolval  Kvartal 2 Uppföljning av andel 
vårdnadshavare som 
får sitt förstahandsval 
tillgodosett och andel 
fristående respektive 
kommunala skolplatser 

Information om skolval i Härryda kommun X    

UKF Rätt till utbildning och 
närvaro 

Kvartal 2 Uppföljning av 
huvudmannens ansvar 
för elevens fullgörande 
av skolgången samt 
uppföljning av 
prioriterade 
utvecklingsområden 
inom ramen för 
Sveriges bästa skola.  

Redovisning av elevers närvaro inom sektorns 
verksamheter 
 

X    

UKF Yttrande – remisser från 
Skolinspektionen gällande 
fristående gymnasieskolor i 
GR 

Kvartal 2 Välfärdsnämnden 
beslutar om 
remissyttrandena 

Härryda kommuns yttrande över ekonomiska 
och organisatoriska konsekvenser av 
nyetablering eller utökning 

X X   

UKF Preliminärantagning 
gymnasiet 

Kvartal 2 Huvudmannen tar del 
av söktrycket till 
gymnasieskolan 

Information om preliminär antagningsstatistik 
 

X    
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Sektor Ärende Kvartal Anledning till 
behandling i VFN / 
Koppling till mål  

Innehåll  Info Beslut  KF  Klart 

UKF Hulebäcksgymnasiets 
organisation 

Kvartal 2 Huvudmannen beslutar 
om program och 
platser 

Hulebäcksgymnasiets organisation fastställs 
inför nästa läsår (program och platser) 

X X   

UKF Uppföljning normer, värden 
och inflytande 
 
 

Kvartal 2 Del av systematiskt 
kvalitetsarbete samt 
uppföljning av 
prioriterade 
utvecklingsområden 
inom ramen för 
Sveriges bästa skola. 
Uppföljning av målet 
att trygghet och 
studiero ska öka.  

Redovisning av det förebyggande och 
främjande likabehandlingsarbetet samt 
åtgärdande arbete gällande misstänkta 
kränkningar. Här följs även barns/elevers 
upplevelse av inflytande upp. 

X    

UKF Fler utförare i kulturskolan Kvartal 2 Uppföljning av målet 
Det ska finnas fler 
utförare i kulturskolan 

Förslag till modell för fler utförare inom 
kulturskolan 

 X   

UKF Kulturpris  Kvartal 2  Nämnden beslutar om 
pristagare enligt 
reglementet 

Nämnden utser pristagare. Pris delas ut på 
nationaldagen, 6 juni. 

 X   

UKF Kulturstipendium  Kvartal 2  Nämnden beslutar om 
stipendiat enligt 
reglementet 

Nämnden utser pristagare. Pris delas ut på 
nationaldagen, 6 juni. 

 X   
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Sektor Ärende Kvartal Anledning till 
behandling i VFN / 
Koppling till mål  

Innehåll  Info Beslut  KF  Klart 

UKF HBTQ-pris  Kvartal 2  Nämnden beslutar om 
pristagare enligt 
reglementet 

Nämnden utser pristagare. Pris delas ut på 
regnbågsdagen, 17 maj. 

 X   

SOC/UKF Statsbidrag Kvartal 3 Nämnden informeras 
om vilka riktade 
statsbidrag som 
förvaltningen ansökt 
om och hanterar 

Information om pågående och kommande 
bidrag 

X    

 SOC Öppna jämförelser 
Socialtjänst och kommunal 
hälso- och sjukvård 

Kvartal 3  Del av systematiskt 
kvalitetsarbete 

Redovisning av Öppna jämförelser X    

SOC Härryda Framtid Kvartal 3 Målet kostnader för 
ekonomiskt bistånd ska 
minska 

Redovisning av arbetet med Härryda framtid, 
inklusive försörjningsstöd, 
arbetsmarknadsstatistik m.m. 

X    

UKF Uppföljning kunskaper, 
utveckling och lärande 

Kvartal 3 Del av systematiskt 
kvalitetsarbete samt 
uppföljning av 
prioriterade 
utvecklingsområden 
inom ramen för 
Sveriges bästa skola. 
Uppföljning av målet 
att måluppfyllelsen 

Redovisning av barn och elevers lärande 
utifrån resultat såsom betyg, nationella prov 
och kartläggningar samt kriterier som visar på 
utveckling 

X    
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Sektor Ärende Kvartal Anledning till 
behandling i VFN / 
Koppling till mål  

Innehåll  Info Beslut  KF  Klart 

inom grundskolan ska 
öka.  

SOC/UKF Handlingsplan psykisk hälsa  Kvartal 4 Kommungemensamt 
målområde i 
verksamhetsplan 
Agenda 2030 

Redovisning av handlingsplan samt 
uppföljning av prioriterade aktiviteter och 
åtgärder 

X    

SOC/UKF Digitalisering  Kvartal 4 Kommungemensamt 
målområde i 
verksamhetsplan 
Digitalisering 

Redovisning av handlingsplan digitalisering för 
SOC och UKF gällande genomfört och 
pågående arbete 

X    

SOC/UKF Beslut om interkommunala 
ersättningar  

Kvartal 4 Nämnden beslutar om 
förbundsstyrelsens 
(GRs) föreslagna 
prislista 

Gäller tre beslutsärenden för olika 
verksamhetsformer enligt föreslagen prislista 
inom Göteborgsregionen 

 X   

SOC Revidering av avgifter inom 
hemtjänst, kommunal hälso- 
och sjukvård samt andra 
tjänster och nyttigheter 

Kvartal 4 Nämnden tar beslut 
om avgifter 

Årlig omräkning av avgifterna utifrån taxan 
avseende avgifter för hemtjänstinsatser, 
kommunal hälso- och sjukvårdsinsatser samt 
andra tjänster och nyttigheter inom 
socialtjänsten 

 X X  

SOC Uppföljning externa utförare Kvartal 4  Del i att säkerställa 
nämndens ansvar som 
huvudman enligt 
kommunallagen. 

Redovisning av uppföljning av externa 
utförare inom socialtjänsten 

X    
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Sektor Ärende Kvartal Anledning till 
behandling i VFN / 
Koppling till mål  

Innehåll  Info Beslut  KF  Klart 

SOC Redovisning av 
nettokostnader 

Kvartal 4 Informera om 
kostnader gällande 
beslut av 
individärenden 

Kostnadsläge; analys och jämförelse för 
nettokostnader för HVB, försörjningsstöd, 
familjehem och skyddade boenden. 

X    

UKF Uppföljning 
kulturverksamheten 

Kvartal 4 Del av systematiskt 
kvalitetsarbete 

Redovisning till välfärdsnämnd avseende 
kulturverksamheten 

X    

UKF Läsårstider grundskola och 
gymnasieskola 

Kvartal 4 Beslut enligt skollagen Fastställande av läsårstider inför 
nästkommande läsår 

 X   

UKF Uppföljning 
fritidsverksamheten inkl 
föreningsservice 

Kvartal 4 Del av systematiskt 
kvalitetsarbete 

Redovisning till välfärdsnämnd avseende 
fritidsverksamheten  

X    

UKF Uppföljning måluppfyllelse i 
grundskolan och gymnasiet 

Kvartal 4 Del av systematiskt 
kvalitetsarbete samt 
uppföljning av 
prioriterade 
utvecklingsområden 
inom ramen för 
Sveriges bästa skola. 
Uppföljning av målet 
att kunskapsresultaten 
inom grundskolan ska 
öka.  

Redovisning av betyg och nationella prov i 
relation till nationell statistik 

X    
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Sektor Ärende Kvartal Anledning till 
behandling i VFN / 
Koppling till mål  

Innehåll  Info Beslut  KF  Klart 

UKF Uppföljning övergång, 
samverkan och omvärld 

Kvartal 4 Del av systematiskt 
kvalitetsarbete samt 
uppföljning av 
prioriterade 
utvecklingsområden 
inom ramen för 
Sveriges bästa skola. 

Redovisning av uppföljningen av rutinerna för 
övergång mellan och inom verksamheterna 
samt utvärderingen av arbetet utifrån Samsyv 
planen. 

X    
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Uppföljning av årsplan för välfärdsnämnden 2020 

Sektor Ärende Kvartal Innehåll  Info Beslut  KF Klart 
UTK/SOC Internkontroll Kvartal 1 Uppföljning av internkontrollplan 2019   1 april  JA 
SOC KKiK Kvartal 1 Redovisning av kvalitetsmåtten inom KKiK 

gällande sektorn för socialtjänst 
Utgick 18 mars på grund 
av covid-19 

  NEJ 

SOC Brukarundersökningar Kvartal 1 Redovisning brukarundersökning gällande 
sektorn för socialtjänst 

4 mars   JA 

SOC Öppna jämförelser Kvartal 1 Redovisning öppna jämförelser sektorn för 
socialtjänst 

4 mars   JA 

UTK/SOC Patientsäkerhetsberättelser Kvartal 1 Redovisning av förslag till 
patientsäkerhetsberättelser för nämndens 
kännedom och synpunkter 

SOC 5 februari 
UTK 4 mars 

SOC 5 februari 
UTK 4 mars 

 JA 

UTK/SOC Ekonomiska 
planeringsförutsättningar inför 
budget/plan 

Kvartal 1 Arbetssätt för budgetprocessen, ekonomisk 
omvärld, ekonomiska förutsättningar för 
Härryda kommun 

19 maj presenterades 
budgetprocessen på 
välfärdsnämndens 
ekonomigrupp 

 26 mars JA 

UTK/SOC Verksamhetsberättelse för 
välfärdsnämnden 

Kvartal 1 Uppföljning av verksamhet och ekonomi för 
föregående år  

18 mars   JA 

UTK Redovisning klagomål, 
synpunkter och anmälningar 

Kvartal 1  4 mars   JA 

SOC Integration och arbetsmarknad Kvartal 1 Redovisning av arbetet med Härryda 
framtid, inklusive försörjningsstöd, 
arbetsmarknadsstatistik m.m. 

4 mars   JA 

UTK/SOC Personalredovisning två gånger 
per år 

Kvartal 1 HME, medarbetarenkäten vartannat år, 
sjuktal, sysselsättningsgrad, 
kompetensförsörjning och rekrytering 

5 februari   JA 

UTK/SOC Statistikuppgifter Kvartal 1 Per december 1 april 
 

  JA 
 

SOC KPB (Kostnad per brukare) Kvartal 2 Redovisning av kostnad per brukare 
gällande våra olika verksamhetsområden 

28 april   JA 

SOC Sammanställning av sektorns 
kvalitetsarbete 

Kvartal 2 Redovisning av sektorns kvalitetsarbete 
samlat vad gäller risker, egenkontroller, 
åtgärder, synpunkter mm. 

4 mars 
 

  JA 
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Sektor Ärende Kvartal Innehåll  Info Beslut  KF Klart 
UTK Rätt till utbildning och närvaro Kvartal 2 Redovisning av elevers närvaro inom 

sektorns verksamheter 
4 mars   JA 

UTK Yttrande – remisser från 
Skolinspektionen gällande 
fristående gymnasieskolor i GR 

Kvartal 2 Härryda kommuns yttrande över 
ekonomiska och organisatoriska 
konsekvenser av nyetablering eller utökning 

 Under våren   JA 

UTK Preliminärantagning gymnasiet Kvartal 2 Information om preliminär 
antagningsstatistik 

24 juni   JA 

UTK Hulebäcksgymnasiets 
organisation 

Kvartal 2 Hulebäcksgymnasiets organisation inför 
nästa läsår (program och platser) 

 28 april  JA 

UTK/SOC 
 
 

Redovisning av nettokostnader Kvartal 2 Kostnadsläge; analys och jämförelse för 
nettokostnader för HVB, försörjningsstöd, 
familjehem och skyddade boenden. 

Utgick för att tas kvartal 4 
istället 
 

  NEJ 

SOC Uppföljning av hemtjänst Kvartal 2 Redovisning av uppföljning av utförare inom 
hemtjänst, privata och kommunala 

28 april   JA  

UTK Arbete mot kränkande 
behandling 

Kvartal 2 Rapportering till huvudman avseende 
misstänkta kränkningar och förebyggande 
och främjande arbete  

24 juni   JA  

UTK Brukarenkät förskola Kvartal 2 Redovisning av resultat av regiongemensam 
enkät förskola och familjedaghem 

24 juni   JA  

UTK/SOC Lokalresursplanering Kvartal 2 Information om planering av bostäder och 
lokaler 

Utgick på grund av covid-
19 

  NEJ 

SOC Våld i nära relation Kvartal 2 Redovisning av arbetet enligt handlingsplan 
Våld i nära relation samt revidering av 
handlingsplanen. 

4 mars samt 27 maj 
 

 23 april JA 

SOC Öppna jämförelser Kvartal 2 Redovisning av öppna jämförelser gällande 
sektorn för socialtjänst 

23 september   JA 

UTK/SOC Prognos Kvartal 2 Redovisning av prognoser t.o.m. februari 
och t.o.m. mars 

1 april samt 27 maj  
 

 

 18 maj samt 
19 
september 

JA 
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Sektor Ärende Kvartal Innehåll  Info Beslut  KF Klart 
UTK/SOC Statistiska uppgifter Kvartal 2 Per mars 24 juni   JA 

 
UTK/SOC Bemötande och 

tillgänglighetspris 
Kvartal 2  Nämnden utser pristagare. Pris delas ut på 

nationaldagen, 6 juni. 
 28 april  JA 

UTK Kulturpris  Kvartal 2  Nämnden utser pristagare. Pris delas ut på 
nationaldagen, 6 juni. 

 28 april  JA 

UTK Kulturstipendium  Kvartal 2  Nämnden utser pristagare. Pris delas ut på 
nationaldagen, 6 juni. 

 28 april  JA 

UTK HBTQ-pris  Kvartal 2  Nämnden utser pristagare. Pris delas ut på 
regnbågsdagen, 17 maj. 

 Utgick 28 april på grund 
av covid-19 

 NEJ 

UTK/SOC Statsbidrag Kvartal 3 Information om pågående och kommande 
bidrag  

23 september   JA  

UTK Måluppfyllelse (även 
november) 

Kvartal 3 Redovisning av betyg och nationella prov 
 

26 augusti    JA 

UTK Förskolans systematiska 
kvalitetsarbete 

Kvartal 3 Redovisning av förskolans resultat UTK ser över 
årsplaneringen som ska 
implementeras 2021.  

  NEJ 

SOC Redovisning av nettokostnader Kvartal 3 Kostnadsläge; analys och jämförelse för 
nettokostnader för HVB, försörjningsstöd, 
familjehem och skyddade boenden. 

18 november   JA 

SOC Integration och arbetsmarknad Kvartal 3 Redovisning av arbetet med Härryda 
framtid, inklusive försörjningsstöd, 
arbetsmarknadsstatistik m.m. 

23 september   JA 

SOC Brukarundersökningar Kvartal 3 Redovisning brukarundersökning gällande 
sektorn för socialtjänst 

Utgick på grund av covid-
19 

  NEJ 

UTK/SOC Personalredovisning två gånger 
per år 

Kvartal 3 HME, medarbetarenkäten vartannat år, 
sjuktal, sysselsättningsgrad, 
kompetensförsörjning och rekrytering 

23 september   JA 

UTK/SOC Prognos Kvartal 3 Redovisning av prognos tom juni  21 oktober 12 december JA 
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Sektor Ärende Kvartal Innehåll  Info Beslut  KF Klart 
UTK/SOC Statistiska uppgifter Kvartal 3 Per juni 23 september   JA 
UTK/SOC Delår verksamhetsberättelse 

för välfärdsnämnden 
Kvartal 4 Uppföljning av verksamhet och ekonomi för 

föregående år till och med augusti med 
prognos för helåret, inklusive uppföljning av 
politiska inriktningar och uppdrag 

 21 oktober Delges ks, kf JA 

UTK/SOC Internkontroll Kvartal 4 Antagande av plan för intern kontroll 2021  Planeras för januari 2021   
UTK Uppföljning 

kulturverksamheten 
Kvartal 4 Redovisning till välfärdsnämnd avseende 

kulturverksamheten 
Utgick på grund av covid-
19 

  NEJ 

SOC Uppföljning Härryda framtid Kvartal 4 Redovisning av arbetet med Härryda 
framtid, inklusive ekonomiskt bistånd och 
arbetsmarknadsstatistik 

Utgick – inlagt färre 
rapporteringar nästa år 

  NEJ 

SOC Uppföljning av hemtjänst enligt 
LOV 

Kvartal 4 Redovisning av uppföljning av utförare inom 
hemtjänsten, privata och kommunala 

Ärendet redovisades i 
början av 2020, ärendet 
utgick därav. 

  NEJ 

UTK/SOC Verksamhetsplan för 
välfärdsnämnden 

Kvartal 4 Plan för verksamhet och ekonomi för 
kommande tre år 

21 oktober - bordlades 18 november Delges ks, kf JA 

UTK Läsårstider grundskola och 
gymnasieskola 

Kvartal 4 Fastställande av läsårstider inför 
nästkommande läsår 

 18 november  JA 

UTK  Uppföljning 
fritidsverksamheten inkl 
föreningsservice 

Kvartal 4 Redovisning till välfärdsnämnd avseende 
fritidsverksamheten  

18 november    

UTK Uppföljning måluppfyllelse Kvartal 4 Redovisning av betyg och nationella prov i 
relation till nationell statistik 

Utgick i väntan på ny 
nationell statistik.  

  NEJ 

UTK/SOC Handlingsplan psykisk hälsa  Kvartal 4 Redovisning om handlingsplanen och 
uppföljning av prioriterade aktiviteter och 
åtgärder 

18 november   JA 

UTK Beslut om interkommunala 
ersättningar  

Kvartal 4 Gäller tre beslutsärenden för olika 
verksamhetsformer enligt föreslagen 
prislista inom Göteborgsregionen 

 21 oktober samt 18 
november 

 JA 
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Sektor Ärende Kvartal Innehåll  Info Beslut  KF Klart 
UTK/SOC Digitalisering  Kvartal 4 Redovisning av handlingsplan digitalisering, 

genomfört/pågående arbete samt förslag 
till prioriteringar 

SOC 21 okt 
UKF 18 nov 

  JA 

UTK Rätt till utbildning och närvaro Kvartal 4 Redovisning av elevers närvaro inom 
sektorns verksamheter 

Planeras för den 16 
december 

   

UTK Arbete mot kränkande 
behandling 

Kvartal 4 Rapportering till huvudman avseende 
misstänkta kränkningar och förebyggande 
och främjande arbete inom sektorn 

Planeras för den 16 
december 

   

UTK/SOC Statistiska uppgifter Kvartal 4 Per september Planeras för den 16 
december 
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Modell för statusrapport - uppföljning av de politiska målen i Välfärdsnämnden 
I Verksamhetsplan 2021 finns mer omfattande beskrivning av insatser/åtgärder och uppföljning av de politiska målen samt av verksamheternas grunduppdrag och 
kvalitetsindikatorer.  

Enligt välfärdsnämndens årshjul sker uppföljning, resultatsammanställning och analys i delårsbokslut och verksamhetsberättelse per augusti som presenteras i oktober 
samt i den årliga verksamhetsberättelsen som presenteras för nämnden i mars efterföljande år. Dessutom lämnar förvaltningen statusrapport med bedömning av 
måluppfyllelse för de av nämnden särskilt prioriterade politiska målen. Av välfärdsnämndens årsplan framgår när övriga olika delrapporteringar görs av t ex 
undersökningar och mätningar med koppling till mål och grunduppdrag.  

 

Sektor Politiskt mål 
(VAD) 

Insatser/åtgärder (HUR) – utdrag ur 
Verksamhetsplan (VEP) 2021 

Uppföljning och 
indikatorer – utdrag ur 
VEP 2021 och 
nämndens årsplan 
2021  

Statusbedömning  
Grön = god måluppfyllelse 
Gul = delvis måluppfyllelse 
Rött = ej måluppfyllelse 

Kommentar till 
statusbedömning 

Q1 Q2 Q3 Q4 

UKF Utbudet av 
annan 
pedagogisk 
verksamhet/dag
barnvårdare ska 
stärkas 

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. 

Kvalitetsindikator:  
Inskrivna barn pedagogisk 
omsorg 
Antal barn/vuxna i 
pedagogisk omsorg 

     

UKF Tryggheten och 
studieron ska öka  

Att öka trygghet och studiero samt kunskapsresultat 
inom grundskola är ett led i arbetet att nå målet 
Sveriges bästa skola. 
 

Redovisning av det 
förebyggande och 
främjande 
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Sektor Politiskt mål 
(VAD) 

Insatser/åtgärder (HUR) – utdrag ur 
Verksamhetsplan (VEP) 2021 

Uppföljning och 
indikatorer – utdrag ur 
VEP 2021 och 
nämndens årsplan 
2021  

Statusbedömning  
Grön = god måluppfyllelse 
Gul = delvis måluppfyllelse 
Rött = ej måluppfyllelse 

Kommentar till 
statusbedömning 

Q1 Q2 Q3 Q4 

För att nå Sveriges bästa grundskola måste 
likvärdigheten i kommunens skolor öka. 
Undervisningen vilar på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet.  
 

Tre huvudområden har identifierats:  
• Lärare  
• Arbets- och lärmiljö  
• Kunskapsresultat  

Processen är i sitt slutskede och planeras vara klart 
inför vårterminen 2021. 

likabehandlingsarbetet 
samt åtgärdande arbete 
gällande misstänkta 
kränkningar. Här följs 
även barns/elevers 
upplevelse av inflytande 
upp. 
 
Kvalitetsindikator:  
Elever i åk 9: Jag känner 
mig trygg i skolan, 
positiva svar, andel 

UKF Kunskapsresultat
en inom 
grundskolan ska 
öka 

Se ovan.  Redovisning av barns och 
elevers lärande utifrån 
resultat såsom betyg, 
nationella prov och 
kartläggningar samt 
kriterier som visar på 
utveckling  
Uppföljning av 
måluppfyllelse i 
grundskolan.  
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Sektor Politiskt mål 
(VAD) 

Insatser/åtgärder (HUR) – utdrag ur 
Verksamhetsplan (VEP) 2021 

Uppföljning och 
indikatorer – utdrag ur 
VEP 2021 och 
nämndens årsplan 
2021  

Statusbedömning  
Grön = god måluppfyllelse 
Gul = delvis måluppfyllelse 
Rött = ej måluppfyllelse 

Kommentar till 
statusbedömning 

Q1 Q2 Q3 Q4 

Kvalitetsindikator:  
Elever i åk 9 som är 
behöriga till 
yrkesprogram, 
hemkommun, andel 

UKF Det ska finnas 
fler utförare 
inom 
kulturskolan 

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. 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. 

Uppföljning av 
kulturskoleverksamheten 
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Sektor Politiskt mål 
(VAD) 

Insatser/åtgärder (HUR) – utdrag ur 
Verksamhetsplan (VEP) 2021 

Uppföljning och 
indikatorer – utdrag ur 
VEP 2021 och 
nämndens årsplan 
2021  

Statusbedömning  
Grön = god måluppfyllelse 
Gul = delvis måluppfyllelse 
Rött = ej måluppfyllelse 

Kommentar till 
statusbedömning 

Q1 Q2 Q3 Q4 

 
SOC  Kvaliteten inom 

äldreomsorgen 
ska öka. 

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 

Regelbunden och 
systematisk uppföljning 
kommer att ske med 
hjälp av olika metoder 
inom ramen för 
socialtjänstens 
kvalitetsledningssystem. 
 
Kvalitetsindikatorer:  
Personalkontinuitet 
Brukares upplevelse av 
bemötande, trygghet och 
inflytande 
Andel brukare som 
avlider med mänsklig 
närvaro 
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Sektor Politiskt mål 
(VAD) 

Insatser/åtgärder (HUR) – utdrag ur 
Verksamhetsplan (VEP) 2021 

Uppföljning och 
indikatorer – utdrag ur 
VEP 2021 och 
nämndens årsplan 
2021  

Statusbedömning  
Grön = god måluppfyllelse 
Gul = delvis måluppfyllelse 
Rött = ej måluppfyllelse 

Kommentar till 
statusbedömning 

Q1 Q2 Q3 Q4 

leda till förbättring och arbetet kommer att fortgå 
under 2021. 
 

Höja den medicinska kompetensen genom 
satsningar inom ramen för God och Nära vård, vilket 
sker genom ökad närvaro av legitimerad personal, 
stärka den systematiska utbildningsorganisationen, 
kvalitetssäkra uppföljning av delegeringar och ett 
tydliggörande av det medicinska ledningsansvaret 
för HSL-insatser inom äldreomsorgen. Insatserna ska 
säkerställa en personcentrerad och patientsäker 
vård. 

SOC Kostnader för 
ekonomiskt 
bistånd ska 
minska 

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 
ska bedrivas för en bättre integration. Vidare 
kommer kommunen delta i ett ESF-projektet PIK 

Redovisning av arbetet 
med Härryda framtid, 
inklusive försörjningsstöd, 
arbetsmarknadsstatistik 
m.m. 
Redovisning av 
nettokostnader 
 
 
Kvalitetsindikatorer:  
Antal personer som 
erhållit stöd via AME och 
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Sektor Politiskt mål 
(VAD) 

Insatser/åtgärder (HUR) – utdrag ur 
Verksamhetsplan (VEP) 2021 

Uppföljning och 
indikatorer – utdrag ur 
VEP 2021 och 
nämndens årsplan 
2021  

Statusbedömning  
Grön = god måluppfyllelse 
Gul = delvis måluppfyllelse 
Rött = ej måluppfyllelse 

Kommentar till 
statusbedömning 

Q1 Q2 Q3 Q4 

(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. 

kommit i sysselsättning 
genom arbete eller 
studier 
Antal hushåll inom enhet 
för försörjningsstöd som 
blir självförsörjande 
genom arbete, studier 
och/eller andra bidrag 
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Delgivning av protokoll från råd 2021 
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2021VFN7 
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Delgivningar 2021 
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Sveriges Kommuner och Regioner 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se 

 

 Kommunstyrelserna 
 

 

Meddelande från styrelsen - Överenskommelse mellan Staten 

och Sveriges Kommuner och Regioner om Välfärdsteknik 

med de äldre i fokus 2021 
 
Ärendenr: 20/01595 

Förbundsstyrelsens beslut 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 18 
december 2020 beslutat  

att för sin del godkänna överenskommelsen för 2021 med staten om äldreomsorg – 
teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus, samt  

att i en skrivelse informera kommunerna om överenskommelsen 

 

Bakgrund 

SKR och regeringen träffade i januari/februari 2020 en treårig överenskommelse för 
åren 2020-2022 som syftar till att ge kommunerna bättre förutsättningar att 
verksamhetsutveckla äldreomsorgen med digitalisering. ”Överenskommelse äldre – 
teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus”.  

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar. Parallellt med den demografiska 
förändringen bedöms rekryteringsbehovet till äldreomsorgen som mycket 
omfattande. Nya arbetssätt med digitalt stöd behövs. Det finns ett stort intresse bland 
kommunerna att öka användningen av välfärdsteknik och att ta del av 
digitaliseringens möjligheter men också stora utmaningar. Kommunerna har 
begränsade resurser och det finns behov av kompetenshöjande insatser och 
erfarenhetsutbyte. För att uppnå goda resultat på området behövs samverkan mellan 
staten och kommunerna. Överenskommelsen har omfattat totalt 200 mkr under 2020, 
den totala summan och dess fördelning är densamma även under 2021.  
 
Överenskommelsen består av: 

- Riktat statsbidrag till kommunerna  
Kommunerna har möjlighet att rekvirera ett ekonomiskt stöd för att ges bättre 
förutsättningar att utveckla och implementera nya arbetssätt med lämpliga 
digitala/tekniska verktyg. Under 2020 har ca 260 kommuner rekvirerat 
medlen. 
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- Modellkommuner.  
10 kommuner - Borås, Eskilstuna, Grästorp, Kalmar, Karlstad, Kramfors, 
Lund, Skellefteå, Uddevalla, Övertorneå – utsågs i juni 2020 till 
modellkommuner. Dessa kommuner har kommit lite längre i införandet av 
välfärdsteknik samt har i uppdrag att stödja övriga kommuner med digital 
verksamhetsutveckling inom kommunal vård och omsorg. 

- Nationell stödfunktion.  
SKR har inrättat en nationell stödfunktion/ett kompetenscenter för 
välfärdsteknik för att stödja kommunerna i arbetet med att implementera 
digital teknik i kommunalt finansierad äldreomsorg samt ge särskilt stöd till 
modellkommunerna. De 10 modellkommunerna utgör en del av det samlade 
nationella kompetenscentret. 

I arbetet inom överenskommelsen för välfärdsteknik samverkar SKR även med och 
tar tillvara den kunskap och erfarenhet som finns hos relevanta statliga myndigheter, 
nationella kunskapscentrum och andra särskilda nationella uppdrag med koppling till 
äldreomsorg och digitalisering.  
 
Under 2020 fick Inera AB i uppdrag av SKR att slutföra sitt projekt Säker digital 
kommunikation, (SDK), vilket syftade till att skapa förutsättningar för enkel, säker 
och enhetlig hantering av känslig ostrukturerad information. Projektet slutförs till 
årsskiftet och Inera AB beräknas under 2021 kunna börja erbjuda kommunernas 
socialtjänst/äldreomsorg att i framtiden upprätta en säker digital kommunikation med 
andra huvudmän och myndigheter.  
 
I överenskommelsen för 2021 görs få förändringar. SKR får nu i uppdrag att med 
fokus på informationssäkerhetsarbetet, fortsätta stödja kommunerna att skapa 
förutsättningar för att kunna införa en säker digital kommunikation. SKR ska även 
kunna stödja kommunerna med information och ökad kunskap om säkra 
inloggningar vid införskaffandet av välfärdsteknik. En ambitionshöjning i 
kommunernas informationssäkerhetsarbete ger även kommunerna bättre 
förutsättning att till exempel hantera kommande förslag till lagstiftning om ökade 
möjligheter för informationsutbyte. 
 
Därutöver har regeringen och SKR har den 2 december 2020 träffat en 
överenskommelse om en avsiktsförklaring för en digital infrastruktur till stöd för 
välfärden. Inom ramen för det arbete som påbörjas med anledning av 
avsiktsförklaringen ska SKR tillvarata den nationella stödfunktionens arbete genom 
att utbyte av kunskap och erfarenheter.  
 

Medel till kommunerna 
Beslut om utbetalning av medel om totalt 183 700 000 kronor till kommunerna som 
stimulansmedel under 2021 kommer att fattas genom särskilt regeringsbeslut ställt 
till Kammarkollegiet.  
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Av medlen ska 168 700 000 kr fördelas till samtliga kommuner. Medlen fördelas 
efter en fördelningsnyckel baserat på antal personer som är 80 år eller äldre i 
kommunen, men med ett minimibelopp om 250 000 kronor till varje kommun 
(bilaga 1 i överenskommelsen). 
15 000 000 kronor ska fördelas lika till de kommuner som utsetts till 
modellkommuner.  
 
Medlen till kommunerna utbetalas engångsvis efter rekvisition från kommunerna 
ställd till Kammarkollegiet. De kommuner som utses till modellkommuner efter att 
ha rekvirerat sin del av de stimulansmedel som fördelas till samtliga kommuner, kan 
rekvirera de extra medlen för modellkommuner i särskild ordning. All rekvirering av 
medel ska ske senast den 1 december 2021. Rätten till bidraget förfaller om 
rekvisition inte inkommit inom denna tid. På SKR:s webb finns information med 
hänvisning till de blanketter som ska användas vid rekvirering av medlen.  
 
Kommunerna som ansöker om dessa medel ska svara på Socialstyrelsens enkät 
avseende uppföljning av utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 
(se Socialstyrelsens regleringsbrev 2021).  
 
Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 
mars 2022. En ekonomisk redovisning för kalenderåret som visar hur medlen använts 
(se bilaga 2 i överenskommelsen) ska lämnas till Kammarkollegiet senast den 31 
mars 2022. Ekonomichef/verksamhetschef ska granska och intyga uppgifterna i den 
ekonomiska redovisningen. Underskrift i original samt information om eventuella 
avvikelser och åtgärdsförslag ska finnas med i redovisningen. Om redovisningen inte 
inkommer i tid kan regeringen återkräva stödet. 
 
Regeringskansliets diarienummer för överenskommelsen och för regeringsbeslut om 
utbetalning ska framgå av samtliga handlingar. Rekvisitionen, den ekonomiska 
redovisningen och verksamhetsrapporterna ska vara undertecknade i original av en 
behörig företrädare för kommunen. 
 
Regeringskansliet (Socialdepartementet) och Kammarkollegiet har rätt att begära in 
kopior av räkenskaper (samlat, inom överenskommelsens inriktningsområden) i form 
av ekonomisk redovisning och övrigt underlag. 
För rekvisition och ekonomisk redovisning se också bilaga 2 i överenskommelsen. 
 

Överenskommelsen redovisas i bilaga. 

Sveriges Kommuner och Regioner 

 
Anders Knape 
Ordförande 
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 Kommunstyrelserna 
Regionstyrelserna 
 

Meddelande från styrelsen – Överenskommelse mellan staten 

och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) inom området 

psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022   

 
Ärendenr: 20/01596 

Förbundsstyrelsens beslut 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 18 
december 2020 beslutat  

att för sin del godkänna överenskommelsen med staten inom området psykisk hälsa 
och suicidprevention 2021-2022. 

att i en skrivelse informera kommuner och regioner om överenskommelsen. 

Bakgrund 

Staten och SKR har enats om att ingå en överenskommelse om insatser inom 
området psykisk hälsa och suicidprevention för perioden 2021-2022. Regeringen och 
SKR är överens om att det långsiktiga arbetet med att stödja utvecklingen av insatser 
för att främja psykisk hälsa, tidigt möta psykisk ohälsa och att ge effektiv vård och 
stöd till personer med allvarlig problematik behöver fortsätta. Parterna är också 
överens om att det behövs tydliga incitament till förändring men också utrymme att 
genom lokala och regionala anpassningar utnyttja överenskommelsens 
stimulansmedel på mest effektiva sätt.  

Den ekonomiska omfattningen och fördelningen av stimulansmedel 

Överenskommelsen omfattar för 2021 totalt 1 680 000 000 kronor varav 1 658 000 
000 kronor ska fördelas till kommuner och regioner för att möjliggöra, enskilt eller i 
samverkan, fortsatt långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete inom området. 
Resterande 22 000 000 kronor tilldelas SKR för samordning av stöd till 
huvudmännen för lokalt och regionalt förbättringsarbete och att hantera 
administration av överenskommelsen, fördelning av medel samt för att ta fram 
anvisningar till regionerna och kommunerna för hur insatserna i överenskommelsen 
ska redovisas. 

Page 178 of 275

mailto:info@skl.se


 2020-12-18 Vårt ärendenr:  

  20/01596  

    

    

   

 

Stimulansmedel fördelas till regionerna enligt följande: 

• 264 000 000 kronor för fortsatt utvecklingsarbete utifrån handlingsplaner och 
utveckling av mobila lösningar eller liknande. Medlen fördelas efter 
befolkningsmängd. 

• 370 000 000 kronor för insatser till barn och unga inklusive barn- och 
ungdomspsykiatrin. Medlen fördelas efter befolkningsmängd. 

• 100 000 000 kronor för kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård. 
Medlen fördelas efter befolkningsmängd. 

• 50 000 000 kronor för att stärka den psykiatriska traumavården. Medlen 
fördelas efter befolkningsmängd. 

Stimulansmedel fördelas till kommunerna enligt följande: 

• 200 000 000 kronor för fortsatt utvecklingsarbete utifrån handlingsplaner och 
förstärkning av kommunernas roll och utveckling av mobila lösningar eller 
liknande. Medlen fördelas efter befolkningsmängd. 

• 100 000 000 kronor för kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård och 
socialtjänst. Medlen fördelas efter befolkningsmängd. 

Stimulansmedel fördelas till länen enligt följande: 

• 200 000 000 kronor för att skapa en mer sammanhållen vård för personer som 
behöver insatser från både kommuner och regioner, bland annat personer med 
samsjuklighet i beroende och annan samtidig psykiatrisk diagnos. Medlen 
utbetalas till den aktör som regionen och länets kommuner anger med 
fördelningsnyckel 5 miljoner kronor per län och resten fördelat efter 
befolkningsmängd. 

• 24 000 000 kronor för att stärka brukarmedverkan. Medlen fördelas med 1 
miljon kronor per län, förutom de tre storstadslänen som får 2 miljoner kronor 
var. Mottagare av medlen är den aktör i ett län som kommuner och region 
anger. 

• 200 000 000 kronor för att stärka det suicidpreventiva arbetet på lokal och 
regional nivå. Medlen fördelas efter befolkningsmängd. Mottagare av medlen 
är den aktör i ett län som kommuner och region anger.  

• 150 000 000 kronor till ungdomsmottagningarna för arbete med att främja 
psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa bland barn och unga. Medlen 
fördelas efter andelen barn och unga 0–25 år i respektive region. Medlen till 
ungdomsmottagningarna utbetalas till den aktör som regionen och länets 
kommuner anger. 
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 2020-12-18 Vårt ärendenr:  

  20/01596  

    

    

   

 

Utvecklingsmedel till SKR: 

• 20 000 000 kronor fördelas till SKR för samordning av stöd till regioner och 
kommuner samt utveckling av initiativ och lösningar som kan användas som 
stöd till lokal och regional utveckling.  

• 2 000 000 kronor tilldelas SKR för att hantera administration av 
överenskommelsen, fördelning av medel och för att ta fram anvisningar till 
regionerna och kommunerna för hur insatserna i överenskommelsen ska 
redovisas. 

Redovisning av insatser från kommuner och regioner 

Regionerna och kommunerna ska redovisa genomförda insatser och användningen av 
medlen i form av en egenskriven rapport utifrån ett frågeunderlag som kommer att 
tas fram av SKR tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. 
Frågeunderlaget ska finnas tillgängligt för regioner och kommuner senast den 31 
mars 2021. I redovisningen ska jämställdhetsperspektivet belysas där så är lämpligt 
och det ska framgå hur insatserna har bidragit till det jämställdhetspolitiska delmålet 
om jämställd hälsa. 

Utbetalning och rekvirering av medel 

Medel till SKR, för egen verksamhet och för vidare fördelning till regioner och 
kommuner, utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. 
Rekvirering av medel ska ske senast den 1 december 2021. Rätten till bidrag förfaller 
om rekvisition inte inkommit inom denna tid. Medel som SKR, regionerna eller 
kommunerna inte har utnyttjat ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 
mars 2022.  

Överenskommelsen redovisas i sin helhet i bilaga 1. 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 
 

 
Anders Knape 
Ordförande 
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Anmälan gällande brott mot Arbetsmiljölagstiftningen och mot rådande regelverk i skollagen. 

Härryda kommun har allvarliga brister i hur man hanterar pågående Covid-19 pandemi och 
med detta brev vill jag att man som huvudman gör en anmälan till arbetsmiljöverket, jag 
kommer själv anmäla ansvarig chef och välfärdsnämnden i kommunen till skolinspektionen 
då man sedan lång tid tillbaka varit medveten om brister i skolornas hantering men inte agerat 
i frågan. Jag har som vårdnadhavare under våren 2020 lämnat in förslag kopplat till 
distansundervisning till elever som önskar detta till kommunen men detta har inte resulterat 
till någon ändring. 

Som exempel kommer jag som vårdnadshavare och politiker i kommunen hänvisa till två 
skolor som påvisar enorma brister, men även övriga skolor i kommunen påvisar samma 
förhållningssätt. 

Skolorna som jag hänvisar till är Lunnaskolan och Landvetterskolan. Som vårdnadshavare har 
jag efterfrågat en riskhanteringsplan från ansvariga rektorer utan att man kunnat leverera en 
sådan. Må så vara att det finns pusselbitar som inte finns på plats men följande exempel är 
allvarliga avikelser från riktlinjer som föreligger och som bidrar till en ökad smittorisk och 
som bryter mot vad som skall efterföljas från FHM och regeringen. 

- Eleverna på ovanstående skolor saknar tillgång till handsprit. 
- Eleverna påtalar att ovanstående skolor saknar tillgång till munskydd. 
- Eleverna pålar att lärare och rektorer inte bryr sig om elever sköter sin handhygien, 

trots att det finns vetskap om att elever skiter i alt påvisar allvarliga brister i hur man 
hanterar sin hygien så påtalas inget från lärarna.  

- Eleverna får själva ”gräva” i lådor och ta på andras bestick vid lunchservering. 
- Eleverna får själva enligt en ”Buffe” modell ta sin egna mat och kan fritt hosta och 

nysa över mat som klasskamrater senare skall äta. Alla använder samma skedar vid 
uppläggning och ingen personal serverar. 

- Eleverna påtalar att bröd och smör står helt öppet i lokalen, det förekommer till och 
med att elever smörar sin macka, slickar på mackan och sedan smörar vidare med 
samma smörkniv som kompisen sedan skall använda. 

- Elever sitt tätt tillsammans vid samma bord i matsal och som vårdnadshavare har jag 
även vid flertalet tillfällen påträffat lärare som sitter vid samma bort som minst 6 
elever och samtliga sitter inom en radie av två meter. Alltså följer man som skola inte 
gällande regelverk gällande avstånd mellan elever. 

- Elever påtalar att man sitter tätt tillsammans i klassrummet och ytorna är mycket 
begränsade och har man frågat sin lärare om att byta plats då man upplever en 
klasskamrat krasslig så blir man nekad. 

- - Toaletterna smutsiga, på gränsen till en sanitär olägenhet elever tvingas hålla sig hela 
skoldagar då man inte vill gå på skolans toaletter.. 

- Elever påtalar att det finns brister gällande vädring av klassrum och lokaler. 
- Elever som följer FHM och regeringens riktlinjer ges ingen möjlighet att följa 

lektioner via digitala hjälpmedel trots att skolorna har dessa. Man använder istället 
elevens frånvaro som en bestraffning och hintar om att elever kommer få svårt att följa 
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med och att de kommer hamna efter, till och med underkänd, trots att vårdnadshavare 
och elever efterfrågat material. 

- Skolorna blandar årskullar och elever på fritids i trånga lokaler. Alltså bidrar skolans 
förhållningssätt till att smitta sprids mellan klasser och årskullar på fritids. 

 

Kommunens hantering av elevers hälsa, utveckling och mående i en pågående pandemi bidrar 
till att elever far illa. Framförallt eftersom att det finns dokumentation att kommunen har legat 
bland de högsta kommunerna i regionen gällande sjukdomsfall i slutet av 2020. 

Att elever skall tvingas vara hemma på grund av mående runt hur illa kommunen hanterar 
covid-19 är beklagligt, man använder barnens hälsa som brickor i ett allvarligt spel utan att 
tänka på konsekvenserna, framförallt nu när IVA platserna på barnsjukhusen runt om i landet 
är fulla med svårt sjuka barn bör man som kommun gå över till distansundervisning för de 
barn som vill/ behöver, eller rent av att stänga verksamheter helt och tillhandahålla all 
undervisning digitalt en tid framöver för samtliga årskullar. 

Pävivi Malmsten som är ansvarig chef i frågan har inte tagit det ansvar som åligger henne 
som chef och detta är något som bör utredas. Desamma gäller ansvariga politiker och 
framförallt Ordföranden i välfärdsnämnden Maria Kornevik Jakobsson som löpande fått 
information om brister men inte tagit adekvata beslut som rör alla elever. 

Med tanke på hur allvarliga avsteg kommunen gör kopplat till FHM:s och regeringens 
riktlinjer bör skolorna stängas och undervisningen bör gå över till distansundervisning för 
samtliga elever omgående. 

 

Pappa och Politiker KD Härryda Kommun 

 

Patrik Nordgren 
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   Sida 1 (2) 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I GÖTEBORG 
Avdelning 2 
 

BESLUT 
2021-01-12 
Meddelat i Göteborg 

Mål nr 
16599-20 
 
 

 

Dok.Id 742289     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 53197 
400 15 Göteborg 

Sten Sturegatan 14 031 - 732 70 00  - måndag – fredag 
08:00–16:00 E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 

www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se 
 

 
KLAGANDE 
1. Malin Arne 
2. Johanna Axelsson 
3. Niclas Björnfot 
4. Karl-Gunnar Ekström 
5. Pia Henrik-Klemens 
6. Linda Pihl 
7. Ingrid Petersson 
8. Mats Petersson 
  
MOTPART 
Härryda kommun 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Välfärdsnämndens beslut 2020-12-16, § 304, dnr 2020VFN535 
 
SAKEN  
Laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:725)  
___________________  
 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE  

 

Förvaltningsrätten avvisar överklagandena.  
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  Sida 2 
FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I GÖTEBORG 

BESLUT 
 

16599-20 
 

 
 
BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M. 

 

Välfärdsnämnden i Härryda kommun har – inför kommunstyrelsens 

fortsatta behandling av ärendet – beslutat att tillstyrka en modell gällande 

lokalersättning för kommunal och fristående skolverksamhet. 

 

Malin Arne, Johanna Axelsson, Niclas Björnfot, Karl-Gunnar Ekström, 

Pia Henrik-Klemens, Linda Pihl, Ingrid Petersson och Mats Petersson 

överklagar beslutet.  

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE  

 

Beslut av en nämnd eller ett partssammansatt organ får överklagas, om 

beslutet inte är av rent förberedande eller rent verkställande art (13 kap. 

2 § 2 kommunallagen).   

 

Genom det överklagade beslutet har välfärdsnämnden – inför kommun-

styrelsens fortsatta behandling av ärendet – beslutat att tillstyrka en modell 

gällande lokalersättning för kommunal och fristående skolverksamhet. 

Något slutligt beslut i ärendet har således inte fattats av kommunen. Det 

överklagade beslutet får därför anses vara ett sådant beslut av rent 

förberedande art som avses i 13 kap. 2 § kommunallagen. Beslutet får 

därmed inte överklagas. Överklagandena ska därför avvisas.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (FR-03)  

 

 

Ann-Carin Glimstedt  

Rådman  

 

Föredragande juristen Kristofer Persson Kärki har föredragit målet.  

Page 211 of 275



 

Sida 1 av 2 

 

www.domstol.se 

A
n

v
is

n
in

ga
r 

fö
r 

ö
v
er

k
la

ga
n

d
e 

F
R

-0
3
 –

 Ö
v
e
rk

la
g

a
n

d
e
ti

d
 3

 v
 -

 P
T

 •
 P

ro
d
u
ce

ra
t 

av
 D

o
m

st
o

ls
v
er

k
et

, 
A

v
d

. 
fö

r 
d

o
m

st
o

ls
u
tv

ec
k
li
n

g 
• 

2
0
2
0
-0

5
 

 

 

Hur man överklagar FR-03

________________________________________________________________ 

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Tiden räknas oftast från den dag som du fick 
del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas 
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller 
om beslutet avkunnades vid en muntlig 
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen 
gav besked om datum för beslutet. 

För en part som företräder det allmänna (till 
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från 
den dag domstolen meddelade beslutet. 

Observera att överklagandet måste ha kommit 
in till domstolen när tiden går ut.  

Så här gör du 

1. Skriv förvaltningsrättens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att kammarrätten ska 

ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skicka eller lämna in överklagandet till 
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i 
beslutet. 

Vad händer sedan? 

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan-
det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att beslutet gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
förvaltningsrätten överklagandet och alla 
handlingar i målet vidare till kammarrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning kan även kammarrätten skicka brev 
på detta sätt. 

  

Vilken dag går tiden ut? 

Sista dagen för överklagande är samma veckodag 
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick 
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut 
måndagen den 23 mars. 

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller 
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs-
afton, räcker det att överklagandet kommer in 
nästa vardag. 

Bilaga 1
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Prövningstillstånd i kammarrätten 

När överklagandet kommer in till kammar-
rätten tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra 
olika fall. 

• Domstolen bedömer att det finns 
anledning att tvivla på att förvaltnings-
rätten dömt rätt. 

• Domstolen anser att det inte går att 
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

• Domstolen behöver ta upp målet för att 
ge andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

• Domstolen bedömer att det finns 
synnerliga skäl att ta upp målet av någon 
annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller det 
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har 
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på 
första sidan i beslutet. 

Mer information finns på www.domstol.se. 
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 Läs mer på harryda.se 
För mer information, kontakta: 

  

 
 

 

Nyhetsbrev/informationspunkt 
Kultur och fritid 
Vid varje nämndmöte kommer någon del av Kultur och 
Fritidsverksamheten att presenteras. Underlaget 
kommer att biläggas till handlingarna inför mötet. 
 

För att skapa ökad inblick i verksamheten och lyfta fram särskilda 
satsningar, projekt eller delar av Kultur och fritidsverksamheten så kommer 
ett underlag att finnas tillgängligt för välfärdsnämnden. Innehållet har till 
syfte att skapa en fördjupad kunskap eller skapa en medvetenhet om någon 
del eller process.  
 
I det här första nyhetsbrevet/infopunkten kommer en del av 
biblioteksverksamheten beskrivas. Under fem år har det funnits meröppet 
bibliotek i kommunen. Det första startade i Hindås och nu finns även ett i 
Rävlanda. Meröppet bibliotek är en form av verksamhet som finns i många 
kommuner i Sverige. Det innebär en utökad service för biblioteksbesökare 
utifrån generösare öppettider. Du som besökare av biblioteket får tillgång 
till bibliotekslokalen även på tider då det inte är bemannat. Meröppet finns 
tillgängligt för den som är över 18 år och som har ett bibliotekskort. En tagg 
kvitteras ut och då har du som besökare tillgång till biblioteket mellan 7 och 
22 varje dag i veckan. Med anledning av att Hindås bibliotek firar fem år så 
har en användarundersökning genomförts. Undersökningen har gjorts i 
samarbete med Lerums kommun som en del av deras arbete att utveckla 
biblioteksverksamhet i en del av kommunen. Vi vill genom undersökningen 
se hur verksamheten upplevs och på vilket sätt vi kan göra förbättringar.  
 
Sanna Eskilsson Juhlin 
Verksamhetschef Kultur och fritid 
 
Linnea Stegmark 
Kulturhuschef, Landvetters kulturhus och bibliotek 
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”Allt funkar bra men ibland är 

pappret i skrivaren slut” 
 

En användarundersökning om tjänsten 

meröppet vid Hindås bibliotek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanställd av Anna Thomiasdotter 

2020 
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Om undersökningen 

Användarundersökningen om tjänsten meröppet vid Hindås bibliotek har genomförts under 2020 i 

samarbete med Lerums kommun och har finansierats av projektpengar från Kulturrådet. Syftet med 

undersökningen är att utreda om verksamheten vid Hindås bibliotek och dess meröppetservice anses 

relevant av dess användare och besökare. Svaren från undersökningen ses som en viktig del i att ta 

reda på om meröppet är välfungerande och anpassat för dess användare samt om det finns 

förbättringsområden som användarna ser vid nyttjande av tjänsten. Genom att samla in användarnas 

åsikter om verksamheten kan vi använda deras erfarenheter till att utveckla meröppet och förbättra 

tjänsten. 

Svaren från användarundersökningen är även viktiga för Lerums kommun och dess 

biblioteksverksamhet. Detta då kommunen kan använda dessa svar för att få en bild av vad 

meröppetbesökare i en mindre ort tycker om denna typ av biblioteksservice. Exempelvis vad som 

fungerar bra, vad som fungerar mindre bra och vad de saknar i biblioteket. Även vad användarna 

gör och inte gör under meröppet kan vara intressant för Lerums bibliotek. Detta gäller både för de 

redan existerande meröppetbiblioteken i kommunen och för eventuella, nya meröppetbibliotek i 

framtiden. 

 

Genomförande 

Användarundersökningen genomfördes genom telefonintervjuer med meröppetbesökare vid Hindås 

bibliotek. De intervjuade var över 18 år och hade innan genomförda intervjuer blivit informerade 

om undersökningen via brev som skickats ut per post. Brevet finns bifogad i slutet av denna 

undersökning.  

 

Urval och svarsfrekvens  

100 personer valdes slumpmässigt ut bland meröppets besökare. Dessa personer blev informerade 

om användarundersökningen via brevutskick. Några brev skickades tillbaka till avsändaren då 

personerna antagligen har flyttat från de angivna adresserna.  

Under den period som intervjuerna genomfördes framkom att flera telefonnummer hade upphört, 

var felaktiga eller på annat sätt inte stämde med de besökare som vi försökte kontakta. Några 

meröppetbesökare svarade inte när vi ringde och några avböjde till att medverka i undersökningen. 

I slutändan svarade 40 personer på användarundersökningen om meröppet vid Hindås bibliotek. 

Antalet meröppetbesökare vid Hindås bibliotek är totalt 534 (22-12-2020). Att användarstudien 

innehåller intervjuer med 40 av meröppets besökare får anses som ett okej underlag för en 

användarundersökning för bibliotekets räkning. 

 

Intervjuernas utformning och genomförande 

Användarundersökningen gjordes över telefon under perioden 19-10-2020 till 16-11-2020. 

Intervjuerna innehöll både öppna och stängda frågor och utgick från ett formulär med flera 

svarsalternativ. Dock lästes inte alla svarsalternativ upp för deltagarna under intervjun, utan 

deltagaren fick svara fritt och intervjuaren fyllde i de alternativ i formuläret som ansågs relevanta.  

En del av frågorna kunde besvaras med flera svarsalternativ och en del med enbart ett svar. Två av 

frågorna hade inga svarsalternativ alls utan behövde fyllas i av den intervjuande i skriven text. 

Det formulär som användes vid användarundersökningen innehöll totalt 20 frågor. Dock besvarades 

inte alla frågor av alla deltagare. Detta då formuläret var utformat så att vissa frågor hade 

följdfrågor beroende på deltagarens svar. Detta innebär alltså att alla deltagare inte har svarat på alla 

frågor.  
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Redovisning av svar i användarundersökningen 

1. När är du född? 

40 svar 

 

 

2. Vad har du för sysselsättning? 

40 svar 

65,0%5,0%

2,5%

5,0%

20,0%

2,5%

Vad har du för sysselsättning?

Arbetar (26) Arbetssökande (2) Deltidspensionär (1)

Föräldraledig (2) Pensionär (8) Sjukskriven (1)

2,5%

25,0%

22,5%
25,0%

10,0%

12,5%

2,5%

När är du född?

1990-1999 (1) 1980-1989 (10) 1970-1979 (9) 1960-1969 (10)

1950-1959 (4) 1940-1949 (5) 1930-1939 (1)
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3. Hur ofta besöker du Hindås bibliotek under de bemannade öppettiderna? 

40 svar 

 

 

4. Hur ofta besöker du Hindås biblioteket under meröppet? 

40 svar 

 

 

3

9

17

7

3

1
0 0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Hur ofta besöker du Hindås bibliotek under meröppet?

Flera gånger i veckan En gång i veckan Varannan vecka

En gång i månaden En gång varannan månad En gång i halvåret

En gång om året Aldrig

0

2

8

12

6

3

4

5

0

2

4

6

8

10

12

14

Hur ofta besöker du Hindås bibliotek under de bemannade öppettiderna?

Flera gånger i veckan En gång i veckan Varannan vecka

En gång i månaden En gång varannan månad En gång i halvåret

En gång om året Aldrig
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5. Vilka veckodagar brukar du främst besöka meröppet? 

Möjlighet att välja flera alternativ 

40 svar 

 

 

6. Vilka tider på dygnet brukar du främst besöka meröppet? 

Möjlighet att välja flera alternativ 

40 svar 

 

2 2 2

11
13

12

16

20 20

16

19

24
25

14

9

0

5

10

15

20

25

30

Vilka tider på dygnet brukar du främst besöka meröppet?

Besök

30

31

32

31

28

32

31

26

27

28

29

30

31

32

33

Måndagar Tisdagar Onsdagar Torsdagar Fredagar Lördagar Söndagar

Vilka veckodagar brukar du främst besöka meröppet?

Besök
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7. Har du besökt Hindås bibliotek oftare sedan du blev meröppetbesökare? 

40 svar 

 

 

8. Varför har du besökt biblioteket oftare sedan du blev meröppetbesökare? 

Möjlighet att välja flera alternativ 

36 svar 

 

 

1 1 2 3
1

36

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Varför har du besökt biblioteket oftare sedan du blev meröppetbesökare?

Det är ett alternativ till att vara hemma

Det är ett alternativ till att vara på arbetsplatsen

Det är ett barnvänligt alternativ att gå till

Det är lugnare under meröppet än vid bemannade öppettider

Jag trivs med att sköta mina biblioteksärenden själv

Öppettiderna / tillgången till biblioteket gör att jag kan besöka biblioteket när det passar mig

90,0%

2,5%

7,5%

Har du besökt Hindås bibliotek oftare sedan du blev meröppetbesökare?

Ja (36) Nej (1) Vet ej (3)
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9. Vad brukar du göra på biblioteket under meröppet? 

Möjlighet att välja flera alternativ 

40 svar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 1 1

6

40
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38

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Vad brukar du göra på biblioteket under meröppet?

Använda bibliotekets wifi för att arbeta på privat telefon, surfplatta eller dator

Använda den publika datorn för att nöjessurfa

Använda den publika datorn för släktforskning

Använda den publika datorn för att söka efter böcker

Låna och återlämna material

Läsa böcker

Läsa tidningar

Läsa högt för mitt/mina egna eller andras barn

Skriva ut eller kopiera papper

Socialisera och interagera med andra människor

Strosa runt och titta vad som finns på hyllorna
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10. Finns det något som du inte kan göra under meröppet som du saknar? 

40 svar 

 

 

11. Vad saknar du under meröppet? 

Fria svar summerat i textform av intervjuaren. 

8 svar 

”Att kunna skriva ut och skanna från min egen dator.” 

”Möjlighet att betala skulder. Gärna med Swish.” 

”Personal att fråga om titlar eller författare.” 

”Möjlighet att ta med min hund in på biblioteket. Skulle gärna vilja sitta där och läsa en stund 

men har alltid min hund med mig så jag kan inte stanna så länge.” 

”Att få prata med personalen, att få boktips och hjälp med informationssökning mm.”  

”Möjlighet att hämta ut nytt lånekort till mitt barn.” 

”Betala av mina skulder.” 

”Hjälp av personal att reservera böcker.” 

 

20,0%

80,0%

0,0%

Finns det något som du inte kan göra under meröppet som du saknar?

Ja (8) Nej (32) Vet ej (0)
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12. Vad tycker du är bra med meröppet? 

Möjlighet att välja flera alternativ 

40 svar 

 

 

13. Vad tycker du är mindre bra med meröppet? 

Möjlighet att välja flera alternativ 

40 svar 

1 1 1 1 1 2 1 2

32

0

10

20

30

40

Vad tycker du är mindre bra med meröppet?

Att andra besökare inte håller sig till reglerna

Att det inte finns personal på plats

Att det ibland uppstår tekniska problem med låneautomaten

För många besökare samtidigt

Hög ljudvolym

Risken att obehöriga kan komma in i biblioteket

Svårt att komma överens eller samsas med andra besökare

Öppettiderna

Ingenting är mindre bra

5 6

1

10

40

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Vad tycker du är bra med meröppet?

Att det är lugnare än vid bemannade öppettider Att det är ett alternativ till att vara hemma

Att det är ett alternativ till att vara på arbetsplatsen Att det är ett barnvänligt alternativ att gå till

Öppettiderna / tillgången till biblioteket
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14. Finns det barn i din närhet som nyttjar meröppet genom dig? 

40 svar 

 

 

15. Vad brukar barnet göra på biblioteket under meröppet? 

Möjlighet att välja flera alternativ 

25 svar 

 

1
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25
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Vad brukar barnet göra på biblioteket under meröppet?

Använda den publika datorn för att nöjessurfa Leka

Lyssna på högläsning Låna och återlämna material

Läsa böcker Läsa tidningar

Rita Socialisera och interagera med andra människor

Strosa runt och titta vad som finns på hyllorna

62,5%

37,5%

Finns det barn i din närhet som nyttjar meröppet genom dig?

Ja (25) Nej (15)
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16. Känner du dig trygg som besökare under meröppet? 

40 svar 

 

 

17. Vad är det som gör att du känner dig otrygg? 

Fria svar summerat i textform av intervjuaren 

0 svar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0%

0,0%0,0%

Känner du dig trygg som besökare under meröppet?

Ja (40) Nej (0) Vet ej (0)
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18. Har Corona-pandemin påverkat hur du använder biblioteket? 

40 svar 

 

 

19. Hur har Corona-pandemin påverkat hur du använder biblioteket? 

Möjlighet att välja flera alternativ 

9 svar 

 

1

2 2

1 1

3

2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Hur har Corona-pandemin påverkat hur du använder biblioteket?

Besöker biblioteket under tider då det är få besökare (tidig morgon eller sen kväll)

Besöker enbart biblioteket under meröppet och inte under bemannade tider

Besöker inte biblioteket

Gör kortare besök på biblioteket än vanligt

Låter böcker stå i karantän hemma innan jag läser dem

Läser och lånar fler böcker än vanligt

Reserverar böcker hemifrån i större utsträckning för att minimera min vistelse i biblioteket

22,5%

77,5%

0,0%

Har Corona-pandemin påverkat hur du använder biblioteket?

Ja (9) Nej (31) Vet ej (0)
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20. Är det något annat du vill tillägga? 

Fria svar summerat i textform av intervjuaren 

25 svar 

”Jag upplever att det kan vara problematiskt att andra kan komma in i biblioteket när man går 

från biblioteket eller när man ska gå in. Att andra kan försöka ta sig in. Kanske att alla nycklar 

inte behöver öppna dörren med hjälp av dörröppnaren. Att den inte behöver stå öppen så länge. 

Och att andra ska logga in med sin nyckel när de går in och inte kunna gå in samtidigt som 

andra.” 

”Har sommarstuga i Hindås och besöker biblioteket nästan uteslutande under sommarhalvåret. 

Vill gärna ha fler programpunkter med lokalhistorisk anknytning. Väldigt nöjd med meröppet 

och med de generösa öppettiderna!” 

 

”Jag tycker att meröppet är en superbra grej! Jag tycker att det är ett bra komplement till den 

bemannade verksamheten. Det är ett skönt förtroende att få tillgång till biblioteket på det här 

sättet.” 

 

”Jag älskar meröppet!” 

 

”Dörröppnaren står öppen väldigt länge och det kan ibland vara någon som försöker gå in när 

dörren står öppen. Förstår att dörren behöver stå öppen för personer med rullstol eller rullator 

mm, men det känns som väldigt länge. Vill även har någon annan bil- eller tekniktidning, 

exempelvis Nostalgia.” 

 

”Meröppet är en jättebra service och jag hoppas verkligen inte att det kommer att läggas ner.” 

 

”Känner mig inte otrygg men kan tycka att det är lite obehagligt när någon sitter i mörkret i 

biblioteket när jag kommer dit. Eftersom ljuset släcks automatiskt när ingen är där så tror jag 

att jag är ensam i biblioteket när jag går in. Men ibland har någon suttit stilla i mörkret vid 

dessa tillfällen. Det har varit lite olustigt.” 

 

”Personalen får högsta betyg! De är väldigt hjälpsamma.” 

 

”Jag hoppas att meröppet inte ska ersätta öppettiderna med personal på plats i biblioteket, att 

de bemannade tiderna ska bli färre. Bibliotekarierna är till stor hjälp och gör ett bra jobb med 

bland annat boktips.” 

 

”Jag är väldigt glad att meröppet finns i Hindås!” 

 

”Jag är väldigt positiv till meröppet och tipsar alla jag känner om tjänsten!” 

 

”Vi är så himla nöjda över att servicen finns i Hindås, både närheten till biblioteket och att 

meröppet finns.” 

 

”Det finns inte så mycket barnvänliga, spontana aktiviteter att göra med barn här i Hindås så 

jag är väldigt tacksam för biblioteket.” 

 

”Tycker väldigt mycket om meröppet! Det är dock tråkigt när det är stängt under sommaren.” 

 

”Behåll meröppet! Det är min enda chans att besöka biblioteket då jag inte kan besöka 

biblioteket under de bemannade öppettiderna.” 
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”Allt funkar bra men ibland är pappret i skrivaren slut när jag ska skriva ut.” 

 

”Tycker mycket om meröppet, men hade varit väldigt roligt om det fanns möjlighet att öppna ett 

fik eller liknande i bibliotekets lokaler (ungefär som i Mölnlycke, fast mindre såklart). Jag tycker 

även att det kan känns lite dumt att andra personer kanske kan ta sig in utan nyckel genom att 

passera dörrarna när de är öppna.” 

 

”Jag hade gärna haft tillgång till biblioteket ända fram till 23.00.” 

 

”Det kan vara lite jobbigt när man ska gå ut eller in till biblioteket och någon annan kanske kan 

försöka ta sig in i biblioteket samtidigt utan att använda sin nyckel. Men i övrigt så önskar jag 

att meröppet finns kvar så länge som jag bor kvar här!” 

 

”Det är himla fantastisk personal på Hindås bibliotek!”  

 

”Jag är jätteglad att det finns ett bibliotek här i Hindås.”  

 

”Det hade varit kul med personliga tips från personalen som var tillgängliga under meröppet. 

Kanske "personalen tipsar" eller något liknande.” 

 

”Det är fantastiskt att meröppet finns. Jag hade inte haft möjlighet att låna så många böcker 

som jag gör om meröppet inte fanns.” 

 

”Jag tycker att det är en bra tjänst och jag vill gärna att det ska finnas kvar.” 

 

”Tycker att det är jättebra att meröppet finns. Vore jättetråkigt om det läggs ner.”  
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Kort sammanfattning av resultatet och dess utmärkande delar 

90% av deltagarna i undersökningen uppger att de besöker biblioteket oftare sedan de blev 

meröppet-besökare. Alla dessa användare säger att det beror på öppettiderna och att de har större 

tillgång till biblioteket än tidigare.  

100% av deltagarna i undersökningen uppger att de lånar och återlämnar media när de besöker 

meröppet, vilket innebär att det är den vanligaste aktiviteten som deltagarna gör under meröppet. 

95% av deltagarna i undersökningen uppger att de strosar runt och tittar vad som finns bland 

hyllorna i biblioteket under meröppet, vilket är den näst vanligaste aktiviteten som de tillfrågade gör 

under meröppet. 27,5% av deltagarna läser tidningar när de besöker meröppet, vilket gör 

tidningsläsning till den tredje vanligaste aktiviteten bland de tillfrågade. 

80% av deltagarna i undersökningen saknar ingenting i servicen under meröppet. 

100% av deltagarna i undersökningen anser att det som är bra med meröppet är öppettiderna och 

möjligheten att besöka biblioteket när det passar dem.  

25% av deltagarna i undersökningen anser att meröppet är ett bra alternativ att besöka med barn och 

eller barnbarn. 

80% deltagare i undersökningen uppger att det inte finns någonting som är mindre bra med 

meröppet.  

62% av undersökningens deltagare uppger att det finns barn i deras närhet som nyttjar meröppet 

genom dem. Den vanligaste aktiviteten bland barnen är att de lånar och återlämnar media samt att 

de tittar i hyllor och tråg efter böcker och övrig media att låna.  

100% av de tillfrågade känner sig trygga när de besöker meröppet vid Hindås bibliotek. 

77,5% av undersökningens deltagare uppger att smittspridningen av viruset Covid-19 inte har 

påverkat hur de använder Hindås bibliotek. Undersökningens intervjuer har genomförts under 

perioden 19-10-2020 till 16-11-2020 och Hindås bibliotek var under denna tid tillgänglig för både 

meröppetbesökare och övriga besökare under de bemannade öppettiderna. Efter genomförandet av 

dessa intervjuer har åtgärder i biblioteksverksamheten genomförts som kan ha påverkat besökarnas 

användning av biblioteket. Bland annat har tillgången till både meröppet och de bemannade 

öppettiderna tagits bort under en period till följd av hårdare restriktioner från de svenska 

myndigheterna. Svaren på frågan ger därför endast en ögonblicksbild. 

I de fria svaren och under intervjuerna framgår att flera av deltagarna i undersökningen upplever att 

det är möjligt att obehöriga kan ta sig in i biblioteket under meröppet. Detta då den nyckeltagg som 

meröppetbesökarna använder för att låsa upp dörren till biblioteket är kopplad till dörröppnaren. 

Detta gör att dörren öppnas automatiskt och sedan står öppen under ett antal sekunder. Vilket gör att 

obehöriga kan ta sig in i biblioteket när en meröppetbesökare går in eller ut ur biblioteket. Detta 

upplevs som besvärande för flera besökare som uppger att de kan behöva vänta tills den 

automatiska dörröppnaren stängs innan de kan lämna dörren och gå därifrån. Flera personer uppger 

även att det har hänt att obehöriga försöker ta sig in när de låser upp biblioteket och att det känns 

jobbigt att säga till dessa personer att lämna biblioteket. Eller att det är jobbigt att kräva att de ska 

uppvisa sin egen nyckel om de uppger att de redan är meröppetbesökare.  

Det finns även några som uppger att det har hänt att personer knackar på bibliotekets dörr eller 

fönster för att få bli insläppta. Vilket några deltagare upplever som lite jobbigt.  
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Några av deltagarna i undersökningen lyfter även under intervjuerna att de ibland kan känna sig lite 

oroliga för att få eventuell skuld om något händer när de har låst upp och loggat sitt besök medan de 

är obehöriga i lokalen. 

I resultatet av användarundersökningen uttrycker de flesta deltagare att de är nöjda eller väldigt 

nöjda med den meröppetservice som finns vid Hindås bibliotek. I de fria svaren och under 

intervjuerna i övrigt berättar flera personer att de är nöjda med utbud och tjänster som erbjuds i 

biblioteket i stort och att de är måna om att meröppet ska finnas kvar. Dock påpekar många vikten 

av utbildad personal på plats som kan hjälpa till med vissa ärenden som kan vara svåra att lösa på 

egen hand. Några deltagare i undersökningen uttrycker en rädsla över att meröppet ska ersätta de 

bemannade öppettiderna och att de starkt motsätter sig detta.  

Flera deltagare i undersökningen uttrycker även att de är tacksamma för det förtroende som de får 

när de använder biblioteket utan personalens närvaro. Att det känns lyxigt och speciellt att få 

använda biblioteket när de vill.  

Anledningen till att många av de tillfrågade i undersökningen är positiva till meröppet är att de 

själva kan välja när de vill besöka biblioteket. Tillgången till biblioteket ger meröppetbesökarna 

möjlighet att göra både planerade besök och spontana, exempelvis när de gör andra ärenden eller 

går på promenad. 
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Härryda kommun   
Sektorn för utbildning och kultur  

Hindås bibliotek   
Stationsvägen 49  

438 53 Hindås  

Tel: 031-7248702  

E-post: hindas.bibliotek@harryda.se  

  

  

  

Dina synpunkter är viktiga för oss!  

  

Hej!  

Hindås bibliotek har erbjudit tjänsten meröppet i snart fem år och nu vill vi veta vad ni låntagare 

tycker om verksamheten. Under hösten och vintern 2020 kommer vi att genomföra en 

användarundersökning som ska ligga till grund för en utvärdering av meröppet. Vi kommer att 

genomföra undersökningen genom att kontakta ett antal av er meröppetlåntagare via telefon för att 

ställa några frågor. Samtalet tar några minuter och frågorna kommer att handla om hur du som 

låntagare använder biblioteket, vad du tycker fungerar bra med verksamheten och vad som kan 

förbättras.   

Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna erbjuda en bra biblioteksservice, men vill du inte 

delta, respekterar vi givetvis det. Användarundersökning är ett samarbetsprojekt med Lerums 

kommun / Kultur och bibliotek och finansieras av projektpengar från Kulturrådet.   

  

Vid frågor går det bra att kontakta Hindås bibliotek genom 

att maila till hindas.bibliotek@harryda.se eller ringa 031-724 87 02.  

  

Med vänliga hälsningar  

Hindås bibliotek  
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Dokumentbeteckning 
Besvarande av frågor från ägarkonstellationen för 
Gryning Vård AB 

 

Datum     
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Besvarande av frågor från ägarkonstellationen för 
Gryning Vård AB 

Ägarkonstellationen för Gryning Vård AB har framställt begäran om svar på 
frågor rörande kommunernas behov av Gryning Vårds tjänster och om 
inställningen till ett eventuellt framtida ägartillskott. 
I skrivelsen från ägarkonstellationen konstateras att kommunerna i mindre 
utsträckning har efterfrågat Gryning Vårds tjänster, framförallt inom 
ungdomsverksamheten, hedersrelaterade insatser och integration. Denna 
minskade försäljning tillsammans med effekterna av rådande pandemi har 
försatt Gryning Vård i ett allvarligt affärsmässigt läge. Kommunernas svar 
på ägarkonstellationens frågor kommer att utgöra underlag för framtida 
strategiska ställningstaganden i de fyra kommunalförbundens politiska 
organ. 
Det är riktigt att Härryda kommun har köpt tjänster från Gryning Vård i 
något mindre utsträckning under 2020 jämfört med tidigare år, det gäller 
främst LVU-placerade barn på HVB. Det beror på att vi förändrat vårt 
arbetssätt gällande dessa barn samt att vi aktivt arbetat med att rekrytera 
jourfamiljehem. 
Värdet med Gryning Vård är att alltid ha tillgång till akuta insatser inom 
barn och ungdomsverksamheten samt de mer specialiserade insatserna. 
Båda dessa typer av insatser kräver resurser som den enskilda mindre 
kommunen inte vanligtvis kan ha en beredskap för i egen regi. En annan 
aspekt som gäller vid upphandling av diverse insatser inom området, är att 
kommunen bör kunna förvänta sig på att åtminstone Gryning Vård lämnar 
anbud, så att kommunen kan säkerställa att insatser tillhandahålls för de 
behov som uppstår och som man inte har i egen regi. 
Fortsatt, både på kort och lång sikt, kommer Härryda kommun att ha behov 
av platser för akuta placeringar och familjeplaceringar. 
Ett utvecklingsområde som kan diskuteras är framtida behov av fler HVB-
platser i ärenden som rör barn och unga med komplexa problem, där 
strukturerad samverkan med Västra Götalandsregionen krävs, för att 
tillgodose barnens behov av insatser. 
Vi ser även ett ökande behov av insatser som möter psykisk ohälsa, både för 
barn och vuxna, även de med samsjuklighet. Även här kan formerna för 
samverkan med Västra Götalandsregionen behöva utvecklas. Det kan 
möjligen vara ett uppdrag för Gryning Vård? 
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När det gäller frågan om ägartillskott, om det teoretiskt skulle krävas i 
framtiden, är i dagsläget Härryda kommuns uppfattning att Gryning Vård 
inte är i ett sådant läge att det skulle behövas.  
Den framtida finansieringen eller kapitaliseringen av bolaget bör diskuteras 
med utgångspunkt i frågeställningar om det handlar om att rädda 
verksamheten, utöka den eller genomföra stora förändringsarbeten. En 
sådan diskussion bör inkludera även andra frågeställningar som,  

 syfte och struktur gällande nuvarande form av ägande, 

 huruvida nuvarande företagsform är optimal för en kommunal 
samverkan, mot bakgrund av att kommunala bolag omfattas av 
upphandlingsreglerna och den konkurrensneutralitet som ska råda 
vid upphandling, 

 medlemskommunernas möjligheter att i större utsträckning delta i 
styrningen av verksamheten. 

Det finns inneboende dilemman gällande Gryning Vård och ägandet. 
Kommunernas tjänsteköp regleras av upphandlingsregler och även om det är 
önskvärt att välja Gryning Vård vid ett köp, eftersom insatserna oftast utförs 
god kvalité, medger inte regelverket annat än att aktörer med lägst pris väljs, 
förutsatt att insatserna är likvärdiga. Det upplevs samtidigt problematiskt att 
Gryning Vård arbetar i nära samverkan med chefsnätverk i 
kommunalförbunden eftersom det kan tänkas ge Gryning Vård en fördel 
gentemot andra externa aktörer, vilket då skulle strida mot 
konkurrensneutraliteten.  
Kommunerna i Västra Götaland är betjänta av någon form av samverkan, 
såsom nu sker genom Gryning Vård. En samverkan som blir än mer aktuellt 
genom införandet av en ny socialtjänstlag. Varje kommun kommer att 
ställas inför ett förändringsarbete eftersom framtidens hållbara socialtjänst 
kommer att kräva utvecklandet av nya metoder för ett långsiktigt strukturellt 
förebyggande arbete, insatserna ska vara kunskapsbaserade och uttalat än 
mer individanpassade än dagens. Ett rimligt förhållningssätt är att 
kommunerna gemensamt delar bördan för detta förändringsarbete och 
frågan blir om Gryning Vård skulle kunna vara rätt forum att ta ledartröjan. 
 
Härryda kommun 2021-01-26 
 
 
Peter Lönn   Lena Lager 
Kommundirektör  Sektorschef socialtjänst 
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Frågor från ägarkonstellationen för Gryning Vård AB till samtliga 
kommuner i Västra Götaland 
  
Tillställs kommundirektörer och socialchefer 
  
Ägarkonstellationen för Gryning Vård AB har beslutat att ställa klargörande frågor till 
medlemskommunerna angående behov av Grynings tjänster liksom inställning till ett eventuellt 
ägartillskott. Frågorna ställs med anledning av ett konstaterat allvarligt affärsmässigt läge år 2020 
och att kommunerna i ägarkretsen köper mindre av bolaget. 
  
Bakgrund  
  
Gryning Vård AB är ett bolag med ändamålet att inom ramen för det allmännas intresse samt på 
samhällsnyttig grund tillgodose behov hos ägarnas medlemskommuner och dess invånare genom att 
utveckla och tillhandahålla vård-, omsorgs-, behandlings-, utrednings- och rådgivningsresurser samt 
bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska tillhandahålla ett brett, differentierat och 
kundanpassat vårdutbud. 
  
Bolaget uppvisar ett gott verksamhetsmässigt resultat för 2020 med ett nöjd-kund-index (NKI) på en 
skala från 1 till 5 på 4,4. Även IVO har förmedlat en positiv syn på Gryning Vård AB med få yttranden 
eller åtgärder i de 77 obligatoriska tillsyner som genomförts under 2017–2019. Bolaget har visat på 
stor flexibilitet och anpassat marknaden efter efterfrågan alltsedan starten 2001. Under 
flyktingvågen 2015 expanderade verksamheten utifrån behov hos ägarnas medlemskommuner. 
2017–2018 vidtogs åtgärder för att hantera den minskade beläggningsgraden samt för att uppnå 
målet med en ekonomi i balans, vilket också uppnåddes 2019. Försäljningen har dock minskat under 
2020 särskilt avseende Ungdom och EHRV (Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld ) samt 
Integration. Den låga efterfrågan bedöms också vara en effekt av pandemin. Under 2020 har yttre 
omständigheter, trots arbete med bolagsöversyn och vidtagna åtgärder, gett ett allvarligt 
affärsmässigt läge.  
 
Syfte 

     Ägarna har 2020-11-24, i syfte att ur ett ägarperspektiv få underlag för strategiska 
ställningstaganden, beslutat att uppdra åt ägarombuden att via förbundsdirektörerna i de fyra 
förbunden ta fram ett antal klargörande frågor till medlemskommunerna angående behov av 
Grynings tjänster liksom inställning till ett eventuellt ägartillskott.  

Kommunernas svar kommer att utgöra underlag till de fyra kommunalförbundens politiska 
organ för framtida strategiska ställningstaganden. 

  
Frågeställningar 
  

 Vilka värden finns för kommunen att ha tillgång till det kommunala bolaget Gryning Vård? 
 Vilka tjänster, och på vilket sätt nyttjar er kommun bolaget idag? 
 Hur ser ni på nyttjandet av bolagets tjänster i ett treårsperspektiv? 
 Vilka utvecklingsbehov ser ni finns i bolaget för att de ska möta kommunens behov på kort 

och lång sikt? 
 Är kommunen beredd att bistå med ägartillskott, om det teoretiskt skulle krävas i framtiden? 
 Övriga kommentarer/ inspel från kommunen till ägarkonstellationen 
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Kommunernas svar ska vara respektive kommunalförbund tillhanda senast 26 januari. Svaren 
skickas till  cecilia.axelsson@goteborgregionen.se 

 
 
 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
Helena Söderbäck Förbundsdirektör 
Lena Holmlund Avdelningschef 
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PM 2020-12-06, Dnr 2020-00078   
Till Kommun- och Socialchef  

PM Om Gryning Vård - i ett regionalt perspektiv  

1. Inledning 
Gryning Vård är ett samägt bolag av kommunalförbunden Göteborgsregionen, 

Boråsregionen Sjuhärad, Skaraborg, Fyrbodal. Bolaget bildades 2001 och vid 

begynnandet införlivades HVB-verksamheter (hem för vård och boende) som då fanns 

i länets kommuner eller landsting. Gryning har genom åren växlat upp och ned i antal 

verksamheter i ett förhållande till länets kommuners behov, utmaningar och 

efterfrågan. Ägarna har genom åren uppdaterat ägardirektiv, aktieägaravtal och 

bolagsordning. Senast det skedde var för cirka fem år sedan.  

Med anledning av att det var fem år sedan bolagets ägardokument reviderades är det 

nu tid att på nytt göra strategiska vägval och ge bolagsförutsättningar, varvid ägare 

önskar underlag från er kommun. Nedan följer en uppdatering om Grynings allmänna- 

och affärsmässiga nuläge samt HVB-tjänster. 
 

2. Grynings nuläge med tillbakablick 
Grynings verksamhet syftar till att tillgodose behov hos ägarnas medlemskommuner 

och dess invånare. Bolaget ska på samhällsnyttig grund utveckla och tillhandahålla 

vård-, omsorgs-, behandlings-, utrednings- och rådgivningstjänster. Bolaget ska 

tillhandahålla ett brett, differentierat och kundanpassat vård- och behandlingsutbud. 

Utformningen av insatserna ska vila på kunskap och beprövad erfarenhet, vilket ska 

bidra till en verksamhet av hög kvalitet och god konkurrenskraft. Detta är ägaridén av 

det gemensamma bolaget. 

 

Gryning har sedan 2001, genom god förvaltning, flexibelt mött och hanterat länets 

kommuners individuella och gemensamma behov samt utmaningar på uppdrag. Det 

har inneburit varierande antal verksamheter och med olika tjänsteutveckling över åren. 

Gryning har därmed kunnat tillhandahålla insatslösningar för kommunala 

”regelbundna behov”, vid ”sällan förekommande behov” eller av ”spetskaraktär”. Sedan 

2015 har stora samhälleliga förändringar skett; såsom omfattande migration, minskad 

migration- och anhöriginvandring, andra samhälleliga utmaningar och nu rådande 

pandemi. 

 

Bolaget har likväl som många andra bolag drabbats av betydande utmaningar år 2020 

och bland annat till följd minskad efterfrågan under pandemin. Gryning kommer 

under innevarande år att tappa cirka 25 % av sin försäljning, vilket är det största tappet 

ett enskilt år sedan 2001. Försäljningsprognosen bedöms bli cirka 322 miljoner kronor 

för 2020 (434 mnkr jmf 2019).  Med detta som bakgrund har bolaget arbetat med 

omfattande kostnadsreduceringar samt åtgärder under hela året för att anpassa sitt 

tjänsteutbud i ett förhållande till nu rådande efterfrågan och beläggning. 

Målsättningen är att på nytt att få en ekonomi i balans under 2021, under förutsättning 

att efterfrågan kan stabiliseras. Trots dessa utmaningar parallellt med att hantera 

pandemin i en 24/7 verksamhet har Grynings enheter mycket nöjda kunder och 

klienter enligt uppvisade kund- och klientenkäter och andra kvalitetsindikatorer. Årets 

underskott kommer att balanseras mot eget kapital. Prognos för soliditet vid bokslut 

2020 bedöms bli 55-60 procent (68,6 % bokslut 2019). Gryning har sedan 2001 självt 

finansierat verksamhetsutvecklingen och har på så vis genom åren kunnat möta 
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kommunernas behov. De fyra ägarna är nöjda över de omfattande åtgärder bolaget har 

vidtagit under året och inför 2021. Ägarsamråd och dialog har genomförts vid flera 

tillfällen under året. Se bolagets beskrivning figur 1, 2 och 3.  
 

 
Figur nr 1: Gryning har mött kommunernas behov genom att växla upp eller ned antalet verksamheter. Gryning är nu tillbaka i en 
storlek såsom begynnelseåren. 
 
 
Figur nr 2: Försäljningsutveckling 2004 – prognos 2020 milj. kr             Figur nr 3  Bolagets soliditet över tid och takt för 2020 
 

 
 

3. Grynings HVB-utbud idag 
Att efterleva och vara Kommunernas Gryning är centralt i allt arbete som sker parallellt 

med att klientarbetet är centralt. Bolaget har fortsatt efter 2020 års anpassning ett brett 

tjänsteutbud med insatser i hemmiljö, i jour- eller familjehem och på behandlingshem 

för barn, ungdomar och familjer i psykosocialt utsatta miljöer eller våld i nära relation, 

vuxna missbrukare samt ungdomar utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Det 

finns en tillgänglighet dygnet runt. Insatser skräddarsys utifrån kundernas varierande 

och enskilda behov. Bolaget följer och arbetar enligt beslutade ägardokument.  

Sammanfattningsvis eftersträvar bolaget hög kundnöjdhet, effektivitet förenat med 

kvalificerade insatser och anpassningsbarhet i förhållande till efterfrågan. 

Kommunernas behov är föränderliga över tid, varje klients behov är unikt. Gryning har 

erfarenhet av att möta behoven och kommunerna har tillgång till ett gemensamt ägt 

bolag när behoven uppstår. Se bolagets beskrivning figur 4 och 5. 
 
Göteborg den 6 december 2020 
Katarina Ahlqvist, vd Gryning Vård 
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Figur nr 4 Grynings tjänsteutbud per december 2020  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5; Att efterleva och vara Kommunernas Gryning är centralt i allt arbete enligt bolaget. 
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Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för 
utbildning och kultur 2021 
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Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för 
socialtjänst 2021 

14 
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Sektorn för socialtjänst  
 
 
 
 
 

Datum 2021-01-25 Dnr 2021VFN4 002  

 

 
 

  

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen 

Beslutsfattare Beslut 

Susanne Grabe 

Susanne Grabe 

Susanne Grabe 

Fullmakt avseende företräde i domstol 
Betala ersättning 
Neka utlämnande av allmän handling 
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Anmälan av ordförandebeslut om att tillfälligt 
begränsa antalet deltagare i daglig 

verksamhetens lokale 

15 

2021VFN38 
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SU HARRYDA 
''OM+UN 

Sektorn för socialtjänst 

Väl färdsnämnden 

Datum 

2021-01-15 

Diarienummer 

2021 VFN38 739 

Ordförandebeslut - Tillfällig begränsning av antal deltagare i den 

dagliga verksamhetens lokaler 

Beslut 

Antalet deltagare begränsas tillfälligt i den dagliga verksamhetens lokaler från och 

med den 18 januari 2021 och dock som längst till och med den 31 mars 2021, i 

syfte att minska smittspridning. 

Detta sker genom att de deltagare som bor i LSS-boende tillfälligt erbjuds stöd 

och aktiviteter i sitt boende istället för i den dagliga verksamhetens lokaler. 

Deltagare som bor i ordinärt boende har sin dagliga verksamhet som vanligt. 

Sammanfattning av ärendet 

Till följd av fortsatt samhällsspridning av coronaviruset finns det, utifrån 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer och förvaltningens riskbedörnningar, 

skäl att vidta fortsatta åtgärder för att förebygga smittspridning. I daglig 

verksamhet finns det risk för omfattande smittspridning eftersom det uppstår 

många kontaktytor mellan brukare som bor i olika LSS-boenden eller ordinärt 

boende. 

Den 9 december fattade välfärdsnärnndens ordförande beslut, som anmäldes till 

välfärdsnärnnden den 16 december 2020 § 312, om att från och med den 21 

december 2020 till och med den 17 januari 2021 tillfälligt begränsa antalet 

brukare i den dagliga verksamhetens lokaler. Detta genomfördes genom att 

insatser till brukare som bor i ordinärt boende verkställs som vanligt medan 

brukare som bor i bostad med särskild service istället erbjuds stödet och 

aktiviteter i sitt boende. 

Förvaltningens bedömning är att det även fortsättningsvis föreligger behov av att 

förebygga smittspridning genom att förlänga perioden för tillfällig begränsning av 

antalet deltagare i den dagliga verksamhetens lokaler. Insatsen föreslås verkställas 

på samma sätt som under tidigare period. Personal omfördelas från daglig 

verksamhet till boende för att i samband med anpassningen säkerställa bemanning 

och kontinuitet. 

1(4) 
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Beslutet fattas som ordförandebeslut med stöd av 6 kap. 39 § kommunallagen 

(2017 :725) då ärendet anses vara så brådskande, att nämndens avgörande inte kan 

avvaktas. 

Ärendet 

För närvarande befinner sig Sverige i ett allvarligt läge med omfattande 

samhällspridning av coronavirus. Folkhälsomyndigheten ger rekommendationer 

till både allmänhet och verksamhet om hur vi ska förhålla oss för att minska 

smittspridning. Förvaltningen och sektorn för socialtjänst arbetar fortlöpande med 

riskanalyser och åtgärder för att säkerställa minskad smittspridning, bland annat 

genom att minimera kontaktytor mellan brukare med insatser. 

Daglig verksamhet är en verksamhet där de många kontaktytorna mellan brukare 

medför ökad risk för smittspridning och som i så fall kan drabba många. Brukarna 

i daglig verksamhet möts i olika konstellationer och grupper. Störst andel av 

brukarna bor i olika LSS-bostäder med andra brukare. Övriga brukare bor i 

ordinärt boende, ofta tillsammans med anhöriga eller med stöd av personliga 

assistenter. Flertalet brukare tar sig till daglig verksamhet via kollektivtrafik eller 

genom arbetsresor med färdtjänstfordon, oftast tillsammans med andra. 

Verksamheten har under coronavirusets spridning arbetat aktivt med anpassningar 

för att minska risken för smittspridning. Brukare har i olika omfattning själva valt 

att stanna hemma av coronarelaterade orsaker. Ett lägre brukarantal i lokalerna 

bedöms utgöra en förutsättning för att förebygga smittspridning. 

Av omvärldsbevakning framgår att många svenska kommuner har vidtagit 

åtgärder i daglig verksamhet med anledning av risk för smittspridning eller faktisk 

smitta. Åtgärderna har varierat mellan att helt stänga verksamheten under kortare 

eller längre perioder eller att på olika sätt omlokalisera hela eller delar av 

verksamheten. 

Den 9 december 2020 fattade välfärdsnämndens ordförande beslut, som anmäldes 

till välfärdsnärnnden den 16 december 2020 § 312, om att från och med den 21 

december 2020 till och med den 17 januari 2021 tillfälligt begränsa antalet 

deltagare i den dagliga verksamhetens lokaler. Beslutet fattades med anledning av 

den omfattande smittspridningen i samhället och förvaltningens riskanalyser som 

påvisade behov av ytterligare åtgärder för att minska den stora risken för smitta i 

verksamheten. 

Sedan beslutet fattades har ytterligare åtgärder vidtagits för att minska 

smittspridningen. Rutiner för användning av skyddsutrustning i form av 

munskydd har införts och gäller nu både brukare och personal. Dessutom har 

vaccination påbörjats av brukare inom äldreomsorg och brukare inom 

funktionsstöd står på tur inom kort. I samhället finns dock en fortsatt omfattande 

smittspridning och smitta har också förekommit på enheter inom verksamheten 

funktionsstöd. Förvaltningens bedömning är att effekterna av åtgärderna och de 

kommande vaccinationerna förväntas dröja ytterligare och att risken för 

smittspridning därmed kvarstår. 

2(4) 
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Förvaltningens bedömning 

Förvaltningens bedömning är att risken för smittspridning mellan brukare kvarstår 

vilket kan påverka många brukare i olika LSS-boenden och i ordinärt boende. 

Därmed föreslår förvaltningen att fortsatta åtgärder bör vidtas inom 

verksamhetsområdet genom att perioden för tillfällig begränsning av antalet 

brukare i den dagliga verksamhetens lokaler förlängs. Beslutet föreslås gälla från 

och med den 18 januari 2021 och dock som längst till den 31 mars 2021. Ny 

bedömning görs under pågående period beroende på rekommendationer, hur 

smittspridningen utvecklas och med beaktande om huruvida effekter av 
åtgärder uppnås. 

Begränsningen sker genom att de deltagare som bor i LSS-boende tillfälligt 

erbjuds stöd och aktiviteter i sitt boende istället för i den dagliga verksamhetens 

lokaler. Deltagare som bor i ordinärt boende har sin dagliga verksamhet som 

vanligt. 

Personalresurser omfördelas mellan daglig verksamhet och LSS-boenden för att i 

samband med anpassningen bibehålla och säkerställa tillräcklig bemanning och 

kontinuitet. 

Konsekvensbeskrivning 
Bedömningen är liksom tidigare, att en ökad smittspridning medför långt mer 

konsekvenser än en tillfällig begränsning av antal deltagare i daglig verksamhet. 

Många brukare har sedan tidigare själva valt att stanna hemma av 

coronarelaterade orsaker och i arbetslivet i övrigt rekommenderas att alla som kan 

ska arbeta hemifrån i nuläget. 

Brukare i ordinärt boende bedöms ha fortsatt behov av tillgång till den dagliga 

verksamhetens ordinarie lokaler eftersom situationen kring brukare i ordinärt 

boende ofta är mer sårbar. Daglig verksamhet utgör ofta en avlastning för 

anhöriga. Verksamheten är i vissa fall den enda insatsen den enskilde har och i 

andra fall är verksamheten ett komplement till omfattande insatser såsom 

personlig assistans. 

För brukare som istället erbjuds stöd och aktiviteter i sitt boende innebär beslutet 

att de inte får insatsen utförd så som den beviljats. Deras behov bedöms ändå vara 

tillgodosedda genom extra stöd och aktiviteter i boendet vilket också styrks av den 

uppföljning som verksamheten har gjort med anledning av förändringen. Det har 

hittills inte framkommit konsekvenser som påverkar möjligheten till goda 

lev Bsvill_!<.or th uppfölj~ing görs kontinuerligt för att säkerställa detta. 

lest 
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Anmälan av ordförandebeslut - 
Distansundervisning på gymnasiet med 
anledning av rekommendationer från 

Folkhälsomyndigheten 
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Anmälan av ordförandebeslut - Förlängning av 
tidigare ordförandebeslut avseende stängning 

inom vissa områden, Kultur- och fritid 
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Anmälan av ordförandebeslut - Grundskola, 
Tillfällig och delvis stängning av verksamhet 

inom skolområdet med anledning av hög 
smitta enligt förordning 2020:115 
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Anmälan av ordförandebeslut - 
Hulebäcksgymnasiet, Tillfällig och delvis 

stängning av verksamhet inom skolområdet 
med anledning av hög smitta enligt förordning 

2020:115 
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