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KALLELSE 
Välfärdsnämnden 
Datum 
2021-03-03 

1. Fastställande av föredragningslistan 
 
 

  

 
2. Information om våld i nära relation och hedersrelaterat våld, 20 min 

 
 

Elin Hjalmarsson och 
Susanne Grabe 16:05 

 
3. Information från Härryda framtid, 20 min 

 
 

Hans Frimansson 16:25 

 
4. Information om kommunens kvalitet i korthet gällande sektorn för 

socialtjänst, 15 min 
 
 

Elin Hjalmarsson 16:45 

 
5. Patientsäkerhetsberättelse för sektorn för socialtjänst i Härryda 

kommun år 2020, 30 min 
2021VFN68 
 

Carina Fransson 17:00 

 

6. Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insats i 
Härryda kommun 2020, 20 min 
2021VFN73 
 

Åsa Lundborg 17:30 

 

7. Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats i 
Härryda kommun 2020, 20 min 
2021VFN74 
 

Susanne Sylvan 17:50 

 

8. Redovisning av synpunkter och klagomål 2020 
2021VFN91 
 

  

 

9. Tillfällig reducering av kulturskoleavgifter under vårterminen 2021   
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KALLELSE 
Välfärdsnämnden 
Datum 
2021-03-03 

med anledning av pandemin 
2021VFN71 
 

 

10. Yttrande över utredning om eventuellt samordningsuppdrag till 
Göteborgsregionen (GR) rörande kulturfrågor 
2021VFN22 
 

  

 

11. Yttrande över revisorernas granskning av styrning, uppföljning och 
kontroll av ändamålsenlig, effektiv och rättssäker IFO-verksamhet 
2020VFN489 
 

  

 

12. Skolchef för vuxenutbildningen Härryda kommun 
2021VFN66 
 

  

 

13. Tidsbegränsat uppdrag till välfärdsnämndens myndighetsutskott 
gällande framtidens hållbara socialtjänst 
2021VFN50 
 

  

 

14. Tidsbegränsat uppdrag till välfärdsnämndens myndighetsutskott 
gällande uppföljning av problematisk skolfrånvaro 
2021VFN100 
 

  

 

15. Redovisning av medborgarförslag 2021 
2021VFN79 
 

  

 

16. Svar på medborgarförslag om att tända belysningen på 
närfotbollsplanen på Säteriet 
2020VFN528 
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KALLELSE 
Välfärdsnämnden 
Datum 
2021-03-03 

 
 

17. Svar på medborgarförslag om skatepark i Hindås 
2020VFN474 
 

  

 

18. Gallring av handlingar och uppgifter som uppkommer i samband 
med antigentest för personal på kommunens särskilda boenden 
2021VFN113 
 

  

Sammanfattning 
Handlingar kommer senare. 
 

19. Årsrapporter från råden 2020 
2020VFN574 
 

  

 

20. Delgivningar 2021 
2021VFN8 
 

  

 

21. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur 
och fritid 2021 
2021VFN32 
 

  

 

22. Anmälan av ordförandebeslut - Kultur och fritid, förlängning av 
tidigare ordförandebeslut avseende stängning inom vissa områden 
2021VFN89 
 

  

 

23. Anmälan av ordförandebeslut om stängning av vissa verksamheter 
inom kultur- och fritidsverksamheten 
2021VFN114 
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KALLELSE 
Välfärdsnämnden 
Datum 
2021-03-03 

24. Anmälan av ordförandebeslut om fjärr- och distansundervisning i 
Härryda kommuns högstadieskolor och gymnasieskola 
2021VFN122 
 

  

 

25. Anmälan av ordförandebeslut om partiell fjärr- och 
distansundervisning i Härryda kommuns högstadieskolor i enlighet 
med förordning 2020:115 
2021VFN93 
 

  

 

26. Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 2021 
2021VFN54 
 

  

 

27. Anmälan av ordförandebeslut 2021 
2021VFN2 
 

  

 

28. Upphörande av umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
 
 

  

 
29. Framställan enligt 16 kap. 18 § socialförsäkringsbalken 

 
 

  

 
30. Framställan enligt 16 kap. 18 § socialförsäkringsbalken 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för socialtjänst 
Cecilia Olsson 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-01-27   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN68 779 

 

 

Patientsäkerhetsberättelse för sektorn för socialtjänst i Härryda 
kommun år 2020 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse för sektorn för 
socialtjänst i Härryda kommun år 2020.  
 
Sammanfattning av ärendet  
I Härryda kommun är välfärdsnämnden ansvarig vårdgivare. Enligt 
patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren bedriva systematiskt 
patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador. 
 
Patientsäkerhetsberättelsen ska upprättas senast första mars varje år och ska 
beskriva: 

- Hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits under föregående kalenderår 
- Vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten 
- Vilka resultat som uppnåtts 

 
Under 2020 har en stor del av det systematiska patientsäkerhetsarbetet 
präglats av coronapandemin. Slutsatsen är att Härryda kommun vidtagit 
adekvata åtgärder för att begränsa smittspridning av covid-19. God 
kommunikation i linjen, mellan verksamhetsområden och sektorer, mellan 
arbetsgivare och fackliga representanter samt med närstående och externa 
aktörer har präglat arbetet med riskanalyser och handlingsplaner.   
 
Under år 2020 inkom 4657 avvikelserapporter från personalen avseende 
socialtjänsten i Härryda kommuns verksamhet. Detta tyder på stor 
uppmärksamhet för avvikande händelser och risker samt god följsamhet till 
rapporteringsskyldigheten, vilket är en viktig del i att bedriva god vård med 
hög patientsäkerhet. Under 2020 har en ny riktlinje för risk- och 
avvikelsehantering arbetats fram där det systematiska förbättringsarbetet 
tydliggjorts. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 27 januari 2021 
 Patientsäkerhetsberättelse för sektorn för socialtjänst år 2020  
 Fortbildningsplan inom funktionsstöd och vård och omsorg 
 Sammanfattning av projekt Händerna på ryggen 
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 Strategiplan covid-19 
 Sammanställning följsamhet basala hygienrutiner 
 Diagram avvikelsefördelning 

 
Lena Lager 
Sektorschef  
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Verksamhetschef funktionsstöd Karin Lindell 
Verksamhetschef vård och omsorg Anna Hildesson 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering Cecilia Olsson 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Linda Strandberg 
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Sammanfattning 
Ansvarig vårdgivare för hälso- och sjukvård som bedrivs i sektorn för socialtjänst i Härryda kommun 
är välfärdsnämnden. Kommunal hälso- och sjukvård bedrivs inom verksamheterna vård och omsorg, 
funktionsstöd och hälsa och bistånd. Alla patienter/brukare i Härryda kommun har tillgång till vård 
och omsorg med god kontinuitet och vård och omsorg utförs med empati och kompetens. Härryda 
kommun verkar för en god, nära vård i samverkan internt och med externa aktörer.  
 
Patientsäkerhetsarbetet har under 2020 i mycket stor utsträckning präglats av coronapandemin. När 
målen för 2020 års patientsäkerhetsarbete beskrevs i 2019 års patientsäkerhetsberättelse var 
coronapandemin ännu inte känd. Eftersom målet att begränsa smittspridning av covid-19 och vidtagna 
strategier för att lyckas med detta varit högst prioriterade under året har detta mål, strategier för att nå 
målet samt resultat och analys av arbetet lagts till i årets patientsäkerhetsberättelse. Härryda kommun 
har sedan coronapandemins start varit ständigt uppdaterad och följt de senaste riktlinjerna och 
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, Vårdhygien och Smittskydd i Västra Götaland vad 
gäller hantering av personer med misstänkt/konstaterad covid-19 samt hantering och användning av 
skyddsutrustning. Under året har det aldrig varit brist på skyddsutrustning. Flera boende har haft 
utbrott av covid-19 men dessa har snabbt avgränsats då provtagning samt screening och smittspårning 
har kommit igång skyndsamt. Egenkontroll av följsamhet till basala hygienrutiner visar mycket goda 
resultat. Slutsatsen är att Härryda kommun lyckats väl med att begränsa smittspridning av covid-19. 
God kommunikation i linjen, mellan verksamhetsområden och sektorer, mellan arbetsgivare och 
fackliga representanter samt med närstående och externa aktörer har präglat arbetet med riskanalyser 
och handlingsplaner. 
 
Under 2020 har en ny riktlinje för risk- och avvikelsehantering arbetats fram där det systematiska 
förbättringsarbetet tydliggjorts. Planen var att under 2020 implementera riktlinjen samt utbilda alla 
enhetschefer, vars enheter utför hälso- och sjukvård, i hanteringen av risker och avvikelser. Detta 
arbete har fördröjts på grund av coronapandemin men kommer att genomföras under våren 2021. Det 
systematiska arbetet kring respektive enhets risker och avvikelser enligt den mall som arbetades fram 
av MAR, MAS och SAS har inte kommit igång i den utsträckning som var planerat. Ungefär hälften 
av enhetscheferna inom funktionsstöd och vård och omsorg rapporterar att de använder den framtagna 
avvikelsemallen och att de upplever att detta ger en ökad tydlighet och struktur i enhetens arbete med 
risker och avvikelser. Det är framför allt risk- och avvikelsehantering kring läkemedel och fall som 
varit fokus i rapporterande enheternas systematiska patientsäkerhetsarbete. Ofta har andra 
yrkesprofessioner involverats i orsaksutredning och framtagande av åtgärder vilket ligger helt i linje 
med nya riktlinjen för risk- och avvikelsehantering. Hög arbetsbelastning på grund av coronapandemin 
samt upplevelse av dubbeldokumentation anges som orsaker från de enhetschefer som inte startat upp 
arbete enligt mallen. 
 
Under 2020 har det, likt 2019, varit ett fortsatt intensivt arbete med att få digital signering i samband 
med hälso- och sjukvårdsuppgifter att fungera både tekniskt och rutinmässigt. Det har även i år funnits 
tekniska problem, varav en del ännu inte är fullständigt åtgärdade. Det är av största vikt att komma till 
rätta med signeringsproblematiken och under hösten 2020 har en fördjupad kartläggning och analys av 
problematiken kring digital signering påbörjats. Kartläggning, analys och handlingsplan med åtgärder 
slutförs under första kvartalet 2021. 
 
Kommunens samverkan med externa aktörer i frågor som rör patientsäkerhet har intensifierats under 
året på grund av coronapandemin. Samverkan ska under 2021 stärkas ytterligare, generellt och i 
specifika frågor, med tätare dialog och uppföljning kring arbetet med patientsäkerhet. 
 
Under 2020 har fler egenkontroller och riskbedömningar i det systematiska patientsäkerhetsarbetet 
integrerats i verksamhetssystemet Stratsys. Detta innebär att enhet och verksamhetsnivå kan följa upp 
patientsäkerhetsarbetet tillsammans med det systematiska kvalitetsarbetet enligt SOSF:S 2011:9.  
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För att säkra tillgången på kompetent personal inom vård och omsorg och funktionsstöd har 
samplanering implementerats inom funktionsstöd under hösten 2020. För vård och omsorg har 
implementeringen försenats på grund av tekniska svårigheter att integrera olika verksamhetssystem, 
men planeras komma igång under våren 2021. Med samplanering kan personal arbeta på andra enheter 
än sin ”hemma-enhet” när behov uppstår, med syfte att använda kompetent, erfaren personal mer 
effektivt och minska behovet av oerfarna vikarier. funktionsstöd har även infört ”Rätten till heltid” 
vilket är en viktig åtgärd för att kunna rekrytera och behålla kompetent personal. 
 
Andra åtgärder som genomförts under 2020 för att säkra tillgången på kompetent personal är fortsatt 
arbete med validering, uppstart av äldreomsorgslyftet och utveckling av nya arbetssätt inom rehab för 
att möta utmaningarna med omställningen Nära vård. Dessa insatser fortsätter även under 2021. 

 
Inledning  
Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren skriva en patientsäkerhetsberättelse. Idén med 
patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av 
arbetet med att förbättra patientsäkerheten. Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan 
detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och 
säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa 
intressenter tillgodoses. Härryda kommun utgår från SKR:s mall för patientsäkerhetsberättelse för att 
beskriva ett kontinuerligt och systematiskt förbättringsarbete, se bild 1:  
 
Struktur: 

- Mål och strategier för årets patientsäkerhetsarbete  
- Beskrivning av hur vi organiserat och strukturerat patientsäkerhetsarbetet  

Process: 
- Genomförda åtgärder för att nå målen  
- Beskrivning av hur vi arbetar med riskanalyser, utredning av händelser-vårdskador och 

informationssäkerhet 
Resultat och analys: 

- Måluppfyllelse 
- Egenkontroller – resultat och analys av resultaten 
- Avvikelser – sammanställning och analys 
- Klagomål och synpunkter – sammanställning och analys 
- Händelser och vårdskador – sammanställning och analys 
- Genomförda riskanalyser  

Mål och strategier för kommande år:  
- Hur ska vi agera kommande år för att öka patientsäkerheten utifrån årets resultat och analys? 
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Bild 1 – systematiskt förbättringsarbete för ökad patientsäkerhet 
 
 
Kommunal hälso- och sjukvård bedrivs i Härryda kommun inom verksamheterna vård och omsorg, 
funktionsstöd och hälsa och bistånd.  
 
I kommunen finns sju särskilda boende för äldre som alla drivs i kommunal regi. Samtliga brukare är 
inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård. Totalt finns det 269 permanenta platser och 27 
korttidsplatser (sju platser för personer med demenssjukdom och 20 platser för somatik), där 
korttidsplatserna är organiserade som egna enheter på två av de särskilda boendena. Det byggs just nu 
ytterligare ett särskilt boende för äldre, Säteriet, som planeras stå klart vid årsskiftet 2021 - 2022 och 
drivas av extern aktör. Säteriet ska erbjuda 54 permanenta platser. Enligt välfärdsnämndens beslut 16 
december 2020 § 296 ska ett valfrihetssystem enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) 
inrättas för särskilt boende för äldre den 1 april 2022. 
 
När det gäller hemtjänst i ordinärt boende har Härryda kommun ett valfrihetssystem i enlighet med 
bestämmelserna i LOV sedan 2011. Under år 2020 har två utförare, dels den kommunala hemtjänsten 
och dels en extern aktör verkat i kommunen. Den kommunala hemtjänsten verkar i hela kommunen 
medan externa aktören har valt upptagningsområde delområde Väst. Antalet personer med behov av 
hemtjänstinsatser är cirka 700 och det är i snitt åtta personer/månad som får sina insatser utförda av 
extern aktör. Av de 700 som erhåller olika insatser från hemtjänst är 137 personer inskrivna i 
kommunal hälso- och sjukvård. Ytterligare 39 personer i ordinärt boende är inskrivna i kommunal 
hälso- och sjukvård utan insatser från hemtjänst. 
 
Inom funktionsstöd finns åtta gruppbostäder med sammanlagt 45 platser samt sex servicebostäder för 
sammanlagt 63 boende. Två av gruppbostäderna samt en av servicebostäderna drivs av externa 
utförare. Samtliga boende på gruppbostad och servicebostad är inskrivna i kommunal hälso- och 
sjukvård. 
 
Drygt 40 personer i Härryda kommun är beviljade personlig assistans och det finns flera externa 
utförare i kommunen. Fem av personerna med beviljad personlig assistans är inskrivna i kommunal 
hälso- och sjukvård.  
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1. Struktur 
1.1 Övergripande mål och strategier 
3 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659) och 3 kap. SOSFS 2011:9   

Nedan beskrivna mål för 2020 års patientsäkerhetsarbete togs fram utifrån resultat och analys av 
patientsäkerhetsarbetet 2019. Undantaget är målet att begränsa smittspridning av covid-19 som tillkom 
i samband med att coronapandemin startade. 
 
Mål: Begränsa smittspridning av covid-19 i kommunens verksamheter 
Strategi: Tät samverkan internt och externt. Arbete med tydlig ledningsstruktur och närvarande chefer 
som prioriterat implementering av nya rutiner samt kontroll av följsamhet till dessa. Utbildning av 
medarbetare kring basala hygienrutiner och hantering av skyddsutrustning samt kontroll av följsamhet 
till dessa rutiner. 
 
Mål: Förbättra hanteringen av rapporterade risker, avvikelser, klagomål och synpunkter där varje 
enhetschef arbetar med orsaksutredning, åtgärder och effekt av insatta åtgärder tillsammans med 
medarbetarna. 
Strategi: Ny riktlinje för risk- och avvikelsehantering har arbetats fram av MAR, MAS och SAS. En 
plan för utbildningsinsatser om risk- och avvikelsehantering samt tillhörande utbildningsmaterial för 
enhetschefer har påbörjats. En del avvikelser som tidigare hanterats manuellt på papper har integrerats 
i verksamhetssystemet Treservas avvikelsemodul för bättre uppföljning och analys. Angående 
problematiken kring digital signering har en prestandahöjande mjukvaruuppdatering och ett nytt 
system för inloggning/legitimering genomförts. Utbildning avseende digitala lösningar har pågått 
under året. 
 
Mål: Integrera systematiska patientsäkerhetsarbetet i verktyget Stratsys.  
Strategier: Egenkontroll kring basala hygienrutiner, erbjudande om munhälsobedömning samt intyg 
om nödvändig tandvård har förts in i alla enhetsplaner i Stratsys för enheter som bedriver kommunal 
hälso- och sjukvård. 
 
Mål: Säkerställa tillgång till medarbetare med rätt kompetens inom funktionsstöd och vård och 
omsorg. 
Strategier: Planen för samplanering inom funktionsstöd har implementerats. Samplanering för vård 
och omsorg har fördröjts på grund av svårigheter att integrera olika verksamhetssystem.  
funktionsstöd har även infört ”Rätten till heltid” vilket är en viktig åtgärd för att kunna rekrytera och 
behålla kompetent personal. 
Kompetensutvecklingsprogram finns och utvecklas.  
Validering och uppstart av äldreomsorgslyftet har genomförts enligt plan. Projekt Händerna på ryggen 
har startat med syfte att ge kompetenshöjning avseende rehabiliterande förhållningssätt och 
rehabilitering samt utveckling av arbetssätt för arbetsterapeuter och fysioterapeuter. 
 
Mål: Uppstart av psykiatriteam.  
Strategier: Teamet har startat och sjuksköterska med adekvat kompetens är utsedd att leda arbetet. 
Strategiplan för arbetet framåt har tagits fram. 
 
Mål: Inleda lokal samverkan kring patienter med demenssjukdom och utåtagerande beteende. 
Strategier: Detta arbete startades upp med ett samverkansmöte mellan berörda verksamheter i 
kommunen och vårdcentraler men har sedan fått stå tillbaka på grund av coronapandemin. 
 
Mål: Fortsätta förbättringsarbetet i den palliativa vården, framförallt smärtskattning och 
munhälsobedömning sista levnadsveckan för att leva upp till målvärdena satta av palliativa registret. 
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Strategier: Palliativa gruppen har samverkat genom regelbundna möten kring palliativa patienter och 
registreringar i palliativregistret har genomförts. 
 

1.2 Organisation och ansvar i patientsäkerhetsarbetet 

3 kap. 9 § patientsäkerhetslagen och 7 kap. 2 § 1 SOSFS 2011:9 

Ansvarig vårdgivare för hälso- och sjukvård som bedrivs i sektorn för socialtjänst i Härryda kommun 
är Välfärdsnämnden.  
 
Vårdgivaren 
Ansvar för att utse:  

 verksamhetschef  
 MAS och MAR  
 anmälningsansvarig Lex Maria  
 informationssäkerhetsansvarig (för Treserva är detta sektorns administrativa chef) 

 
Sektorchef  
Huvudansvaret för verksamheten inom sektor för socialtjänst 
 
Verksamhetschef enligt HSL  
Ansvar för att 

- verkställa hälso- och sjukvård i verksamheten och tillgodose en hög patientsäkerhet och god 
kvalitet av vården samt främja kostnadseffektivitet 

- säkerställa att det finns fastställda och dokumenterade riktlinjer och rutiner för hur det 
systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt skall bedrivas för att kunna styra, följa upp och 
utveckla verksamheterna 

- ledningssystemet innehåller tydlig och väl förankrad ansvarsfördelning 
- verksamheten organiseras och bemannas på ett ändamålsenligt sätt  
- styrande beslut och riktlinjer verkställs 
- kompetensutveckling hos alla medarbetare sker kontinuerligt 
- kvalitetssäkra verksamheten lokaler och teknik  
- upprätta årlig patientsäkerhetsberättelse  

 
Enhetschef 
Operativt ansvar för att 

- verksamheten tillgodoser en hög patientsäkerhet och god kvalitet på vården genom att 
säkerställa att riktlinjer och rutiner är kända bland alla medarbetare och efterlevs  

- fortlöpande tillse att verksamheten svarar upp mot de krav som verksamhetschef och 
MAS/MAR ställer på verksamheten 

- följa upp och tillse att registrerade avvikelser hanteras enligt riktlinjen för risk- och 
avvikelsehantering 

- ny hälso- och sjukvårdspersonal får den introduktion som krävs för att utföra hälso- och 
sjukvårdsuppgifter 

- personalen verkställer delegerade och ordinerade arbetsuppgifter på ett säkert sätt  
 

MAS och MAR 
Ansvar för att  

- patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård/rehabilitering av god kvalitet 
inom kommunens ansvarsområde. 

- patienten får den hälso- och sjukvård/rehabilitering som en läkare förordnat om  
- journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen  
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- beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter/rehabilitering är förenliga med 
patientsäkerheten  

- det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för:  
o läkemedelshantering/rehabilitering, habilitering och hjälpmedel  
o rapportering av händelser  
o att kontakta läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd 

fordrar det. 
 

Legitimerad personal  
Ansvar för att:   

- tillsammans med enhetschef inom funktionsstöd och vård och omsorg leda de hälso- och 
sjukvårdsinsatser som är aktuella på enheten 

- bedöma, behandla och utföra vård- och rehabiliteringsinsatser  
- identifiera riskpersoner och planera förebyggande åtgärder för att förhindra att fallskador, 

trycksår och undernäring uppstår  
- delegera, ordinera samt instruera vård- och rehabiliteringsinsatser  
- genomföra, av läkare, givna ordinationer  
- kontinuerligt följa upp och utvärdera vård- och rehabiliteringsinsatser tillsammans med patient  
- bedöma, prova ut samt förskriva personliga hjälpmedel  
- handleda omvårdnadspersonal  
- samarbeta med patient, leg. personal, enhetschef, övriga interna yrkesutövare och externa 

vårdgivare  
- planera, konsultera, informera och samverka med andra aktörer i vårdkedjan  
- verka för adekvat informationsöverföring och samverka för att uppnå kontinuitet, effektivitet 

och kvalitet  
- avsätta tid för analys och reflektion tillsammans med kollegor, kring det dagliga vård- och 

rehabiliteringsarbetet  
- inhämta nya kunskaper och rön, genom att ta del av forskning och studiebesök  

  
Omvårdnadspersonal  
Omvårdnadspersonal betraktas enbart som hälso- och sjukvårdspersonal då de utför en av 
sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut, delegerad eller ordinerad hälso- och sjukvårdsuppgift.  
Ansvar för att:  

- efter delegering utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter  
- efter ordination utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter  
- kontakta legitimerad personal vid förändringar i patientens tillstånd  
- observera och rapportera tecken på biverkningar, icke önskade effekter eller reaktioner till leg. 

personal  
- vid felaktigheter och misstag kontakta legitimerad personal samt enhetschef  
- rapportera risker och avvikelser i verksamhetssystemet Treserva 

 
Systemförvaltare  
Ansvar för att 

- kontrollera av informationssäkerheten, slumpvis och riktad loggkontroll. 
Informationssäkerhetsansvarig är administrative chefen inom sektorn för socialtjänst. 
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1.3 Samverkan för att förebygga vårdskador 

4 kap. 6 § och 7 kap. 2 § 3 SOSFS 2011:9 

I patientsäkerhetsarbetet samverkar kommunen i den delregionala vårdsamverkansgruppen, se ”Bild 
2”. Samverkan sker lokalt genom NOSAM, Närområdessamverkan, där representanter från kommun, 
regional primärvård, privat primärvård, poliklinisk psykiatri, barnmottagning, tandvård och skola 
deltar. Under NOSAM finns arbetsgrupper mellan regionens primärvård och kommunen under teman 
Barn och unga, Mitt i livet, Psykiatri och Äldre. 
 

 
Bild 2: Vårdsamverkan, källa: www.vardsamverkan.se/Goteborgsomradet 
 
Andra samverkansparter är Patientnämnden, regional hjälpmedelssamverkan, Centrum för 
läkemedelsnära produkter, Apoteket AB, lokala apotek, Folkhälsomyndigheten i Västra Götaland, 
Folktandvården, Vårdhygien och Smittskydd Västra Götaland, brukar-/patientorganisationer med 
flera. 
 
Under året har ett psykiatriteam startat i kommunen för att förbättra omhändertagandet av 
brukare/patienter med psykiatriska behov. Sedan tidigare har kommunen demensteam, 
vårdplaneringsteam samt en palliativ grupp där samverkan fortgått som tidigare. 
 
Inom kommunen samverkar MAS, MAR och SAS (socialt ansvarig samordnare) när det gäller 
gemensamma rutiner, risk- och avvikelsehantering samt kvalitetsuppföljning som berör både hälso- 
och sjukvård och socialtjänst. 
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1.4 Patienters och närståendes delaktighet i patientsäkerhetsarbetet 

3 kap. 4 § patientsäkerhetslagen 

 
Samverkan med brukare/patient sker genom upprättande av individuell genomförandeplan (IGP), 
planen utvärderas kontinuerligt. När brukare/patient har en demenssjukdom träffar enhetschef och 
kontaktman närstående eller god man regelbundet för samverkan. Kommunen har anhörigkonsulenter 
som arbetar förebyggande och samverkar med anhöriga och volontärer. Verksamheterna har 
samverkansformer med olika brukarorganisationer.  
 
All personal ska vid varje hälso- och sjukvårdsinsats aktivt uppmuntra brukare/patient och närstående 
att vara aktiva och så delaktiga som möjligt i att planera för hur vården ska utföras. Vid utredning av 
avvikelser tillfrågas brukaren/patienten om denne vill vara delaktig och bidra till utredningen när 
ansvarig bedömer att det är möjligt. Närstående bjuds in om brukaren/patienten samtyckt till detta. 
Brukare/patient uppmuntras delta i brukarundersökningar där resultatet sedan används för 
verksamhetsutveckling. 
 
Det finns en rutin för klagomåls- och synpunktshantering i sektorn för socialtjänst enligt vilken 
brukare/patient samt närstående ska uppmuntras att lämna klagomål och synpunkter vid behov. 
 

1.5 Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  

6 kap. 4 § patientsäkerhetslagen och 7 kap. 2 § 5 SOSFS 2011:9 

 
All personal har skyldighet att registrera och rapportera alla risker och avvikelser på individnivå i 
verksamhetssystemet Treservas avvikelsemodul. Externa aktörer som utför kommunal hälso- och 
sjukvård rapporterar risker avvikelser i samma system. I sammanställning av avvikelser under 
avsnittet resultat och analys inkluderas även externa aktörers registrerade avvikelser. 
 
De flesta avvikelser upptäcks och rapporteras av omvårdnadspersonal. Vid allvarliga händelser, vid 
läkemedelshändelser och vid fallskador ska omvårdnadspersonalen kontakta ansvarig sjuksköterska 
omgående. Enhetschefen ansvarar för att ta del av avvikelser skyndsamt och genomföra utredning, ta 
fram åtgärdsförslag samt genomföra åtgärder. MAS/SAS eller verksamhetschef kontaktas vid 
allvarligare händelser, oftast händelser med allvarlighetsgrad 3 eller 4. MAS gör en bedömning om en 
anmälan till Inspektionen för vård och omsorg eller Läkemedelsverket ska genomföras. 
 
För avvikande händelser i vårdsamverkan med Västra Götalandsregionen finns en rutin för hantering 
av avvikelser som upptäcks hos den andra huvudmannen. 
 
Alla avvikelser ska utredas, analyseras och återkopplas inom berörda enheter och ska utgöra underlag 
för förbättringsarbete, se processen i ”Bild 3”, nedan. Återkoppling av avvikande händelser sker i 
huvudsak på arbetsplatsträffar, brukarmöten, metodmöten och teamträffar.  
 
Inträffade vårdskador följs upp systematiskt via genomgång av avvikelserapporter inrapporterade i 
verksamhetssystemet Treserva, eventuella lex Maria-anmälningar och inkomna synpunkter eller 
klagomål. Sammanställning och analys av avvikelser/händelser för kommunen i stort genomförs av 
MAS och MAR. Syftet är att medvetenheten kring felkällor och riskidentifiering ska öka och syftar till 
att patientsäkerhet skall stå i fokus. 
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 Bild 3: Avvikelseprocessen 
 

1.6 Organisationens arbete med klagomål och synpunkter kring hälso- och sjukvård 

5 kap. 3 och 6 §§ och 7 kap. 2 § 6 SOSFS 2011:9 

All personal som arbetar inom sektorn för socialtjänst är skyldiga att ta emot klagomål och synpunkter 
samt bidra till verksamhetens ständiga förbättring. Negativa klagomål/synpunkter ska handläggas och 
dokumenteras. Gällande positiva synpunkter finns inget dokumentationskrav men dessa bör tas tillvara 
av verksamheten som goda exempel. En ny rutin för klagomål- och synpunktshantering togs fram och 
implementerades under 2019. 
 
Klagomål eller synpunkter kan inkomma till sektorn på flera sätt; via Synpunkten (folder eller 
formulär på hemsidan), via Patientnämnden, via Inspektionen för vård och omsorg, via telefon till 
olika befattningshavare, via e-post eller brev, via enkät i samband med palliativ vård eller vid 
personligt möte. Information om hur man lämnar klagomål eller synpunkt finns på kommunens 
hemsida, samt anslaget ute på enheterna, där finns också information om hur man kontaktar 
Patientnämnden. 
 
Oberoende av hur klagomål eller synpunkt inkommer ska ärendehanteringen ske enligt processen 
beskriven i ”Bild 4”, nedan. Den som lämnat klagomål eller synpunkt får alltid återkoppling efter 
avslutad utredning (om kontakten inte gjorts anonymt). Klagomål och synpunkter ska, på samma sätt 
som andra avvikelser, analyseras i verksamheterna och tas upp för diskussion i medarbetargrupper, 
som ett underlag för verksamhetsförbättring. 
 

 
Bild 4: Klagomål- och synpunktsprocess 
 

1.7 Egenkontroller i patientsäkerhetsarbetet 

5 kap. 2 § och 7 kap. 2 § 2 SOSFS 2011:9 

 
Varje enhet ansvarar för att genomföra egenkontroller för att säkerställa att patientsäkerhetsarbetet 
sker enligt plan. Vilka egenkontroller och frekvensen med vilken dessa genomförs varierar beroende 
på verksamhet. Vissa egenkontroller är gemensamma för alla verksamheter. Varje år genomförs även 
egenkontroller genom mått i öppna jämförelser. Systematisk egenkontroll av livsmedelshantering 
genomförs på alla enheter där livsmedel hanteras. Enheten för Miljö och hälsa ansvarar för 
granskningen av livsmedelshantering. 
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Egenkontroll Omfattning och ansvar Källa 
Redovisning palliativ vård 1 gång per år 

Palliativ koordinator 
Palliativregistret 
Egen uppföljning 

Följsamhet till basala hygienrutiner och 
klädregler 

2 gånger per år 
Alla enheter, externa utförare och 
egenregi, som utför kommunala 
hälso- och sjukvårdsinsatser. 
Enkät skickas ut från MAR och 
MAS. 

Enkät  
Sammanställning i Stratsys 

Alla brukare ska ha fått erbjudande om 
munhälsobedömning 

1 gång per år 
Alla enheter som utför kommunala 
hälso- och sjukvårdsinsatser i 
egenregi. 

Varje enhetschef följer och 
sammanställer resultat i 
Stratsys 

Alla brukare som har rätt till intyg för 
nödvändig tandvård ska ha fått det 

1 gång per år 
Alla enheter som utför kommunala 
hälso- och sjukvårdsinsatser i 
egenregi. 

Varje enhetschef följer och 
sammanställer resultat i 
Stratsys 

Risk och avvikelsehantering sker enligt 
PDSA 

Sammanställning per enhet varje 
månad för enheter i egenregi. 
Sammanställning av MAR, MAS 
och SAS varje halvår. 
 

Treserva avvikelsesystem 
och framtagen avvikelsemall 

Alla personförskrivna lyftselar följs 
upp var 6:e månad 

1 gång per år 
Rehabenheten 

Treserva och Stratsys 

Patientens klagomål och synpunkter 
följs upp och sammanställs 

2 gånger per år 
MAR och MAS 

Patientnämnden, IVO, 
Diariet 

 
2. Process      
2.1 Åtgärder som genomförts för att nå uppsatta mål och öka patientsäkerheten 

3 kap. 10 § 2 patientsäkerhetslagen 

 
Begränsa smittspridning av covid-19 i kommunens verksamheter 
Flera insatser har under 2020 genomförts för att begränsa smittspridning: 

- Krisledningsteam med sektorsledning, MAS och stödfunktioner skapades med syfte att snabbt 
kunna föra ny information i linjen samt ta löpande strategiska beslut 

- Strategiplan vid utbrott av covid-19 togs fram med tydlig rollfördelning 
- Samverkan internt och externt fördjupades, läs mer under rubrik ”Samverkan” längre ned 
- Sektorns enhet utveckling och uppföljning arbetade centralt för att säkerställa tillgång till 

skyddsutrustning 
- Enhetschefer har genom hög närvaro och intensivt arbete jobbat för att säkerställa  

- personalens kunskap om och följsamhet till rutiner och skyddsutrustning  
- att personal endast är på arbetet när de är symtomfria 

- Särskild sjuksköterska utsågs för att utbilda all personal inom funktionsstöd och vård och 
omsorg i basala hygienrutiner samt korrekt hantering av skyddsutrustning 

- Vid utbrott av covid-19 ökades närvaron av sjuksköterska på berörd enhet för att stötta och 
handleda personal med syfte att begränsa smittspridningen. 

 
Förbättra hantering av risker, avvikelser, klagomål och synpunkter  
Cirka hälften av enhetscheferna inom funktionsstöd och vård och omsorg har rapporterat att de under 
2020 arbetat med den framtagna mallen för ett systematiskt förbättringsarbete kring risker och 
avvikelser. Övriga enhetschefer har rapporterat att de inte kommit igång på grund av tidsbrist eller att 
de inte startat på grund av en upplevelse av dubbeldokumentation. 
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De avvikelser som tidigare behövts rapporteras manuellt, vid samverkan med externa aktörer samt när 
avvikelsen rör flera brukare/patienter, har under året integrerats i Treservas avvikelsemodul på samma 
sätt som övriga avvikelser för att underlätta för medarbetare och chefer. Även synpunkter och 
klagomål som kommer direkt till enheten har aktiverats i Treserva. Detta ökar patientsäkerheten och 
förenklar processen för hantering av uppmärksammade risker, avvikelser, klagomål och synpunkter. 
Det finns fortfarande tekniska problem med den digitala signeringen där störningar uppstår kring 
nätåtkomst, inloggning samt ofrivillig utloggning. CGI (leverantör), IT-avdelningen och 
systemförvaltarna har under året arbetat löpande med att ta fram åtgärder för att förbättra situationen 
och har genomfört åtgärder såsom uppdaterad mjukvara, ny server för applikationen och utbildning till 
personalen genom projektet Modig för att täcka kunskapsluckor. Verksamheterna har rutiner för att 
säkerställa korrekt signeringsinformation. Att tekniken fungerar är av största vikt och under hösten 
2020 genomfördes en kartläggning med enkät till all omvårdnadspersonal samt intervju med 
enhetschefer med syfte att hitta orsaker till störningar i den digitala signeringen. 
 
Integrera systematiska patientsäkerhetsarbetet i Stratsys 
Under 2020 har fortsatt utbildning och handledning i verktyget Stratsys genomförts. 
Utbildningsmaterial finns också publicerat på intranätet. Alla enheter som utför kommunal hälso- och 
sjukvård har registrerat egenkontroller samt risker och åtgärder kopplade till patientsäkerhetsarbetet i 
Stratsys. 
 
Säkerställa tillgång till medarbetare med rätt kompetens  
Flera insatser för att säkerställa tillräcklig bemanning samt medarbetare med rätt kompetens under 
coronapandemin: 

- Så kallade covidvikarier anställdes, två per enhet, för att skapa en överkapacitet med möjlighet 
att flytta dessa till enheter med hög sjukfrånvaro. 

- Fler timvikarier fick visstidsanställningar för att möjliggöra sjukpenning och undvika att 
personal gick till arbetet med symtom 

- Äldreomsorgslyftet startade hösten 2020 där 10 medarbetare läser till undersköterska på 
arbetstid 
 

Övriga insatser för att säkerställa tillgång till medarbetare med rätt kompetens: 
- Samplanering för funktionsstöd startade upp under hösten 2020. Införande av samplanering 

för vård och omsorg har försenats på grund av svårigheter i att integrera verksamhetssystemen 
TES och Time Care multi access. 

- Kompetensutveckling sker på alla nivåer i verksamheterna, genom externa och interna 
utbildningar och genom handledning och ombudsförfarande. Se bilaga 1 för 
Fortbildningsplan. 

- Validering av undersköterskor har fortsatt enligt plan och kompletterats med 
äldreomsorgslyftet under hösten. 

- Projektet ”Händerna på ryggen” startade hösten 2020 med ökad närvaro av arbetsterapeut och 
fysioterapeut på utvalda enheter inom funktionsstöd och vård och omsorg. Syftet med 
projektet är att säkerställa att brukare/patienter bemöts med ett rehabiliterande förhållningssätt 
och får god och säker rehabilitering, genom att omvårdnadspersonal stöttas med handledning 
samtidigt som nya arbetssätt för arbetsterapeuter och fysioterapeuter utvecklas. För mer 
information se bilaga 2. 
 

Samverkan 
Under år 2020 har samverkansarbetet i de befintliga strukturerna fördjupats. Pandemin har inneburit 
att tät kontakt mellan vårdgivare varit nödvändig. NOSAM Härryda har haft digitala möten med olika 
frekvens utifrån behov, som tätast varje vecka. Ett välkommet tillskott under pandemin i NOSAM har 
varit deltagande från Sahlgrenska universitetssjukhuset, som normalt inte deltar vid NOSAM. Arbetet 

Page 21 of 293



 

 

14 

under pandemin har visat att samverkansstrukturen inte bara fungerar, utan fungerar väl. Under hela 
perioden har samarbetet genomsyrats av en vilja hos alla att tillsammans minska smittspridningen.  
 
Alla aktörer har tillsammans gått igenom regionala rutiner och anpassat dem till lokala samarbetet med 
resultatet att screening och smittspårning av covid-19 nu sker snabbt och utan diskussioner. De snabba 
beslutsvägarna och skyndsamt agerande har troligen förhindrat omfattande smittspridning i våra 
verksamheter. När brukare/patient eller medarbetare uppvisat misstänkta symtom på eller konstaterad 
covid-19 har det varit tydligt för alla berörda vem som gör vad i fortsatt hantering. Likväl har det varit 
tydligt vem som gör vad och vad som ska vara genomfört avseende screening innan brukare/patient 
flyttar från en vårdform till en annan. 
 
När det gäller det interna samarbetet skapades snabbt krisledningsteam både inom sektorn för 
socialtjänst och för kommunen centralt. I sektorns krisledning hade MAS en tydlig roll i att förmedla 
information från nationella och regionala myndigheter, redogöra för kunskapsläget kring covid-19 
samt i att stötta verksamhetschefer i olika strategiska beslut kring hantering av pandemin. Sektorn för 
socialtjänst tog även tidigt i pandemin fram en strategiplan, se bilaga 3. Planen beskriver hur 
samverkan mellan hälso- och sjukvårdspersonal, ansvariga enhetschefer och omvårdnadspersonal ska 
ske för att förhindra smittspridning. Med en tydlig rollfördelning för alla inblandade, beslutad av 
sektorsledningen, har hanteringen av mindre utbrott av covid-19 hanterats mycket snabbt och troligen 
förhindrat större utbrott i våra verksamheter. 
 
Kommunens tvärprofessionella samarbete i demensteam, palliativa gruppen och vårdplaneringsteam 
har fortsatt på samma sätt som tidigare under 2020. Under året har även ett psykiatriteam startats upp. 
 

2.2 Riskanalyser som genomförts i patientsäkerhetsarbetet 

5 kap. 1 § och 7 kap 2 § 4 SOSFS 2011:9 

Riskanalys ur ett patientsäkerhetsperspektiv ska utföras vid upptäckter av risker/avvikelser eller då 
chef eller medarbetare upplever att ett visst moment är riskfyllt, exempelvis vid 
organisationsförändringar, införande av ny teknik, ny medicinteknisk utrustning eller nya metoder.  
 
Alla inträffade händelser eller identifierade risker bedöms beträffande sannolikhet för upprepning och 
allvarlighetsgrad. På samtliga enheter finns samverkansmöten där omvårdnadspersonal, enhetschef 
och hälso- och sjukvårdspersonal träffas för att analysera rapporterade avvikelser och identifierade 
risker.  
 
Standardiserade riskbedömningar genomförs inför hjälpmedelsförskrivning tillsammans med 
information till patient och närstående om eventuella risker. Sjuksköterskorna utför, vid risk för trycksår 
och undernäring, standardiserade bedömningar enligt riskbedömningsinstrumentet Nortonskalan. 
 
Härryda kommun har en fixartjänst som utför besök i hemmet för att förebygga fallolyckor. Fixaren har 
en checklista att använda vid besöken, vilket innebär en säkerhetsrond där fixaren tillsammans med den 
enskilde kan se över risker i bostaden på ett strukturerat sätt. Fixartjänsten erbjuds till alla över 70 år.  
 
All riskanalys genomförs enligt processen i ”Bild 4”. 
 

 
Bild 4: Riskhanteringsprocessen 
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Under 2020 har flera riskanalyser kopplade till coronapandemin genomförts där både risker för 
patientsäkerhet och risker för arbetsmiljö belysts. Alla riskanalyser har åtföljts av handlingsplaner med 
åtgärder för att minimera riskerna. Resultat av arbetet redovisas under resultat och analys. 
Följande riskanalyser inklusive handlingsplaner kopplade till coronapandemin har genomförts: 

- Risk för brist på skyddsutrustning  
- Risk för otillräcklig bemanning på grund av hög sjukfrånvaro 
- Risk för smittspridning från personal in i verksamheterna 
- Risk för smittspridning mellan brukare/patienter 
- Risker med uppstart av covid-19-enhet  
- Risker med uppstart av covid-19 team i hemtjänst 
- Risker vid stängning av dagverksamhet för äldre 
- Risker vid planerad öppning av dagverksamhet för äldre (fick stoppas på grund av ökad 

smittspridning) 
 
Utöver risker kopplade till coronapandemin ses kompetensförsörjningen som riskfylld då det finns 
svårigheter att rekrytera och behålla kompetent personal. Här sker ett ständigt arbete med att 
riskanalysera, både på enhetsnivå, verksamhetsnivå och sektorsnivå och behovet av strategisk 
kompetensförsörjning sammanställs varje år på sektorsnivå. 
 

2.3 Utredning av händelser – vårdskador i patientsäkerhetsarbetet 

3 kap. 1 § HSLF-FS 2017:40 och 7 kap sista stycket SOSFS 2011:9 

Vårdskada definieras i patientsäkerhetslagen (PSL, 2010:659) ”Lidande, kroppslig eller psykisk skada 
eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid 
patientens kontakt med hälso- och sjukvården”. En allvarlig vårdskada definieras: ”vårdskada som är 
bestående och inte ringa eller som har lett till patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller 
avlidit”. Det är de allvarliga vårdskadorna som kan bli föremål för utredning och anmälan till IVO 
enligt lex Maria. MAS och MAR har enligt rutin gått igenom och utrett alla allvarligare händelser, 
grad 3 och grad 4 som registrerats under året. Sammanställning och analys redovisas i under resultat 
och analys. 
 

2.4 Organisationens arbete med informationssäkerhet i patientsäkerhetsarbetet 

7 kap. 1 § HSLF-FS 2016:40 

Sektorn för socialtjänst omfattas av Härryda kommuns övergripande system för IT-säkerhet och deltar 
i kommungemensamma riskanalyser, utbildningssatsningar och IT-säkerhetsgrupper. Treserva 
prioriteras som ett av de viktigaste systemen att åtgärda vid eventuella driftsstopp. Det finns 
systemsäkerhetsplaner som uppdaterats under 2020. Sektorn har i enlighet med kommunens beslutade 
informationssäkerhetspolicy genomfört en informationsklassificering av Treserva enligt metoden 
KLASSA som SKR tagit fram. Sektorn arbetar nu med riskbedömningar och handlingsplaner efter det 
resultat som framkommit. 
 
Treserva är primärt det system där personuppgifter och sekretessbelagd information för socialtjänstens 
verksamhet hanteras. Åtkomst till information i Treserva baseras på tillhörighet i organisationen samt 
yrkesroll. För att garantera säker inloggning i datorer inom kommunens nätverk sker autentisering av 
inloggningsuppgifter mot kommunens AD-register. Medarbetarna använder även en dosa för så kallad 
tvåfaktorsinloggning, till exempel vid digital signering på mobil enhet. 
 
Uppföljning och utvärdering sker genom loggkontroll som utförs på slumpvis utvalda medarbetare en 
gång per månad för varje enhet. Granskningarna har inte visat på någon olovlig/olämplig åtkomst av 
uppgifter. Riktad loggkontroll genomförs till följd av misstanke om felaktig personuppgiftsbehandling.  
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Det finns säkerhetsrutiner för driftstopp, både oplanerade och planerade. 
 
Under året har kommunen arbetat med riktlinjer och rutiner för informationsöverföring, mellan 
verksamheter inom kommunen och andra vårdgivare, detta framförallt genom inhämtande av 
samtycke från brukare/patienter, då informationsöverföring krävs för trygg, säker och kvalitativ vård 
och omsorg. 
 
Den granskning som genomförts av hälso- och sjukvårdspersonalens dokumentation i samband med 
klagomåls- och avvikelseutredning visar på övervägande hög kvalitet. 

 
3. Resultat och analys 
3 kap. 10 § 3 patientsäkerhetslagen 

3.1 Måluppfyllelse 

Begränsa smittspridning av covid-19 i kommunens verksamheter - uppfyllt 
Härryda kommun har sedan coronapandemins start varit ständigt uppdaterad och följt senaste 
riktlinjerna och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Vårdhygien och Smittskydd i 
Västra Götaland vad gäller hantering av personer med misstänkt/konstaterad covid-19 samt hantering 
och användning av skyddsutrustning. Under året har det aldrig varit brist på skyddsutrustning. Flera 
boende har haft utbrott av covid-19 men dessa har snabbt avgränsats då provtagning samt screening 
och smittspårning har kommit igång snabbt. Verksamheterna införde tidigt på våren rutiner för 
kohortvård med särskilt avdelad personal för brukare med misstänk eller konstaterad covid-19 för att 
förhindra smittspridning. Strategiplan för utbrott av covid-19 som upprättades under våren har var till 
stor hjälp för att förhindra smittspridning på enheterna. Egenkontroll av följsamhet till basala 
hygienrutiner visar mycket goda resultat. Slutsatsen är att Härryda kommun lyckats väl med att 
begränsa smittspridning av covid-19. Med tanke på den kunskap som finns idag kring asymtomatiska 
bärare hade det varit mycket svårt att helt förhindra smittspridning, eftersom rutinerna kring 
användande av skyddsutrustning inte var lika strikta under början av pandemin. 
 
Förbättra hanteringen av rapporterade risker, avvikelser, klagomål och synpunkter – delvis uppfyllt 
En ny riktlinje för risk- och avvikelsehantering har tagits fram men inte hunnit implementeras då 
arbetet kring covid-19 krävt mycket tid. Alla enhetschefer har inte haft möjlighet att starta upp arbetet 
enligt avvikelsemallen och en del upplever den som dubbelarbete. Under 2021 behöver MAR, MAS 
och SAS fortsätta att stötta enhetschefer i det systematiska patientsäkerhetsarbetet med 
utbildningsinsats i hantering av risk- och avvikelser samt förslag på förenklade arbetssätt. En hel del 
störningar kring digital signering kvarstår. 
 
Integrera systematiska patientsäkerhetsarbetet i verktyget Stratsys – uppfyllt 
Egenkontroll kring basala hygienrutiner, erbjudande om munhälsobedömning samt intyg om 
nödvändig tandvård har förts in i alla enhetsplaner i Stratsys för enheter som bedriver kommunal 
hälso- och sjukvård. Målet är uppfyllt. 
 
Säkerställa tillgång till medarbetare med rätt kompetens – delvis uppfyllt 
Planen för samplanering inom funktionsstöd har implementerats. Samplanering för vård och omsorg 
har fördröjts på grund av svårigheter att integrera olika verksamhetssystem. Effekterna av 
samplanering går inte att utläsa ännu utan får utvärderas i 2021 års patientsäkerhetsberättelse. 
Fortbildningsprogram inom funktionsstöd och vård och omsorg har följts, se bilaga 1.  
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Projekt Händerna på ryggen har resulterat i att kompetenshöjning avseende rehabiliterande 
förhållningssätt och rehabilitering och förändrade arbetssätt för arbetsterapeuter och fysioterapeuter 
har påbörjats. Första projektrapporten visar goda resultat. 
 
Validering och äldreomsorgslyftet, där personal får utbilda sig till undersköterska på arbetstid, har 
genomförts respektive startats upp. Under 2020 blev 14 personer validerade undersköterskor och 10 
medarbetare deltar sedan i höstas på äldreomsorgslyftet. 
 
Med tanke på den omställning till nära vård som kommer ske framöver och samtida brist på 
undersköterskor anses inte målet uppfyllt utan fortsatt arbete med rekrytering och 
kompetensutveckling krävs även kommande år. 
 
Uppstart av psykiatriteam - uppfyllt  
Sjuksköterska med adekvat kompetens leder arbetet och teamet har haft några möten under året där de 
bland annat arbetat fram en strategiplan för 2021. Arbetet har fått stå tillbaka under 2020 på grund av 
pandemin. Målet anses uppfyllt utifrån att teamet startat. Arbetet behöver utvecklas enligt strategiplan 
kommande år. 
 
Inleda lokal samverkan kring patienter med demenssjukdom och utåtagerande beteende – delvis 
uppfyllt 
Detta arbete startades upp med ett samverkansmöte mellan berörda verksamheter i kommunen och 
vårdcentraler men har sedan fått stå tillbaka på grund av coronapandemin. 
 
Fortsätta förbättringsarbetet i den palliativa vården – delvis uppfyllt 
Under 2020 har man i det palliativa arbetet fokuserat på att använda omvårdnadsschemat i slutskedet. 
Det innebär att personalen noterar munvård, lägesförändring, smärtskattning och eventuellt annat på 
en gemensam lista. Syftet med detta arbetssätt är att det ska vara lätt att utvärdera effekt av exempelvis 
smärtlindring och att det ska finnas en tydlighet kring vad som görs och när. Att omvårdnadspersonal i 
detta arbetssätt genomför munhälsobedömning i större utsträckning innebär att det inte dokumenteras 
av sjuksköterska och förs in i palliativa registret på samma sätt. Utvecklingsarbetet att nå bästa möjliga 
arbetssätt för att säkerställa god och säker vård för brukare/patient och samtidigt registrera korrekta 
data i kvalitetsregistret fortsätter under 2021. 
 

3.2 Resultat för egenkontroller för patientsäkerhetsarbete inklusive analys  

Egenkontroll Omfattning / 
Ansvar 

Källa Resultat Analys 

Följsamhet till basala 
hygienrutiner och 
klädregler 

2 gånger/år 
Alla enheter som 
bedriver kommunal 
hälso- och sjukvård, 
både externa och 
egenregi.  
Enkät skickas ut av 
MAR och MAS. 

Enkät  
Stratsys 

Mycket god 
följsamhet har 
rapporterats vid 
båda 
egenkontrollerna 

Arbetet med att tydliggöra 
vikten av och följsamheten till 
basala hygienrutiner samt 
säkerställa implementering av 
dessa har prioriterats på alla 
nivåer inom sektorn för 
socialtjänst under 2020 vilket 
visar sig i god följsamhet. För 
mer information se bilaga 4. 

Alla brukare ska ha 
fått erbjudande om 
munhälsobedömning 

1 gång/år 
Alla enheter som 
bedriver kommunal 
hälso- och sjukvård i 
egenregi 
 
 
 

Stratsys 100% av brukarna 
har fått erbjudande 

Egenkontrollen genomförd 
enligt plan och visar god 
följsamhet till rutinen kring 
munhälsobedömning. 
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Egenkontroll Omfattning / 
Ansvar 

Källa Resultat Analys 

Risk och 
avvikelsehantering 
sker enligt PDSA 

Sammanställning på 
enhetsnivå varje månad  
Sammanställning av 
MAR, MAS och SAS  
2 gånger/år  

Treserva 
Avvikelse- 
mall 

50 % av 
enhetschefer har 
rapporterat att de 
sammanställer 
avvikelser enligt 
mallen varje månad. 
MAR, MAS och 
SAS har under 2020 
endast sammanställt 
avvikelser en gång. 

Systematiska arbetet med 
risk- och avvikelsehantering 
på respektive enhet har inte 
kommit igång fullt ut. Inte 
heller MAR, MAS och SAS 
har haft utrymme att 
sammanställa avvikelser vid 
två tillfällen under året. 
Orsaken är hög 
arbetsbelastning på grund av 
coronapandemin.  

Alla personförskrivna 
lyftselar följs upp var 
6:e månad 

1 gång/ år 
Rehabenheten 

Treserva 100% av 
personförskrivna 
lyftselar är 
kontrollerade 

Egenkontrollen genomförd 
och resultatet visar på god 
följsamhet till riktlinjer för 
personförskrivna lyftselar. 

Patientens klagomål 
och synpunkter följs 
upp och sammanställs 

2 gånger/år 
MAR och MAS 

Patient- 
nämnden, 
IVO, Diariet 

Genomfört. Egenkontrollen genomförd 

 
3.3 Resultat egenkontroller för patientsäkerhetsarbete palliativa patienter inklusive analys 

Kvalitetsindikator palliativa 
registret   

Målvärde 
%   

Resultat %   
2018   

Resultat %   
2019 

Resultat %  
2020  

Analys 

Dok. brytpunktssamtal   98,0   71,6   78,2 80,7  
Förbättrat men en bit 
från målvärdet 

Ord. inj. stark opioid vid 
smärtgenombrott   98,0   96,3   

98,9 
97,6  

Något försämrat men 
nära målvärdet 

Ord. inj. ångestdämpande vid 
behov   98,0   95,1   

97,7 
97,6  

Oförändrat, nära 
målvärdet 

Smärtskattats sista levnadsveckan   100,0   38,3   54,0 61,4  
Förbättrat, långt från 
målvärdet 

Dok. munhälsobedömning sista 
levnadsveckan   90,0   35,8   66,7 47,0  

Försämrat, långt från 
målvärdet 

Utan trycksår (grad 2-4)   90,0   88,9   93,1 90,4  
Något försämrat men 
över målvärdet 

Mänsklig närvaro i 
dödsögonblicket   90,0   91,4   92,0 92,8  

Förbättrat, över 
målvärdet 

 
3.4 Sammanställning av avvikelser inklusive analys  
Totalt under 2020 rapporterades 4657 avvikelser och risker i verksamhetssystemet Treserva. Under 
lagrum HSL 3604 avvikelser/risker och under lagrum SoL/LSS 1053 avvikelser/risker, se bild 5. 
Något färre avvikelser rapporterades 2020 än 2019 (5546 avvikelser). Andelen avvikelser rapporterade 
under lagrum SoL/LSS är högre år 2020 än tidigare; 23 % av avvikelserna under 2020 mot 12 % under 
2019. 
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Bild 5: Avvikelser lagrum procentuell fördelning 
 
 
De avvikelser inom lagrum HSL som förekommer mest i de olika verksamheterna fördelar sig likt 
tidigare år, se bild 6. Det stora antalet läkemedelsavvikelser liksom fallrapporter finns inom vård och 
omsorg, där de patienterna med störst fallrisk respektive störst läkemedelskonsumtion finns. För mer 
detaljer kring fördelning mellan verksamheter se bilaga 5. 
 

 
Bild 6: Avvikelser inom lagrum HSL 
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Bild 7: Antal läkemedelsavvikelser 
 
Antal läkemedelsavvikelser 2020 var 1568 st. Den stora ökningen av läkemedelshändelser som kunde 
ses under 2019 har under 2020 gått ner något, men ligger på en hög nivå jämfört med tidigare år, se 
bild 7. Analysen av 2019 års stora antal läkemedelshändelser härleddes till problem med den digitala 
signeringen. Problemen är inte fullständigt åtgärdade men åtgärder har satts in och sannolikt är det 
därför vi ser en nedgång.  
 
Under hösten 2020 genomfördes en kartläggning med enkät till all omvårdnadspersonal samt intervju 
med enhetschefer. Syftet var att hitta orsaker till störningar i den digitala signeringen. Kartläggningen 
visade att störningarna orsakas av både tekniska problem samt handhavandefel. Eftersom störningarna 
kommer och går och visar sig på olika sätt på olika enheter över tid, är det inte helt enkelt att hitta 
rotorsakerna till de tekniska problemen. En fördjupad kartläggning på tre utvalda enheter (en 
gruppbostad LSS, ett hemtjänstområde och ett särskilt boende för äldre) ska genomföras under kvartal 
1 2021. Utbildning kring handhavande samt att utse särskilt utsedda ombud på varje enhet som kan 
stötta övrig personal planeras också under 2021. 
 
MAR och MAS har under 2020 gjort en ingående granskning av alla läkemedelsavvikelser, oavsett 
allvarlighetsgrad, sedan den 1 januari tom 30 april 2020. Totalt handlar det om 809 stycken avvikelser. 
Utredningen visar att informationen som är registrerad i avvikelsemodulen är otillräcklig för att 
bedöma omfattningen av störningar kring digital signering. I många registrerade avvikelser står 
exempelvis ”ej signerat” utan ytterligare information. I dessa fall kan brukare/patient i många fall ha 
fått sina läkemedel enligt ordination. Det framgår inte om personalen missat att ge läkemedel, givit 
läkemedel och glömt signera eller givit läkemedel men digital signeringen inte fungerade. 
 
Registrerade fallavvikelser 

År 2017 2018 2019 2020 
Antal fallavvikelser registrerade inom lagrum HSL  1756 1470 1583 1492 
Antal fallavvikelser registrerade inom lagrum SoL 61 263 235 334 
Totalt antal fallavvikelser enligt SoL, LSS och/eller HSL 1817 1733 1818 1826 
Antal fall som ledde till fraktur 13 18 9 10 

 
Antalet fall och därtill rapporterade frakturer kopplade till fall håller sig på samma nivå som tidigare 
år. Antalet rapporterade frakturer är så få att det inte är möjligt att göra statistiska jämförelser även om 
varje fall som resulterar i fraktur innebär stort lidande för den enskilde brukaren/patienten.  
 
Som en del i Strategi för hälsa har Sveriges kommuner och regioner (SKR) har i samarbete med 
Socialstyrelsen och Livsmedelsverket tagit fram dokumentet ”Nationell kraftsamling för att minska 
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fall hos äldre” med förslag till hälsofrämjande och förebyggande insatser som alla kommuner och 
regioner kan kraftsamla kring. SPF Seniorerna, Pensionärernas riksorganisation (PRO), Svenska 
Kommunala Pensionärernas Förbund (SKPF) har varit samarbetsparter i arbetet. Syftet med 
dokumentet är att underlätta arbetet på regional och lokal nivå, men även belysa vikten av ett arbete 
där både vård och omsorg, invånare samt intresseorganisationer samverkar.  
 
I den nationella kraftsamlingen föreslås kommuner och regioner att: 

- Formulera regionala och lokala mål och strategier för att minska antalet fallskador. 
- Utarbeta en handlingsplan utifrån mål och strategier. 
- Analysera fallskador utifrån nationella och regionala uppföljningar  

 
Utifrån detta kommer Härryda kommun under 2021 att ta fram en lokal handlingsplan för 
fallprevention och implementera denna. 
 
Det systematiska arbetet kring respektive enhets risker och avvikelser enligt den mall som togs från av 
MAR, MAS och SAS har inte kommit igång i den utsträckning som var planerat. Ungefär hälften av 
enhetscheferna inom funktionsstöd och vård och omsorg rapporterar att de använder den framtagna 
avvikelsemallen och att de upplever att detta ger en ökad tydlighet och struktur i enhetens arbete med 
risker och avvikelser. Det är framför allt risk- och avvikelsehantering kring läkemedel och fall som 
varit fokus i rapporterande enheternas systematiska patientsäkerhetsarbete. Ofta har andra 
yrkesprofessioner involverats i orsaksutredning och framtagande av åtgärder vilket ligger helt i linje 
med nya riktlinjen för risk- och avvikelsehantering. 
 
De enhetschefer som inte använt mallen upplever dels att det blir för mycket dubbeldokumentation 
och dels att de på grund av tidsbrist har svårt att hinna arbeta med mallen. De som inte använt mallen 
har ofta valt andra sätt att analysera sina avvikelser.  
 
Det är viktigt att alla enheter arbetar på liknande sätt med sina risker och avvikelser för att säkerställa 
god och säker vård. Under 2021 behöver MAR, MAS och SAS fokusera på utbildning i risk- och 
avvikelsehantering för enhetschefer för att tydliggöra roller och ansvar samt säkerställa att alla enheter 
arbetar systematiskt med orsaksutredning, åtgärder och uppföljning av dessa. 
 
Under 2020 har hanteringen av externa avvikelser i samverkan integrerats i Treserva vilket underlättar 
processen. Under 2021 är planen att Härryda kommun ska anslutas till MedControl PRO, regionens 
system för avvikelsehantering, vilket bedöms underlätta samverkan när avvikelser ska utredas och 
åtgärder planeras och följas upp. Av de tre avvikelser som berör externa verksamheter/andra 
vårdgivare som inkommit till Socialtjänsten har två handlat om bristande informationsöverföring och 
ett om bristande daglig munvård. Av de 12 avvikelser som Socialtjänsten skickat till andra vårdgivare 
har 10 avsett utebliven medverkan vid SIP-möten eller bristfällig information i vårdplaneringssystemet 
SAMSA och två har avsett felaktig besiktning av hjälpmedel.  
 
3.5 Sammanställning av klagomål och synpunkter hälso- och sjukvård inklusive analys 
Det har under 2020 inkommit sammanlagt två klagomål till Socialtjänsten som rör hälso- och 
sjukvård.  
 
Ett klagomål, från anhöriga till brukare/patient på demensboende, rör hur enheten följt de insatser som 
sjukhuset ordinerat vid utskrivning. Utredning av klagomålet har skett enligt rutin och anhöriga har 
haft dialog med MAS, ansvarig sjuksköterskechef samt boendets enhetschef. Anhöriga är dock inte 
nöjda med de svar de fått utan har vänt sig till patientnämnden.  
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Det andra klagomålet handlade om hur personal inom hemtjänst arbetar för att begränsa smittspridning 
av covid-19. Missuppfattningar har fått redas ut och det har tydliggjorts att kommunen följer ansvariga 
myndigheters rekommendationer.  
 
Via enkät, som skickas till anhöriga efter att en patient hos den kommunala hälso- och sjukvården 
avlidit, fås synpunkter som är övervägande positiva. I de fall anhöriga ger negativa utlåtanden handlar 
det oftast om brist på läkarmedverkan. 
 
3.6 Sammanställning av händelser och vårdskador inklusive analys 
Vid fyra rapporterade händelser har ”vårdskada” registrerats i avvikelsemodulen och vid 20 
registrerade händelser har ”risk för vårdskada” registrerats. Ingen vårdskada/risk för vårdskada som 
registrerats har bedömts så allvarlig att anmälan gjorts till IVO. MAS och MAR har enligt rutin gått 
igenom och utrett alla allvarligare händelser, grad 3 och grad 4. Att manuellt ta fram ur varje 
avvikelse, oavsett allvarlighetsgrad, huruvida eventuell skada/risk för skada varit undvikbar bedöms 
som ogörligt i efterhand. Att utbilda alla enhetschefer inom funktionsstöd och vård och omsorg för att 
förbättra analysen av avvikelser och säkerställa bedömningen av möjliga vårdskador/risk för 
vårdskador var ett utvecklingsområde för 2020 års patientsäkerhetsarbete. På grund av pandemin har 
detta utvecklingsområde fått skjutas på till 2021 då en större utbildningsinsats kring risk- och 
avvikelsehantering för alla enhetschefer inom funktionsstöd och vård och omsorg planeras. 
 
3.7 Resultat av genomförda riskanalyser 
Lärdomarna utifrån genomförda riskanalyser kopplade till coronapandemin är att nära samverkan och 
dialog är avgörande för att lyckas säkerställa tillgången till skyddsutrustning, minimera riskerna för 
smittspridning av covid-19 och samtidigt bibehålla en god arbetsmiljö. God kommunikation i linjen, 
mellan verksamhetsområden och sektorer, mellan arbetsgivare och fackliga representanter samt med 
närstående och externa aktörer har präglat arbetet med riskanalyser och handlingsplaner.  
 
Risker kring kompetensförsörjningen har varit fokus även under 2020 och som tidigare år har en plan 
för strategisk kompetensförsörjning har sammanställts för att få en bra överblick över kommande 
utmaningar vad gäller rekrytering. Underlaget används sedan för att planera olika åtgärder, läs mer 
under punkt 3.1 Måluppfyllelse och ” Säkerställa tillgång till medarbetare med rätt kompetens”. 

 
4. Mål och strategier för kommande år  
 
Förbättra hanteringen av rapporterade risker, avvikelser, klagomål och synpunkter  
Under 2021 ska nya riktlinjen för risk- och avvikelsehantering implementeras och utbildning kring 
risk- och avvikelsehantering ska genomföras för alla enhetschefer. För att underlätta det systematiska 
patientsäkerhetsarbetet ska en sammanställning på enhetsnivå av rapporterade risker och avvikelser 
integreras i Stratsys där ansvarig enhetschef skriver kort analys och redogör för insatta åtgärder. 
Fördjupad kartläggning kring störningarna i den digital signeringen ska genomföras och utifrån 
resultatet ska lämpliga åtgärder planeras och genomföras. 
 
Handlingsplan för fallprevention 
Utifrån dokumentet ”Nationell kraftsamling för att minska fall hos äldre” som (SKR) i samarbete med 
Socialstyrelsen och Livsmedelsverket har arbetat fram kommer Härryda kommun under 2021 att ta 
fram en lokal handlingsplan för fallprevention för att tydliggöra roller, ansvar och arbetssätt och 
implementera denna. 
 
Handlingsplan för säker vård 
Socialstyrelsen har tagit fram en nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet. Handlingsplanen är 
utformad för att kunna användas av kommuner och regioner som genom egna handlingsplaner kan 
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etablera principer, prioriteringar och mål för sitt patientsäkerhetsarbete. Under 2021 ska Härryda 
kommun ta fram en lokal handlingsplan för att öka patientsäkerheten. 
 
Genomföra patientsäkerhetskulturmätning 
Patientsäkerhetskulturen är en viktig del i arbetet mot en säkrare vård och består av normer och 
värderingar. Under hösten 2021 planerar MAR, MAS och SAS att genomföra en 
patientsäkerhetskulturmätning enligt mall från SKR. Patientsäkerhetskulturmätningen planeras som en 
regelbunden egenkontroll en gång per år. 
 
Stärka samarbetet med externa aktörer 
Under 2021 behöver MAR och MAS, tillsammans med nya beställarenheten inom sektorn för 
socialtjänst, arbeta fram en struktur för uppföljning av patientsäkerhetsarbetet hos de externa 
aktörerna. 
 
Säkerställa tillgång till medarbetare med rätt kompetens  
Samplanering för vård och omsorg ska starta upp under kvartal 1 2021.  
 
Validering och äldreomsorgslyftet där medarbetare kan läsa till undersköterska del av sin arbetstid 
fortsätter 2021.  
 
Kompetensutvecklingsprogram för medarbetare inom funktionsstöd och vård och omsorg ska 
utvecklas och följas.  
Projekt Händerna på ryggen fortsätter för att skapa kompetenshöjning hos omvårdnadspersonal 
avseende rehabiliterande förhållningssätt och rehabilitering, förändrade arbetssätt för arbetsterapeuter 
och fysioterapeuter samt förbättrat teamarbete.  
 
Utveckla psykiatriteamets arbetssätt  
Fortsatt arbete enligt beslutad strategiplan. 
 
Lokal samverkan kring patienter med utåtagerande beteende  
Fortsatt samverkansmöten mellan kommun och vårdcentraler för att utveckla arbetssätt. 
 
Fortsätta förbättringsarbetet i den palliativa vården  
Palliativa gruppen fortsätter att försöka hitta bästa möjliga arbetssätt för att säkerställa god och säker 
vård samtidigt som registreringar i palliativregistret blir korrekta. 
 
Skapa en gemensam kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse  
Hög kvalitet i hälso- och sjukvården innebär bland annat att patienterna får en god och säker vård. 
Patientsäkerhetsarbetet är en del av kvalitetsarbetet, och kvaliteten är en del av patientsäkerheten – de 
hör ihop.  
 
Hittills har sektorn för socialtjänst på uppdrag av välfärdsnämnden dokumenterat 
patientsäkerhetsarbetet i patientsäkerhetsberättelsen (enligt 3 kap. 10 § PSL). Enligt Socialstyrelsens 
föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9 framgår att ”Arbetet med 
att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet ska dokumenteras”.  
Välfärdsnämnden kommer därför framöver att upprätta en sammanhållen kvalitets- och 
patientsäkerhetsberättelse som kommer att omfatta både patientsäkerhetsarbetet och kvalitetsarbetet 
som bedrivs inom sektorns socialtjänst-, LSS- och hälso- och sjukvårdsverksamhet. Båda perspektiven 
tar sin utgångspunkt i samma struktur för verksamhetens ledning och styrning samt krav på att bedriva 
ett kontinuerligt förbättringsarbete, som det gemensamma ledningssystemet för systematiskt 
kvalitetsarbete innebär. Av berättelsen ska det därmed också fortsatt framgå hur sektorn för 
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socialtjänst under året har arbetat med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten 
inom verksamheten, men nu innefattande verksamhet enligt samtliga lagrum. 
 
I verksamhet som bedrivs som socialtjänst eller LSS innefattar god kvalitet bland annat rättssäkerhet, 
delaktighet och bemötande och att insatser ska ges i enlighet med mål och övriga bestämmelser som 
lagar och föreskrifter anger. Kvalitetsbegreppet omfattar socialtjänstens verksamhet på alla nivåer. 
Socialstyrelsen och SKR, Sveriges kommuner och Regioner, har definierat områden för god kvalitet 
inom socialtjänsten, se bild 8. Områdena utgår från intentionerna i de lagar och föreskrifter som styr 
socialtjänsten. Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för 2021 kommer att bygga på 
enheternas dokumentation utifrån Socialstyrelsens och SKR:s områden för god kvalitet inom 
socialtjänsten. 
 

 
Bild 8: Socialstyrelsens och SKR:s definition av god kvalité inom socialtjänst
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Fortbildningsprogram  
2020 
för personal inom:  

 
 Funktionsstöd 
 
 Vård och omsorg  
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WEBB-UTBILDNINGAR  

 

 

Samtliga av  Socialtjänsten kända webb-utbildningar finns på IDA under: 

 

Socialtjänst/Medicinskt och socialt ansvariga/Riktlinjer/Vårdprogram, webb-utbildningar 

 

 

 

Saknar ni någon utbildning hör ni av er till MAS/MAR/SAS. 

 

MAS: Linda Strandberg 031-724 87 50 linda.strandberg@harryda.se 

MAR: Cecilia Olsson 031-724 61 26 cecilia.olsson@harryda.se  

SAS: Ulrika Oschman-Pratz 031-724 67 29 ulrika.oschman-pratz@harryda.se 
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INDIVIDENS BEHOV I CENTRUM -  IBIC 

 

 

 

Omfattning: 3 timmar per medarbetare.  

 

Individens behov i centrum, IBIC, är ett behovsinriktat 

och systematiskt arbetssätt som ska införas inom Vård 

och omsorg och Funktionsstöd. 

 

Det behovsinriktade arbetssättet utgår från individens 

behov, resurser och mål inom olika livsområden. Syftet 

med att införa IBIC är att säkerställa att individens behov 

beskrivs på ett likvärdigt sätt i hela landet samt att indi-

viden får möjlighet att stärka sina egna resurser avseende 

genomförande av aktiviteter och delaktighet. 

Införandet av arbetssättet medför vissa förändringar.  

 

Vid utbildningstillfällena kommer vi att gå igenom hur 

arbetssättet IBIC används i utförandet av insatser och vid 

social dokumentation i utförandet. 

 

 

 

  

  

  

Målgrupp: All personal inom Funktionsstöd och Vård och omsorg. 

  

Plats:  

  

Tid: Utbildningen kommer i en ny tappning till hösten. 

  

Kursledare: Ulrika Oschmann-Pratz  

  

 

Kontaktperson: Ulrika Oschmann-Pratz 031-724 67 29 

  

 

Anmälan: I anmälningslistor på O:/SOC/SOCgemsamt/ 

Fortbildning VO FS/IBIC/Utbildning IBIC  
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UTBILDNING FÖR DOKUMENTATIONSOMBUD 

 

 

 

Omfattning: 4 träffar á 2 timmar.  

 

Stäm av på er arbetsplats och fundera själva på vad ni 

tycker är viktigt att ta upp. 

 

 

  

Målgrupp: Alla kvalitetsombud med dokumentationsansvar. Som 

ombud deltar du vid ett av tillfällena på våren och ett på 

hösten. 

 

  

Plats:  

  

Tid: Skickas ut till ombuden. 

  

Kursledare: Ulrika Oschmann-Pratz  

  

 

Kontaktperson: Ulrika Oschmann-Pratz 031-724 67 29 

  

 

Anmälan: Anmälan görs av enhetschef på aktuell anmälningslista i 

O-katalogen. 
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KVALITETSUTBILDNING 

 

 

Omfattning: 2 kurstillfällen under året 

2 heldagar/kurs 

24 platser/kurs 

  

Målgrupp: Omvårdnadspersonal Vård och omsorg/Funktionsstöd 

  

  

 

Omfattning: 

 

2 dagar/kurs 

 

Tid och plats: 

 

 

 

 

 

Fika: 

26/3 8:30-16:00 Bygården 

2/4 8:30-16:00 Ekdalagården 

 

 

 

 

Vi bjuder på för- och eftermiddagsfika, lunchen står du 

för själv. Meddela om du är allergiker. 

 

  

  

Kontaktperson: Karina Johansson 031-724 82 98 

 

  

 

  

Anmälan: Anmälan görs av enhetschef på aktuell anmälningslista i O-katalogen. 
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KVALITETSOMBUDSUTBILDNING 

 

 

 

Omfattning: 4 heldagar en gång per år 

  

Målgrupp: Omvårdnadspersonal Vård och omsorg/Funktionsstöd 

  

Plats: Meddelas senare. 

  

Tid: 3, 10, 17 och 24 mars kl. 08:30-16:00 (en timmas lunch) 

Fika: Vi bjuder på för- och eftermiddagsfika, lunchen står du för själv. Meddela 

om du är allergiker. 

 

  

  

Kontaktperson: Mats Schönemann 031-724 84 65 

Emma Gustafsson 031-724 64 40 

 

 

 

Anmälan: 

 

 

 

Anmälan görs av enhetschef på aktuell anmälningslista i O-katalogen. 

 

 

Page 39 of 293



  

 

                                                               Sektorn för socialtjänst         

                                                                                                                                      

     

           SIVCAR 2018-05-2 

 

8  

BRANDSKYDDSUTBILDNING TEORI och SLÄCK 

 

 

Omfattning: 1 timme släck plus 2,5 timmar teori  

Halva gruppen börjar med släck, 12-13 sedan ha teori 13-15:30 och halva 

gruppen har teori 13 -15:30 och sedan släck 15:30-16:30. 

 

 Brandombud och nattpersonal skall genomgå denna utbildning varje år.  

Övrig ordinarie personal (inkl långtidsvik) skall genomgå denna 

utbildning var 3:e år 

 

 

Innehåll: Teori och släck 

  

Målgrupp: Omvårdnadspersonal VoO, FS, HSL och enhetschefer 

  

Tid 12:00-15:30 eller 13:00-16:30  

  

Plats: Ekdalagården 23/1, 4/6, 20/8 eller 3/12 

Björkelid 9/6 eller 25/8 

Bygården 11/6 eller 27/8 

 

  

Kursledare: Cupola Brand och Säkerhet AB 

  

Kontaktperson: 

 

 

Anmälan: 

 

 

Pernilla Edström 031-724 65 84 

 

 

Anmälan görs av enhetschef på aktuell anmälningslista i O-katalogen. 

 

Enhetschefen på respektive enhet där utbildning hålls ansvarar själv 

för att göra avbokning senast 14 dagar innan utbildningstillfället om 

anmälningar till utbildningen saknas.  

 

 

Utebliven avbokning debiteras verksamheten med full avgift. 

 

Avbokning görs till Cupola Brand och Säkerhet AB: 

Niclas Abrahamsson 031-380 14 37 niclas.abrahamsson@cupola.se 

 

  

 

 

 

 

 

 

Administratören på verksamheten där teoriutbildningen hålls 

ombesörjer att det finns frukt och vatten till deltagarna. 
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GRUNDKURS I FÖRFLYTTNINGSTEKNIK OCH REHABILITERANDE ARBETSSÄTT 

 

 

Kursplan 

 

 

Teoretisk genomgång och praktisk tillämpning av: 

 

 Kunskap om det naturliga rörelsemönstret 

 Tillvaratagande av brukarens resurser 

 Kunskap om de fysiska lagar som påverkar förflyttningar 

 God arbetsställning 

 Hantering och användning av förflyttningshjälpmedel vid 

förflyttning manuellt och med personlyft. 

  

  

Målgrupp: Omvårdnadspersonal inom Funktionsstöd och Vård och omsorg som 

inte tidigare gått förflyttningsutbildning i Härryda kommun. 

 

Omfattning: 

 

 

Heldag, inkl fikapaus fm och em. 

 

17 platser / kurs 

 

Plats: Ekdalagården, Samlingssalen 

 

  

Tid: 19/3   kl. 08:30-16:00 

14/5    kl. 08:30-16:00 

 

  

Kursledare: Fysioterapeut och arbetsterapeut på Rehab 

  

Kontaktperson: Fysioterapeut och arbetsterapeut på Rehab, telefon 031-724 65 65 

 

Vid förhinder att delta kontakta kursledare samt enhetschef omgående. 

 

  

Anmälan: 

 

 

 

 

Övrigt: 

Anmälan görs av enhetschef på aktuell anmälningslista i O-katalog. 

Anmälan är bindande 14 dagar innan kurstillfället. 

Intyg utlämnas efter fullgjord utbildning. 

Frånvaro på utbildningsdagen debiteras med 500 kr/deltagare.  

 

Vid allergi meddela kursledare för att få alternativ smörgås. 

Kom i oömma kläder. Ha skor som lätt kan tas av/på. 

Parkering rekommenderas i P-huset, centrum. 
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REPETITIONSUTBILDNING  

FÖRFLYTTNINGTEKNIK OCH REHABILITERANDE ARBETSSÄTT 

 
 

Kursplan: En halvdag med inriktning på repetition av manuella förflyttningar,  

förflyttning med personlyft samt rehabiliterande arbetssätt. 

 

Teoretisk genomgång och praktisk tillämpning av: 

 Kunskap om det naturliga rörelsemönstret 

 Tillvaratagande av brukarens resurser 

 Kunskap om de fysiska lagar som påverkar förflyttningar 

 God arbetsställning 

 Hantering och användning av förflyttningshjälpmedel vid förflyttning manuellt och 

med personlyft.  

 

Målgrupp: Omvårdnadspersonal inom Funktionsstöd och Vård och omsorg som tidigare gått  

grundkurs i Förflyttningsteknik och rehabiliterande arbetssätt i Härryda kommun. 

  Repetition var 3:e år för ordinarie personal. 

 

  

Omfattning: 1 halvdag á 4 timmar, inkl. fika. 

  17 platser. 

 

 

Plats:  Ekdalagården, samlingssalen 
 

Tid:  26/3 kl. 12:00-16:00 

  23/4  kl. 12:00-16:00  

  12/5 kl. 12:00-16:00 

  28/5 kl. 12:00-16:00 

     

 

Kursledare: Förflyttningsinstruktörer. 

  

             Vid förhinder kontakta enhetschef omgående. 

 

Kostnad: Personalkostnader. 

 

Anmälan:   Anmälan görs av enhetschef på aktuell anmälningslista i O-katalogen. 

 

Övrigt: Vid allergi maila kursledare för att få alternativ smörgås. 

 Kom i oömma kläder. Ha skor som lätt kan tas av och på.  

 Parkering rekommenderas i P-huset, centrum. 

 Medtag kurskompendium från grundkursen. 
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REHABOMBUDSTRÄFF  
 
Välkommen till den årliga träffen utifrån din funktion som rehabombud.  

Ombuden utses av respektive enhetschef med minst ett ombud per arbetsplats. 

Träffen innehåller information och återkoppling utifrån rehabombudens uppdrag.  

  Enhetschef ansvarar för att ge ombuden        

denna information.  

 

Omfattning:  

 

 

 

 

Ett tillfälle a´2 timmar inkl. fika.  

Innehåll:  Programinformation skickas ut till enhets-

chefer och registrerade rehabombud under 

våren.  

 

Målgrupp:  Rehabombud inom VO och FS  personliga 

assistenter samt från rehabenheten. 

  

Plats:  Hönekulla gård, Samlingssalen  

 

Tid:  26/3 kl. 13:30-15:30 

 

Kursledare:  

 

 

Elisabet Johansson, Annika Larsson samt 

representanter från rehab  

Kontaktperson:  

 

 

 

 

Anmälan:  

 

 

 

 

 

 

Elisabet Johansson 031-724 65 49  

Annika Larsson 031-724 65 50 

Elisabet.johansson@harryda.se 

annika.y.larsson@harryda.se  

 

Anmälan görs av enhetschef på aktuell an-

mälningslista i O-katalogen, rehabombuds-

träff. 
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LIVSMEDELSUTBILDNING 

 

 

Omfattning: 2,5 timmar 

I kursen gås bl. a egenkontroll igenom samt livsmedelshygiensiska ris-

ker och hur man kan förhindra att de uppstår. 

 

  

 

Målgrupp: 

 

SOC har 20 platser/ 9 platser till Funktionsstöd  och 8 plaster till vård 

och omsorg och 3 platser till Hälsa och bistånd. Utbildningen innefattar 

bland annat egenkontroll. Alla nya enhetschefer som inte gått tidigare 

ska gå enligt överenskommelse med Miljö och hälsa. Platser ska också 

finnas för de ombud som är nya och inte tidigare har gått. Övriga kan få 

plaster om det finns över. Tänk på att du alltid har ett ombud per enhet 

och att pärmen finns på plats och fylls i. ( chefens ansvar) 

Utbildningen sker i hop med sektorn UTK som också har 20 platser 

 Miljö och hälsa är ansvarig för tillsyn i eran verksamhet och får 

också information om vilka som gått. Anmälan finns i O-/ SOC/ fort-

bildning/ livsmedelsutbildning där du själv fyller i vilka som ska när-

vara. 

 

 

Plats:  

  

Tid:  

  

Kursledare: Guideline Hygiensupport 

 

  

Kontaktperson: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmälan: Anmälan görs av enhetschef på aktuell anmälningslista i O-katalogen. 
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HYGIENOMBUDSUTBILDNING 

 

Välkommen till den årliga utbildningen utifrån din funktion som hygienombud. 

Ombuden utses av respektive enhetschef med minst ett ombud per arbetsplats. 

 

Utbildningen är obligatorisk och varje enhetschef ansvarar för att ge ombuden denna information. 

 

Omfattning: Ett tillfälle a´ 2,5 timmar inkl. fika. 

  

Innehåll: Programinformation skickas ut till enhetscheferna under våren. 

 

Målgrupp: Hygienombud inom VO och FS, från rehab-och sjuksköterskeenheten, 

hälsofrämjande enheten, enhetschefer samt personal från privata  

utförare.   

  

Plats: Ekdalagården, Samlingssalen 

  

Tid: 11/5 kl. 13:30-16:00 främst hemtjänst, personlig assistans och daglig 

verksamhet. 

 

19/5  kl. 13:30-16:00 främst VO, SÄBO/FS, gruppboende. 

 

Övriga personalkategorier kan mer fritt välja dag. 

 

  

Kursledare: Roseli Sandbreck från Vårdhygien SU 

  

Kontaktperson: 

 

 

 

Anmälan:    

 

                   

MAS Linda Strandberg 031-724 87 50  linda.strandberg@harryda.se 

 

 

 

Anmälan görs av enhetschef på aktuell anmälningslista i O-katalogen, 

Vårdhygienutbildning. 
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LÄKEMEDELSHANTERING  

 

 

Omfattning:   Varje tillfälle á 2,5 timmar. Max 15 deltagare/tillfälle 

 

Innehåll Inför utbildningstillfället ska deltagaren ha genomfört webbutbildningen ”Jobba 

säkert med läkemedel” del 1-4 och blivit godkänd. Diplom efter godkänt test visas 

upp för kursledaren på aktuellt utbildningstillfälle. 

 

Etisk grundsyn i vårdarbetet 

Delegering/ansvarsfördelning 

Läkemedelshantering 

Läkemedelslista/Signering 

Uppföljning/rapportering 

Patientfall 

SBAR-ett kommunikationsverktyg 

Kunskapstest 

 

Målgrupp:  All outbildad och nyanställd personal. 

 

 

Datum*:   13/1, 27/1 

   10/2, 19/2, 24/2 

   9/3, 16/3, 24/3, 30/3, 1/4 

   6/4, 7/4, 15/4, 20/4, 21/4, 23/4, 27/4, 30/4 

   4/5, 7/5, 11/5, 12/5, 18/5, 19/5, 25/5, 26/5 

   1/6, 2/6, 3/6, 8/6, 11/6, 15/6, 16/6, 22/6, 23/6 

   24/8 

   7/9, 21/9 

   5/10, 19/10 

   2/11, 16/11, 30/11 

   14/12 

                         

   

Tid:   De flesta tillfällen kl. 13:00 – 16:00 

   Några förmiddagar under våren 09.00-12.00, de är understrukna. 

 

Plats:   Hönekulla gård, konferensrummet 

 

Övrigt:  -Anmälan görs av enhetschef på aktuell anmälningslista i  O-katalogen. 

-Ta med egen frukt/dryck. 

 

Kursledare:  Margareta Pettersson 

 

Kontaktperson: Margareta Pettersson 031-724 65 89 

Margareta.pettersson@harryda.se  

 

*Utöver dessa kan ytterligare tillfällen läggas in utifrån 

 enhetschefernas behov och önskemål 
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HJÄRT- LUNGRÄDDNING OCH LUFTVÄGSSTOPP 

 

 

Omfattning: Varje tillfälle á 2,5 timmar 

Max 12 personer per tillfälle 

Repetition vart 3:e år för ordinarie personal. 

  

Innehåll: 

 

 

Att rädda liv genom ett optimalt omhändertagande av 

personer med hjärtstopp och luftvägsstopp. 

Utbildningen bygger på 2016-års riktlinjer. 

 

  

Målgrupp: Omvårdnadspersonal inom funktionsstöd och vård och 

omsorg, HSL personal och enhetschefer som inte deltagit 

under utbildningstillfälle för sin enhet. 

 

 För samtliga medarbetare på en enhet: Efter önskemål 

och behov kontaktar enhetschefen Margareta Pettersson för 

utbildning på respektive enhet 

  

Tid: 17/3 

2/4 

15/10 

20/10 

 

Kl. 13:30-16:00 

  

Plats: Hönekulla gård, plan 1, Gymnastiksalen 
  

Övrigt:  -Anmälan görs av enhetschef på aktuell anmälningslista i 

 O-katalogen. 

-Ta med egen frukt/dryck. 

Kompetenskort efter genomförd kurs. 

 

Kursledare: Margareta Pettersson/Jonas Karlsson 

 

Kontaktperson: Margareta Pettersson 031-724 65 89 

Margareta.pettersson@harryda.se 
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DIABETES/INSULINGIVNING 

 

 

Omfattning*: Varje tillfälle á 2,5 timmar. Max 12 deltagare/tillfälle. 

Inför utbildningstillfället ska deltagaren ha genomfört webbutbildning 

”Jobba säkert med läkemedel” /Diabetesavsnittet och blivit godkänd. 

Diplom efter godkänt test visas upp för kursledaren på aktuellt utbildnings-

tillfälle. 

  

  

Innehåll: Vad är diabetes 

Akuta/sena komplikationer 

Behandlingens fyra hörnstenar 

Omvårdnadsåtgärder 

Injektionsteknik/blodsockertest 

Läkemedelslista/signering 

Patientfall 

Kunskapstest 

  

Målgrupp: Inför delegering av insulingivning. Personen ska redan ha delegering på 

läkemedel. 

  

Datum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid: 

 

16/1 

17/2 

12/3 

16/4 

14/5, 28/5 

4/6, 18/6, 25/6 

10/9 

12/10 

12/11 

10/12 

 

Samtliga tillfällen kl. 13:30 – 16:00 

  

Plats: Hönekulla gård, konferenssalen 

 

Övrigt: -Anmälan görs av enhetschef på aktuell anmälningslista i 

 O-katalogen. 

-Ta med egen frukt/dryck 

  

Kursledare: Margareta Pettersson 

  

Kontaktperson: Margareta Pettersson 031-724 65 89 

Margareta.pettersson@harryda.se 

 

*Utöver dessa kan ytterligare tillfällen läggas in utifrån 

 enhetschefernas behov och önskemål. 
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UTBILDNING FÖR PALLIATIVA OMBUD 

 

 

Omfattning: 2 timmar 1-2 gånger per år. 

  

 

  

Innehåll: Utbildning och information inom palliativ vård 

Resultat från svenska palliativregistret 

Utbyte av erfarenheter  

  

Målgrupp: Palliativa ombud från SÄBO och Hemtjänst 

  

Tid 23/3 kl. 14-16 

  

 

Plats: Hönekulla gård  

 

Övrigt: Anmälan görs på aktuell anmälningslista i 

O-katalogen. 

 

Kursledare: Palliativa arbetsgruppen 

  

Kontaktperson: Linda Modig, sjuksköterska 

031-724 84 71 

linda.modig@harryda.se 
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VÄRDEGRUNDSLEDARUTBILDNING 

 
 
 

Omfattning: 2,5timmar 2 gånger per år. 

  

 

  

  

  

Målgrupp: Undersköterskor som skall leda reflektionsträffar. 

  

Tid Startar igen när behovet finns. 

 

  

Plats: Bygården, konferensrummet 

 

Övrigt: Anmälan görs på aktuell anmälningslista i 

O-katalogen. 

 

Kursledare: Pernilla Björlin 

  

Kontaktperson: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övrigt: 

Pernilla Björlin 031-724 84 77 

pernilla.bjorlin@harryda.se 

 

Åsa Modig 031-724 86 95 

asa.modig@harryda.se 

 

 

 

 

Eftermiddagsfika ingår. 
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SÅR OCH SÅRLÄKNING 

 

 

 

Omfattning: Varje tillfälle á 4 timmar 

Ca 15 personer per tillfälle 

  

Innehåll: Bedömning/utredning 

Läkningsfrämjande och hämmande faktorer 

Omläggningsrutiner inkl hudens skötsel 

Sårsmärta 

Infektionstecken 

Olika sårtyper 

Kompressionsbehandling 

Förband 

 

 

  

Målgrupp: All omvårdnadspersonal med arbetsuppgifter inom området 

sår/sårläkning 

  

Datum*: 

 

Tid: 

19/3 

1/10 

Kl. 12:30-16:30 

  

Plats: Hönekulla gård, konferenssalen 

 

Övrigt: -Anmälan görs av enhetschef på aktuell anmälningslista i 

 O-katalogen. 

-Paus med fika 

 

  

Kursledare: Margareta Pettersson 

 

Kontaktperson: Margareta Pettersson 031-724 65 89 

Margareta.pettersson@harryda.se 

 

 

 

*Utöver dessa kan ytterligare tillfällen läggas in utifrån 

enheternas behov och önskemål. 
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EPILEPSI UTBILDNING   

Kan erhållas utifrån enhetschefernas behov och önskemål.  

 

Infosida finns i O-katalogen. 

 

Kursledare:  Margareta Pettersson 

 

Kontaktperson: Margareta Pettersson 031-724 65 89 

                                   margareta.pettersson@harryda.se 
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    HUNDEN I VÅRDEN 

 

 

Omfattning: Två gånger per år 

  

Innehåll: Hundägarna och ibland även deras utbildade hundar träffas 

för att fördjupa sig i olika ämnesområden som är relaterade 

till arbetssättet med Hunden i Vården.  

 

Fortbildningstillfällena sker i samverkan med hundkonsult 

Line Steffensen samt kranskommuner som arbetar med  

hundar i vården. 

 

 

  

Målgrupp: Hundägare och ibland även deras utbildade hundar inom 

Hunden i Vården. 

  

Tid: Två heldagar. Datum ej fastställt. 

  

Plats: Plats för fortbildningstillfället är ambulerande och hålls i 

Härryda Kommun eller i någon av de närliggande kommu-

nerna som arbetar med Hunden i Vården. Plats meddelas i 

utskick till samtliga hundägare och deras chefer i god tid före 

varje tillfälle. 

 

  

Kontaktperson: 

 

 

 

Anmälan: 

Malin Johansson 0707-67 68 45 

malin.johansson@harryda.se  

 

 

Anmälan skickas till respektive hundägare samt enhetschef 

inför varje fortbildningstillfälle. 
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BASUTBILDNING 2020: VÅLD I NÄRA RELATIONER 

 

 

”Socialtjänsten i Härryda Kommun har from mars 2019 en reviderad handlingsplan mot våld i 

nära relation. Handlingsplanen skall implementeras till all personal inom sektorn under 2019-2020- 

Handlingsplanen finns på IDA Socialtjänst – Våld och hot i nära relation”. 

 

 

                                               

 

Den obligatoriska föreläsningen kommer att beröra 

- Hur vi arbetar i Härryda Kommun med våld i nära relation 

- Vad är våld? 

- Hur upptäcker vi våld? 

- Bemötande och stöd? 

 Föreläsningen sker i kombination med diskussion och film  

 

Tid:    18/2  kl. 13:00-16:00 Ekdalagården 

    7/4  kl. 13:00-16:00 Ekdalagården 

   22/10  kl.13:00-16:00 Ekdalagården 

  

Anmälan:  Via enhetschef på aktuell anmälningslista i O- katalog. 

 

Kontaktperson: Izla Garis 031-724 68 52 izla.garis@harryda.se   

 

 

 

Välkomna! 
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 FÖRSTA HJÄLPEN TILL PSYKISK HÄLSA-ÄLDRE  

 

 

Du kommer att lära dig bedöma risker för psykisk ohälsa och ge stöd i den akuta situationen. Du kan då 

ge stöd till den äldre att söka hjälp.  

 

 

För:  Vård- och omsorgspersonal, biståndshandläggare, sjuksköterskor och andra relevanta professioner 

i kommunal äldreomsorg.  

 

När:  28/4, 29/4, 5/5, 6/5  klockan 12.30 -16.30  

 

Var:   Ekdalagården, samlingssalen  

 

 Du blir bjuden på eftermiddagsfika.  

 

 

Kursledare:  Annika Moberg och Lars-Magnus Nyberg, fritidsledare resp. boendestödjare och instruktö-

rer i Första hjälpen  

 

Anmälan: senast 20 april till maija.grotteborn@harryda.se  

 

Uppgifter som vi behöver i anmälan är för- och efternamn, mailadress, profession, telefonnummer samt 

namn/mailadress till din chef. Du kommer att få ett utbildningsbevis om att du är Första hjälpare och för 

att få detta ska du delta i hela utbildningen.  

 

Kontakta kursledarna om du under kursens gång får förhinder och inte kan närvara.  

Lars-magnus.nyberg@harryda.se  0736-99 67 74 eller annika.moberg@harryda.se 0736-60 13 31 

 

 

MHFA- Mental Health First Aid (Första hjälpen till psykisk hälsa) är en del i Härryda kommuns hand-

lingsplan för suicidprevention. MHFA  

Tillsammans arbetar vi för att ge äldre sjuka ett bättre liv. 
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FÖRFLYTTNINGSTEKNIK OCH REHABILITERANDE ARBETSSÄTT FÖR VIKARIER 

 

 

Kursplan 

 

 

Introduktion av manuella förflyttningar samt förflyttningar med  

personlyft. Teoretisk genomgång och praktisk tillämpning av: 

 

 Kunskap om det naturliga rörelsemönstret 

 Tillvaratagande av brukarens resurser 

 Kunskap om de fysiska lagar som påverkar förflyttningar 

 God arbetsställning 

 Hantering och användning av förflyttningshjälpmedel vid 

      manuella förflyttningar samt förflyttningar med personlyft. 

  

Målgrupp: Vikarier 

 

Omfattning: 1 tillfälle á 4 tim, inkl fikapaus 

30 platser per kurs 

 

Tid: 27/3      kl.08:30-12:30 

7/5        kl.08:30-12:30 

9/6        kl. 08:00-12:00 

9/6        kl. 12:30-16:30 

11/6      kl. 08:00-12:00 

11/6      kl. 12:30-16:30 

16/6      kl. 08:30-12:30 

 

  

   

Plats: Ekdalagården, Samlingssalen  

  

Kursledare: Fysioterapeut och arbetsterapeut på Rehab  

  

Kontaktperson: Fysioterapeut och arbetsterapeut på Rehab, telefon 031-724 65 65 

  

Anmälan: 

 

 

Anmälan görs av enhetschef på aktuell anmälningslista i O-katalogen. 

Övrigt: 

 

Meddela kursledare vid behov av specialkost. 

Kom i oömma kläder. Ha skor som lätt kan tas av och på. 

Parkering rekommenderas i P-huset, centrum. 
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SOMMARVIKARIER 

LÄKEMEDELSHANTERING INFÖR DELEGERING  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Omfattning: Varje tillfälle á 3 timmar.  

 Inför utbildningstillfället ska deltagaren genomfört webbutbildningen 

”Jobba säkert med läkemedel” del 1-4 och blivit godkänd. Diplom 

efter godkänt test visas upp vid aktuellt utbildningstillfälle. 

 

Innehåll: Etisk grundsyn i vårdarbetet 

Delegering/ansvarsfördelning 

Läkemedelshantering 

Läkemedelslista/signering 

Uppföljning/rapportering 

Patientfall 

SBAR – ett kommunikationsverktyg 

Kunskapstest  

  

Målgrupp:  

  

Tid: Alla tider finner du på sidan för utbildning i läkemedelshantering 

 

  

Plats:  

 

Övrigt: -Anmälan görs på aktuell anmälningslista i 

 O-katalogen. 

-Ta med egen frukt/dryck. 

 

Kursledare: Margareta Pettersson 

 

Kontaktperson: Margareta Pettersson 031-724 65 89 

margareta.pettersson@harryda.se  
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SOMMARVIKARIER 

DIABETESUTBILDNING INFÖR DELEGERING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfattning: Varje tillfälle á 2,5 timmar.  

 Inför utbildningstillfället ska deltagaren genomfört webbutbildningen 

”Jobba säkert med läkemedel” del 1-4 samt del Insulingivning och 

blivit godkänd. Diplom efter godkänt test visas upp vid aktuellt ut-

bildningstillfälle. 

 

Innehåll: Vad är diabetes 

Akuta/sena komplikationer 

Behandlingens fyra hörnstenar 

Omvårdnadsåtgärder 

Injektionsteknik/blodsockertest 

Läkemedelslista/signering 

Patientfall 

Kunskapstest 

  

Målgrupp:  

  

Tid: Alla tider finner du på sidan för utbildning i Diabetes 

  

Plats:  

 

Övrigt: -Anmälan görs på aktuell anmälningslista i 

 O-katalogen. 

-Ta med egen frukt/dryck 

  

Kursledare: Margareta Pettersson 

 

Kontaktperson: 

 

 

 

Margareta Pettersson 031-724 65 89 

margareta.pettersson@harryda.se  
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SOMMARVIKARIER 

Utbildning inom området DEMENS  

 

 
 

 

 

 

 

Omfattning: Varje tillfälle á 4 timmar.  

  

Innehåll: Värdegrund 

Hjärnans anatomi 

Vad är demens? 

Utredning/Diagnos 

Sjukdomsförlopp 

Att arbeta inom demensvården 

Nutrition/Måltiden 

Grupparbeten 

Praktiska övningar   

  

Målgrupp: Sommarvikarier 

  

Tid: Torsdag 11/6 kl. 08:00-12:00 

Onsdag 17/6 kl. 08:00-12:00 

 

  

Plats: Ekdalagården, Samlingssalen 

 

Övrigt: -Anmälan görs av enhetschef på aktuell anmälningslista i 

 O-katalogen. 

-Kursintyg lämnas  

 

Kursledare: Sonia Tondkar 

 

Kontaktperson: Sonia Tondkar 031-724 65 11 

sonia.tondkar@harryda.se  
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Bilaga 2 
Patientsäkerhetsberättelse 2020 för sektorn för socialtjänst 
Sammanfattning Händerna på ryggen 
  

Sammanfattning projekt ”Händerna på ryggen” 
 
Delprojekt 1 i ”Händerna på ryggen” är genomfört under hösten 2020.  
I projektet har en arbetsterapeut och två fysioterapeuter (benämns som ”projektgruppen” i 
dokumentet) närvarat på fem utvalda enheter inom funktionsstöd och vård och 
omsorg: Bygården, Östra Bygården, Hemtjänst Landvetter, Önneröd Sand gruppbostad och 
Solsten daglig verksamhet.  
 
Slutsatsen av projektet är att den fysiska närvaron av arbetsterapeuter och fysioterapeuter ute 
på enheter inom funktionsstöd och vård och omsorg, har stor betydelse för att säkerställa att 
alla brukare bemöts med ett rehabiliterande förhållningssätt 
och att patienters rehabiliteringsbehov tillgodoses.  
 
Projektet har visat att en stor del av omvårdnadspersonal redan idag i hög grad arbetar med ett 
rehabiliterande förhållningssätt, särskilt inom funktionsstöd, men att de behöver visst stöd 
samt utrymme för reflektion med sina kollegor för att det rehabiliterande förhållningssättet 
ska genomsyra hela arbetsgruppen och alla brukare/patienter.   
 
Projektet har stärkt omvårdnadspersonalen i att arbeta med ett rehabiliterande förhållningssätt 
i det dagliga arbetet samt i att utföra rehabinsatser som ordineras. Projektet har även bidragit 
till reflektion och diskussion ute på enheterna kring hur man bäst arbetar för att göra 
brukare/patienter så delaktiga och aktiva som möjligt i det dagliga livet.  
  
I enkätsvar före projektstart framkom ett sviktade förtroende och bristande tillit från 
arbetsterapeuter/fysioterapeuter till omvårdnadspersonal, avseende hur ett rehabiliterande 
förhållningssätt genomsyrade arbetssätten. Genom projektet har projektgruppen fått god 
inblick i hur omvårdnadspersonalen arbetar och dessa erfarenheter har projektgruppen 
regelbundet förmedlat till övriga rehabenheten. Enligt enkätsvar efter genomfört 
delprojekt ses ökad tillit och ökat förtroende från arbetsterapeuter/fysioterapeuter 
till omvårdnadspersonalens arbetssätt samtidigt som erfarenheterna från projektet väckt 
frågor och tankar kring bästa framtida arbetssätt för arbetsterapeuter och fysioterapeuter.  
 
Projektet har skapat en större förståelse hos arbetsterapeuter och fysioterapeuter kring hur det 
dagliga arbetet på enheter inom funktionsstöd och vård och omsorg är strukturerat, hur 
brukare/patienters aktivitets- och funktionsförmåga varierar under dagen samt hur många 
moment av exempelvis förflyttning som olika insatser innebär. Denna kunskap är en viktig 
del i hur arbetsterapeuter och fysioterapeuter kan utveckla nya arbetssätt för att instruera och 
ordinera rehabinsatser till omvårdnadspersonal. De erfarenheter och den kunskap som 
projektet bidragit med hos omvårdnadspersonal, arbetsterapeuter och fysioterapeuter skapar 
en god grund för att utveckla teamarbetet framöver.   
 
Utöver närvaron på utvalda enheter har projektgruppen haft dialog med 
alla rehabombud inom funktionsstöd och vård och omsorg. Dessa dialoger har 
stärkt rehabombuden i sina roller och skapat en grund för samarbete dem emellan. Dialogerna 
har också givit arbetsterapeuter och fysioterapeuter viktig kunskap om vilket stöd de behöver 
bidra med till rehabombuden för att det rehabiliterande arbetssättet ska implementeras på ett 
bra sätt framöver. Projektgruppen har sett att det finns omvårdnadspersonal med stort intresse 
och god kunskap kring rehabiliterande förhållningssätt och rehabilitering. Det är viktigt att 
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dessa personer stöttas i sina roller och ges utrymme att stötta kollegor samt att viljan att alla 
medarbetare arbetar med ett rehabiliterande förhållningssätt genomsyrar hela 
organisationen inom sektorn för socialtjänst.  
 
Projektet fortsätter med del 2 under våren 2021 där fokus blir, att utifrån de erfarenheter som 
samlats in hittills, skapa webutbildningar och fysiska utbildningstillfällen. I del 2 planeras 
även ökad närvaro på nya enheter inom vård och omsorg samt fortsatt stöd 
till rehabombuden så att de kan utvecklas i sina roller. Projektgruppen kommer i del 2 även att 
ha en dialog med stödpedagogerna inom funktionsstöd för att se vad i deras pedagogiska 
arbetssätt som gynnar ett rehabiliterande förhållningssätt, hur stödpedagogerna samarbetar 
med rehabombuden samt vad i dessa arbetssätt som eventuellt kan överföras till enheter inom 
vård och omsorg. 
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Strategiplan vid utbrott av Covid 19 på särskilt inom VO/FS och hemtjänst 

Särskilt boende 

1. Vid misstänkt smittad brukare, kontaktas sjuksköterska, kohortvård inleds och ordinerad 
skyddsutrustning används. Besked om provtagning inväntas. 

2. Vid konstaterad smitta stängs enhet av helt om möjligt, annars hanteras hela äldreboendet som 
smittat. Det innebär att skyddsutrustning används hos alla brukare i nära vård- och omsorgsarbete. 

3. Krisledning upprättas och dagliga avstämningsmöten genomförs med enhetschef, samordnare och 
sjuksköterska. Viktigt att det kollegiala chefsstödet fungerar. 

4. Särskilt avdelad sjuksköterska medverkar i handledning och undervisning avseende basala 
hygienrutiner och skyddsutrustning.  

5. Enhetschef inför arbetsledning under helger med utsedd personal, som pågår så länge enhetschef 
anser att behov kvarstår. 

6. I samråd med kommunikation skickas brev ut till alla brukare och eller anhöriga. Använd de 
kommunikationsvägar som normalt används med anhöriga, mail, telefon eller brev. 

7. Enhetschef avger daglig rapport direkt till verksamhetschef (Vc) eller tillförordnad 
verksamhetschef (tf Vc) kl 8 varje morgon. Vc/tf Vc ska avrapportera till SOC krisstabsmöte som hålls 
kl 8.15 dagligen. Sommartid sker sektorns krisstabsmöten måndag, onsdag och fredag. 

8. Om möjligt, tillsätts ökat administrativt stöd för att stötta med bemanningsfrågor. 

9. Eftersträva kontinuitet avseende vikarier och erfaren personal är de som i första hand ger vård och 
omsorg till brukare med konstaterad Covid 19. De redan anställda så kallade Covid vikarier som finns 
i verksamheten engageras och förflyttas efter behov, i samråd med Bemanningsenheten. 

10. Vid frågor från massmedia hänvisas dessa till sektorchef Lena Lager och kommunikationsenhet 
för avgörande kring vem som ska svara eller ge eventuell intervju. 

11. För övrigt följs alla rutiner som finns upprättade i samband med Coronapandemin. 

Hemtjänst 

1. Vid misstänkt smittad brukare, kontaktas sjuksköterska om brukaren har hemsjukvård annars 
aktuell vårdcentral eller 1177, kohortvård inleds omgående och ordinerad skyddsutrustning används. 
Kohortvård inleds med särskilt avdelad personal i aktuellt hemtjänstområde. 

2. Skulle flera brukare få Covid 19 samtidigt i hemtjänsten skapas ett särskilt team med avdelad 
personal som enbart jobbar med brukare med konstaterad Covid 19 i hela kommunen. 

 3. Besked om provtagning inväntas. För brukare som ej är inskriven i kommunal hälso- och sjukvård 
kontaktas berörd vårdcentral. 

4. Särskilt avdelad sjuksköterska medverkar i handledning och undervisning avseende basala 
hygienrutiner och skyddsutrustning.  

5. Vid större utbrott i hemtjänsten följs punkten 7 till och med 11 ovan under ”Särskilt boende”.
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Sammanställning enkätsvar enkät basala hygienrutiner  
Maj 2020 - 524 svar 
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Sammanställning enkätsvar enkät följsamhet basala hygienrutiner  
Oktober 2020 428 svar 
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Diagram avvikelsefördelning 2020 

Fördelning av de mest framträdande avvikelserna hos de olika verksamheterna inom lagrum 
HSL. VO står för vård och omsorg. FS står för funktionsstöd. 
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Läkemedelshändelse

 
 
Under år 2020 har 1568 läkemedelshändelser rapporterats. En läkemedelshändelse innebär, 
till exempel, att läkemedels delats ut vid fel tidpunkt, eller att läkemedel som givits inte blivit 
signerade eller att en utdelning av läkemedel missats. Flest läkemedelshändelser rapporteras 
inom Äldreomsorgen (Vård och omsorg). 
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Fall

 
 
Under år 2020 har 1492 fallincidenter rapporterats. Det finns beslut om att alla fall ska 
rapporteras, vare sig patienten skadar sig eller ej (om någon sakta glider ur sin fåtölj och ner 
på golvet räknas det också som fall). Flest fallincidenter sker inom Vård och omsorg. 
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Brist i vård och behandling

 
 
Under år 2020 har 268 avvikelser inom området ”brist i vård och behandling”. Brist i vård och 
behandling innebär, till exempel, ett träningspass som inte kunnat utföras eller en omläggning 
som skjutits på.  
 
Hjälpmedel – medicinteknisk händelse 
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Medicinteknisk händelse

 
 
Under år 2020 rapporterades 50 medicintekniska händelser. En medicinteknisk händelse är 
när en avvikelse/risk för avvikelse rapporteras som rör medicintekniska produkter såsom 
rullstolar eller droppumpar. 
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Informationsöverföring

 
 
Under år 2020 rapporterades 42 avvikelser avseende informationsöverföring inom lagrum 
HSL. Flest av dessa återfinns inom äldreomsorgen, ordinärt boende. Svårare att få information 
när man inte befinner sig på ett och samma ställe. 
 
 
Skyddsåtgärder 
Under år 2020 har 16 avvikelser avseende skyddsåtgärder rapporterats, samtliga från VO 
SÄBO. Skyddsåtgärder avser avvikelser som rapporteras i samband med användandet av, till 
exempel, sänggrindar och rörelselarm.
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Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insats i 
Härryda kommun 2020 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden antar Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans 
psykologiska insats i Härryda kommun år 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet  
I Härryda kommun är välfärdsnämnden ansvarig vårdgivare. Enligt 
patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren bedriva ett systematiskt 
patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador.  
 
Patientsäkerhetsberättelsen ska upprättas senast den första mars varje år och 
ska beskriva: 

 Hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits under föregående kalenderår 
 Vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten 
 Vilka resultat som har uppnåtts 

 
Under 2020 har arbetet med att implementera Ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete och patientsäkerhet gällande elevhälsans 
psykologiska insats fortskridit. Egenkontroll har utförts genom kontroll av 
att uppgifter förs in skyndsamt i journal, remissbevakningssystem används 
samt att det finns en likvärdighet i psykologutlåtanden. Tio avvikelser har 
inkommit och hanterats. Ingen har bedömts som allvarlig. Inga klagomål 
eller synpunkter har inkommit via kommunens synpunktshantering gällande 
elevhälsans psykologiska insats. Blanketter gällande att inhämta 
psykologutredningar från annan mottagning, informationsöverföring mellan 
verksamheter samt medgivande till psykologutredning har tagits fram. En 
ny blankett för avvikelser inklusive riskbedömningsmatris har tagits fram. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 27 januari 2021 
 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insats i 

Härryda kommun 2020 
 

Page 71 of 293



  2(2) 

           
       

Gunilla Cederberg Marie Wilhelmsson 
Verksamhetschef EPI Verksamhetschef EPI 
 
 

Page 72 of 293



  

  

 
 

 

H
K1

00
1,

 v
1.

0,
 2

01
6-

03
-0

9 
   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sektorn för utbildning, kultur och fritid 2021-01-01
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Åsa Lundborg, PLA, psykologiskt ledningsansvarig

Patientsäkerhetsberättelse
Elevhälsans psykologiska insats (EPI)
Härryda kommun 2020
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Sammanfattning 

Elevhälsans psykologiska insats (EPI) är en del av skolornas arbete 
samtidigt som den är en del av hälso- och sjukvården och går under hälso- 
och sjukvårdslagen (2017:30), HSL. Elevhälsan ska främst arbeta 
förebyggande och hälsofrämjande med mål att stödja elevernas utveckling 
mot utbildningens mål. 
Under 2020 har arbetet med att implementera Ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete och patientsäkerhet gällande elevhälsans 
psykologiska insats (antogs av kommunstyrelsen i § 308 den 27 augusti 
2018) fortsatt.  
Egenkontroll har utförts genom kontroll av att uppgifter förs in skyndsamt i 
journal, remissbevakningssystem används samt att det finns en likvärdighet 
i psykologutlåtanden. Tio avvikelser har inkommit och hanterats. Ingen har 
bedömts som allvarlig. 
Blanketter gällande att inhämta psykologutredningar från annan mottagning, 
informationsöverföring mellan verksamheter samt medgivande till 
psykologutredning har tagits fram. En ny blankett för avvikelser inklusive 
riskbedömningsmatris har tagits fram och använts. 
 
Utifrån att en pandemisituation har rått under 2020 har behovet av att kunna 
hålla säkra digitala vårdmöten ökat. En digital vårdplattform har kopplats 
upp och använts för insatser som räknas in under HSL, t ex anamnessamtal 
med vårdnadshavare vid skolpsykologisk utredning. 
Skolpsykologerna har haft möjlighet att gå olika utbildningar under året, bl 
a i PALS och PAX (evidensbaserade metoder med syfte att arbeta 
förebyggande och främjande samt öka trygghet och studiero i klassrum och 
skolövergripande).  
Ett utvecklingsprojekt kring elever med 2E (särskild begåvning i 
kombination med funktionsnedsättning) har startat upp under ht 20 med 
hjälp av medel från socialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) samt 20% 
verksamhetsutvecklare som finansierats internt. Två psykologer arbetar 50% 
i projektet tillsammans med en specialpedagog på 20%.   
 
Psykologinsatsen inom har under vt 20 och ht 20 varit fyra tjänster fördelat 
på 5 517 elever (17 skolor) i grund- och grundsärskolan (aktuellt elevantal 
2020-12-04). I gymnasiet en tjänst på 1 801 elever och i förskolan en tjänst 
på 1 857 barn (28 förskolor). Det har även varit 50% tjänst i 
utvecklingsprojekt finansierat av SPSM.  
 
Utifrån beslutade neddragningar (beslut i välfärdsnämnden den 6 november 
2019) av psykologverksamheten med 2 tjänster i grundskolan inför 2020 har 
en riskanalys gjorts där risker för patientsäkerheten har identifierats. 
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Inledning 

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § 1–2, Vårdgivaren ska senast 1 mars varje år 
upprätta en patientsäkerhetsberättelse där arbetet med patientsäkerhet ska 
beskrivas och vilka åtgärder som har vidtagits och vilka resultat som har 
uppnåtts. 
SOFS 2011:9 7 kap. 3 §, Patientsäkerhetsberättelsen ska ha sådan 
detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet med att systematiskt och 
fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens 
olika delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses.  
Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för alla 
redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra 
patientsäkerheten. Patientsäkerhetsberättelsen bör utformas så att den kan 
ingå i vårdgivarens ledningssystem för patientsäkerhet. 
Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år. 
 
 
STRUKTUR 

Övergripande mål och strategier 
SFS 2010:659, 3 kap. 1 § Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera 
verksamheten så att den leder till att kravet på god vård upprätthålls. SOSFS 
2011:9, 3 kap. 2 § Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller 
verksamhet enligt LSS ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, 
kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. 
Uppföljning och utvärdering av patientsäkerheten i elevhälsans 
psykologiska insats sker årligen genom denna patientsäkerhetsberättelse. 
Avvikelser och vårdskador hanteras och mäts via rapportering i 
avvikelsehanteringen. På psykologmöte varannan vecka tas frågan om 
avvikelser upp. Avvikelser utreds av PLA och verksamhetschef informeras. 
Dokumentation av eventuella beslutade förbättringsåtgärder utifrån 
utredning av avvikelser ska även ske i form av protokoll från 
psykologmöten. Vid behov upprättas nya rutiner.  
Egenkontroll av olika insatser ger också kunskap om verksamhetens 
kvalitet. Resultaten gällande avvikelser, uppföljningar och egenkontroll 
sammanställs av PLA och återförs till verksamheten och vårdgivaren via 
psykologmöten samt patientsäkerhetsberättelsen.  
Målet med patientsäkerhetsarbetet inom elevhälsans psykologiska insats är 
att säkra en god och säker vård där risker och händelser identifieras tidigt 
och kan förebyggas. Det ska inom verksamheten finnas den bemanning och 
kompetens som är nödvändig för att på sikt uppnå dessa mål. Det ska även 
finnas säkra rutiner och lokala riktlinjer för arbetet och dessa ska vara kända 
av all personal. Arbetsmiljön ska vara sådan att tid finns för planering och 
kvalitetsarbete. Strategier för att uppnå detta mål är att: 
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● Årligen säkra bemanning och kompetens utifrån kravet på god vård 

och en verksamhet som tidigt kan förebygga händelser och 
avvikelser 

● Säkra att det finns förutsättningar att arbeta systematiskt med 
riktlinjer och rutiner som kan implementeras i verksamheten 

● Kontrollera och följa upp arbetet. 
 
Arbetet utgår ifrån ledningssystemet, vilket omsätts i aktiviteter i 
verksamheten med syfte att säkra en god och säker vård samt likvärdighet i 
insatserna. 
 
Ledningssystemet 
Bilden nedan illustrerar patientsäkerhetsarbetet som en cyklisk process där 
verksamheten kontinuerligt planeras, genomförs, utvärderas och förbättras.  

 
 
Organisation och ansvar 
 
SFS 2010:659, 3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 § 1 Vårdgivaren ska 
dokumentera hur ansvaret är organiserat och fördelat i verksamheten. 
Under 2020 har Gunilla Cederberg varit verksamhetschef för elevhälsans 
psykologiska insatser (EPI) i grundskolan. För gymnasiet har Marie 
Wilhelmsson varit verksamhetschef. Psykolog Åsa Lundborg innehar rollen 
som psykologiskt ledningsansvarig (PLA), utförare av psykologiska 
ledningsansvarsuppgifter (PLA) preciserade i Ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete och patientsäkerhet gällande elevhälsans 
psykologiska insats. Detta ledningssystem är ett styrdokument som 
preciserar hur god patientsäkerhet ska säkerställas i elevhälsans 
psykologiska insats.  
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Vårdgivare 
De delar av den psykologiska insatsen inom elevhälsan som utgör hälso- 
och sjukvård regleras bl. a. av hälso- och sjukvårdslagen. Härryda kommun 
är, genom välfärdsnämnden, ansvarig vårdgivare. Vårdgivaren ansvarar för 
att det finns ett ledningssystem och utser verksamhetschef för elevhälsans 
psykologiska insats. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och 
fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Vårdgivaren ska 
med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera 
och förbättra verksamheten.  
 
Verksamhetschef och psykologiskt ledningsansvarig 
Då verksamhetscheferna saknar psykologisk kompetens kan 
verksamhetscheferna ge uppdrag åt legitimerad psykolog att fullgöra och 
ansvara för vissa ledningsuppgifter. Det innebär att så länge den 
psykologiskt ledningsansvarige (PLA) har dessa ledningsuppgifter utförts de 
av denne och inte av verksamhetschefen. Verksamhetschefen ansvarar för 
att uppdraget som psykologiskt ledningsansvarig utförs på ett 
tillfredsställande sätt. I Härryda kommun innehar Åsa Lundborg rollen som 
PLA. 

Legitimerad psykolog 
Den enskilde psykologen arbetar på uppdrag av rektor. Till de 
arbetsuppgifter som faller inom hälso- och sjukvård innefattas bland annat 
individinriktade insatser direkt till elev, vårdnadshavare eller pedagoger. 
Som hälso- och sjukvårdspersonal har psykologen ett personligt 
yrkesansvar, vilket innebär att alltid vara ansvarig för att fullgöra sina 
arbetsuppgifter enligt gällande lagstiftning samt de bestämmelser och 
föreskrifter som i övrigt gäller för verksamheten. I Härryda kommun är 
psykologerna anställda på den centrala enheten Barn- och elevhälsa. 
Psykologen ska ha god kännedom om och följa den lagstiftning som gäller 
inom hälso- 
och sjukvården samt de bestämmelser och föreskrifter som i övrigt gäller för 
verksamheten, t ex skollagen. I Handbok för psykologer, ett digitalt 
dokument som innehåller rutiner och lokal tillämpning, specificeras 
ytterligare information om t ex sekretess och tillämpning av lagstiftningen 
inom området.  
 
Samverkan för att förebygga vårdskador 
SOSFS 2011:9, 4 kap. 6 §, 7 kap. 3 § 3 Vårdgivaren skall identifiera 
processer där samverkan behövs för att förebygga vårdskador. 
 
Nedan listade samverkansforum och möten har bedömts relevanta för att 
förebygga vårdskador och säkra kvalitet. 
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● Samverkansmöten har skett med alla psykologer som arbetar med 
barn och ungdomar i Härryda kommun (BVC, BUP, BUM, UPH) 
vid ett tillfälle/termin. 

● Samverkan sker kontinuerligt med vårdnadshavare. 
● Samverkan sker kontinuerligt med övriga professioner inom enhet 

Barn- och elevhälsa (t ex specialpedagoger, logoped och 
verksamhetsutvecklare). 

● Elevhälsans professioner (rektor, skolsköterska, specialpedagog, 
psykolog, kurator) har samverkat ute på skolenheterna. Även studie- 
och yrkesvägledare samverkar i dessa forum både inom grundskolan 
och på gymnasiet. 

● Psykologer har deltagit på samverkansmöten enligt riktlinjer för 
Västbus/SIP (samordnad individuell utvecklingsplan).  
 

Patienters och närståendes delaktighet 
SFS 2010:659, 3 kap. 4 § Vårdgivaren ska ge patienter och närstående 
möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet 
 
All hälso- och sjukvård är frivillig, den är ett erbjudande. Informerat 
samtycke är en utgångspunkt. Psykolog ska alltid sträva efter att samarbeta 
med elev och vårdnadshavare för bästa möjliga vårdresultat. 
Vårdnadshavaren kontaktas när psykolog så bedömer det. Eleven bör alltid 
informeras om det som rör henne/honom och informationen ska anpassas 
utifrån elevens mognad och ålder. Eleven ska ha medinflytande som med 
tiden kan övergå till självbestämmande. Detta innebär att elev ensam kan ge 
samtycke till vissa psykologinsatser. Gällande psykologutredning inhämtas 
alltid informerat samtycke från vårdnadshavare om eleven är under 18 år. 
Rutiner gällande informerat samtycke har tydliggjorts i psykologgruppen.  
Överföring av skolpsykologjournal till/från skola utanför kommunen eller 
friskola sker med vårdnadshavares skriftliga medgivande. Inom kommunens 
grundskolor, och mellan förskolor, grundskolor och gymnasium, finns en 
sammanhållen psykologjournal utifrån att kommunjuristen har bedömt att 
alla verksamheterna tillhör samma verksamhetsgren och således inte har 
yttre sekretessgränser mellan sig utan inre sekretess råder. En ny blankett 
har tagits fram gällande att vårdnadshavare kan ge samtycke för 
informationsöverföring mellan verksamheter som emellan sig har en 
sekretessgräns. 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet 
Enligt 6 kap. 4 § patientsäkerhetslagen och 7 kap. 2 § 5 Hälso- och 
sjukvårdspersonalen SOSFS, 2011:9 är hälso- och sjukvårdspersonalen 
skyldiga att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Personalen ska 
rapportera till vårdgivaren risker och händelser som skulle kunna medföra 
en vårdskada. 
Skolpsykologen ansvarar för att anmäla avvikelser inom verksamheten 
genom att fylla i en avvikelserapport som lämnas till den psykologiskt 
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ledningsansvariga (PLA) som i samråd med verksamhetschefen utreder och 
fattar beslut om åtgärd. Beslutet återkopplas till anmälaren. Vid avvikelser 
som gäller journalföringssystemet PMO konsulteras vid behov 
systemansvarig för PMO. Åtgärden utvärderas för att följa upp om den haft 
önskad effekt. Psykologiskt ledningsansvarig (PLA) tillsammans med 
verksamhetschef ansvarar för att sammanställning av samtliga 
avvikelserapporter under året görs, med syfte att analysera och identifiera 
mönster inom verksamheten.  
Vid stora brister i patientsäkerheten görs anmälan till Inspektionen för Vård 
och Omsorg (IVO). Vid allvarlig vårdskada görs anmälan enligt lex Maria.  
 
Klagomål och synpunkter 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 § och 7 kap. 2 § 6 Vårdgivaren ska ta emot och 
utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalite från elever, 
vårdnadshavare, personal, vårdgivare samt myndigheter. 
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, t.ex. förslag på förbättringar. Klagomål och 
synpunkter kan komma från elever och deras närstående, personal, andra 
vårdgivare, socialtjänst, myndigheter, föreningar samt andra organisationer 
och intressenter. Synpunktshanteringen i kommunen kan användas för 
synpunkter och klagomål från elever och vårdnadshavare. Inkomna 
klagomål och synpunkter redovisas under resultat. 
 
Egenkontroll 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2 §, 7 kap. 2 § Vårdgivaren ska utföra egenkontroll i 
syfte att säkra verksamhetens kvalitet 
 
Vårdgivaren är skyldig att bedriva egenkontroll. 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. Egenkontroll kan exempelvis innebära 
granskning av journaler och annan dokumentation eller uppföljning av att 
rutiner finns, följs och fungerar tillfredsställande. 
Exempel på egenkontroll under året:  

● Det har under året säkerställts att det finns rutiner för psykologiskt 
arbete och att dessa är väl kända bland psykologerna. 

● Rutinerna har diskuterats i psykologgruppen.  
● Gemensam egenkontroll gällande att remissbevakningssystem 

används och fungerar tillfredsställande. 
● Gemensam egenkontroll gällande att rutin om att uppgifter förs in i 

psykologjournal skyndsamt följs. 
● Gemensam egenkontroll gällande likvärdighet och kvalitet i 

rekommendationer som ges i psykologutlåtanden efter 
skolpsykologisk utredning. 
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PROCESS  

Åtgärder för att öka patientsäkerheten 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § 1–2 Vårdgivaren ska senast 1 mars varje år 
upprätta en patientsäkerhetsberättelse där arbetet med patientsäkerhet ska 
beskrivas och vilka åtgärder som har vidtagits och vilka resultat som har 
uppnåtts. 
 

● Under 2020 har arbetet med att implementera Ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete och patientsäkerhet gällande 
elevhälsans psykologiska insats (antogs av kommunstyrelsen i § 308 
den 27 augusti 2018) fortsatt. 

● Ett årshjul för den psykologiska verksamheten avseende HSL har 
använts för att skapa systematik i arbetet. 

● Skolpsykologerna har återkommande (varannan vecka) möten där 
rutiner och riktlinjer från Handbok för psykologer aktualiseras och 
vid behov revideras. 

● Riktlinjer kring att säkerställa att man inte missar någon 
vårdnadshavare vid samtycke för HSL-insats, att man säkerställer 
inhämtande av samtycke för att delge skolpsykologiska utredningar 
till den medicinska delen av elevhälsan, att samtycke inhämtas för 
informationsöverföring mellan verksamheter samt remissbevakning 
har uppdaterats. 

● Rutiner för introduktion av nyanställda har systematiskt använts.  
● Psykologiskt ledningsansvarig har medverkat i en nätverksträff 

lokalt kring avvikelser.  
● Risk har identifierats gällande att icke behörig personal riskerar att 

öppna post då namn på ansvarig psykolog har saknats på t ex 
remissvar. Utifrån inkomna avvikelser har kontakt tagits med aktuell 
vårdmottagning som ändrat på sina rutiner. 

● Blanketter gällande att inhämta psykologutredningar från annan 
mottagning, informationsöverföring mellan verksamheter samt 
medgivande till psykologutredning inklusive att informationen får 
ges till den medicinska delen av elevhälsan har uppdaterats. 

● En ny avvikelseblankett inklusive riskbedömningsmatris har tagits 
fram och använts. 
 

Riskanalys  
SOSFS 2011:9, 5 kap. 1 § 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: 
 

1. uppskatta sannolikheten för att händelsen inträffar och 
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2. bedöma negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av 
händelsen 7 kap 2§ p 4 

 
En riskanalys ska alltid göras vid förändringar och nya åtaganden. 
Psykologiskt ledningsansvarig (PLA) ansvarar för att detta behandlas i 
samband med psykologgruppens möten. All personal inom elevhälsans 
psykologiska insats ansvarar för att identifiera och rapportera händelser som 
kan leda till negativa konsekvenser eller tillbud i verksamheten. Detta sker 
genom avvikelserapportering, vilken i sin tur ligger till grund för inom vilka 
områden verksamheten behöver utvecklas. En riskanalys behöver också 
göras vid eventuella större verksamhetsförändringar. Verksamhetschef 
ansvarar för att en riskanalys görs tillsammans med PLA och berörda 
medarbetare. Diskussion kring arbetsmiljö och rutiner är återkommande på 
psykologmöten. 
 

Utredning av händelser - vårdskador 
HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap. § 2 sista stycket 
Beskriv händelser som har utretts som har medfört eller hade kunnat 
medföra en vårdskada samt lärdomar av dessa. En samlad analys redovisas 
under rubriken resultat och analys. 
Under 2020 har inga händelser inträffat som bedömts ha medfört vårdskada. 

Informationssäkerhet 
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1 §  
 
Psykologerna arbetar inom Härryda kommun och omfattas således av 
kommunens dokumenthanteringsplan. Under 2020 har den uppdaterade 
planen använts och ligger även kopplad till rutinerna i Handbok för 
psykologer. Under 2020 har rutin kring anonymisering och regelbunden 
radering av testpersoner, vad gäller psykologtester som administreras och 
rättas digitalt, använts.  
 
Eftersom en pandemisituation har rått under 2020 har behovet av att kunna 
hålla digitala vårdmöten ökat. Utifrån detta har digital vårdplattform 
kopplats upp och använts för insatser, t ex anamnessamtal med 
vårdnadshavare vid skolpsykologisk utredning, som räknas in under HSL. 
 

RESULTAT OCH ANALYS 

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § 3 Vilka resultat som uppnåtts i verksamheten av 
genomförda åtgärder. 
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Egenkontroll 
Egenkontroll har genomförts gällande att information förs in i journal 
skyndsamt enligt lokal rutin. Vid denna egenkontroll var 88% av 
kontrollerade anteckningar införda enligt rutin.  
 
Egenkontroll har gemensamt utförts vid två tillfällen utifrån att tillse att 
remissbevakningssystem används samt att inte elever som remitteras till 
annan vårdenhet hamnar mellan stolar. Resultatet visar att det används av 
majoriteten av gruppen och fungerar. Framöver kommer tid avsättas på 
psykologmöten för gemensam kontroll på plats. 
Egenkontroll gällande att gå igenom utlåtanden tillsammans för att säkra 
likvärdighet kring rekommendationer som ges i psykologutredningar har 
utförts. Detta ses som ett tillfälle att höja kvalitet samt säkra likvärdigheten. 
Resultatet visar att psykologerna tyckte det var lärorikt samt att det fanns 
samstämmighet gällande att resultaten tydligt hos samtliga kopplades till 
rekommendationer om insatser i skolan för berörd elev.  
 
Avvikelser 
Under 2020 har tio avvikelser rapporterats. Alla avvikelser har utretts och 
hanterats enligt rutin. Allvarlighetsgrad har bedömts med hjälp av 
riskmatris. Ingen har bedömts som allvarlig. 
Tre avvikelser har gällt handlingar (remissbekräftelser och SIP-protokoll) i 
inkommen post där mottagande psykologs namn inte stått utan bara 
enhetens. Det har lett till att posten öppnats av annan person på enheten. En 
av avvikelserna blev hanterad som en personuppgiftsincident i 
välfärdsnämnden. Kontakt har tagits med enheterna som skickat 
handlingarna för att säkerställa att deras rutiner ändras. 
Tre avvikelser gäller protokoll/handling som glömts kvar, t ex i scanner. 
Samtliga har snabbt hittats och återbördats utan att någon obehörig tagit del 
av informationen. Det bedöms handla om fel som begåtts i en stressig 
arbetssituation. 
En avvikelse har gällt inbjudan till SIP-möte som gått till fel person inom 
organisationen. En avvikelse har uppmärksammat risk för att man i 
journalsystem inte har båda vårdnadshavarna registrerade vilket lett till 
ändrad rutin kring att inhämta samtycke för HSL-insats. 
 
Två avvikelser har gällt PMO (dokumentationssystem): psykologutlåtande 
inklusive siffror från begåvningstestning hittades inscannat i PMO elevakt 
och i PMO psykologjournal fanns risk att uppgifter kring en elev som går i 
grundskolan kunde läggas in i psykologjournal för gymnasiet. Ovanstående 
har uppmärksammats i psykologgruppen samt delgetts verksamhetschef. 
Personal kommer under våren 2021 utbildas i PMO för att säkerställa att rätt 
dokument hamnar i rätt flik av PMO. Vårdgrannar har på samverkansmöte 
informerats om att psykologutlåtanden skall skickas direkt till ansvarig 
skolpsykolog. 
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Antalet avvikelser bedöms vara lägre än faktiska händelser då flera 
psykologer i gruppen har uttryckt att de på grund av hög arbetsbelastning 
inte hinner fylla i avvikelserapport när händelser inträffat. Detta riskerar att 
negativt påverka patientsäkerheten. 
 
Klagomål och synpunkter 
Inga klagomål eller synpunkter har inkommit via kommunens 
synpunktshantering gällande elevhälsans psykologiska insats. 

Händelser och vårdskador 
Inga allvarliga vårdskador har skett och inga lex Maria-anmälningar har 
gjorts. 

Riskanalys 
Under året har psykologerna arbetat med att uppmuntra till 
avvikelserapportering och avvikelser har varit en stående punkt på alla 
psykologmöten. Utifrån sjukskrivningar i psykologgruppen och tidvis hög 
grad av upplevd stress har diskussion återkommande som en stående punkt 
förts på psykologmöten kring arbetsmiljö, hur arbetssätt kan anpassas och 
utvecklas och hur enskild psykologs arbetsbelastning eventuellt kan 
minskas. Gruppen har fortlöpande stämt av antal psykologutredningar som 
respektive psykolog fått i uppdrag. Vid behov har extern konsult använts för 
psykologutredningar under året. 
 
Utifrån beslutade neddragningar (beslut i välfärdsnämnden den 6 november 
2019) av psykologverksamheten med två tjänster i grundskolan vilket 
verkställdes under 2020 har en riskanalys gjorts. Risker för 
patientsäkerheten som identifierats är risk för att inte kunna erbjuda god och 
säker vård inom rimlig tid samt svårigheter att systematiskt arbeta utifrån de 
rutiner och processer som definieras i ledningssystemet. Detta har under året 
blivit märkbart i verksamheten. Ett flertal avvikelser bedöms vara 
stressrelaterade vilket riskerar att negativt påverka patientsäkerheten.  
Den gemensamma egenkontrollen har blivit svårare att genomföra med alla 
psykologer närvarande då det p g a tidsbrist ofta är ett flertal som måste 
prioritera bort psykologmöten för andra uppdrag i verksamheterna. Det gör 
också att aktualisering och diskussion kring gemensamma rutiner blir 
lidande. Det har också uttryckts att man p g a hög arbetsbelastning inte 
hinner fylla i avvikelserapporter i tillräcklig utsträckning. 
 
Det finns behov av att säkerställa att det rum på enhet Barn- och Elevhälsa 
som används för HSL-insatser, inklusive psykologtestning, ytterligare 
ljudisoleras då det inte anses uppfylla krav på patientsäkerhet utifrån 
sekretess. 
Utifrån enskild psykologs perspektiv arbetar man utifrån eget 
legitimationsansvar vilket medför att det är av stor vikt att det finns 
möjlighet att utföra psykologuppdraget på ett lagligt och rättssäkert sätt. 
Samverkan har skett med fackliga representanter vid riskanalys utförd 
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utifrån arbetsmiljöperspektiv eftersom den är nära sammankopplad med 
patientsäkerheten. 
 
Resultat och analys 
Under 2020 har arbetet med att implementera Ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete och patientsäkerhet gällande elevhälsans 
psykologiska insats (antogs av kommunstyrelsen i § 308 den 27 augusti 
2018) fortsatt.  
Rutiner för introduktion av nyanställda har systematiskt använts. Det 
framtagna årshjulet för EPI har utvecklats och används för att systematisera 
arbetet under året.  
Risk har identifierats gällande att icke behörig personal riskerar att öppna 
post då namn på ansvarig psykolog har saknats på tex remissvar. Utifrån 
inkomna avvikelser har kontakt tagits med aktuell vårdmottagning som 
ändrat på sina rutiner.  
Blanketter gällande att inhämta psykologutredningar från annan mottagning, 
informationsöverföring mellan verksamheter samt medgivande till 
psykologutredning inklusive att informationen får ges till medicinska delen 
av elevhälsan har uppdaterats. Blanketten kring samtycke till 
informationsöverföring mellan verksamheter har även länkats till den 
nyligen framtagna gemensamma elevhälsoplanen i grundskolan, för att 
kunna användas generellt i kommunen. 
En ny blankett för avvikelser inklusive riskbedömningsmatris har tagits 
fram och använts. 
Utifrån att en pandemisituation har rått under 2020 har behovet av att kunna 
hålla säkra digitala vårdmöten ökat. En digital vårdplattform har kopplats 
upp och använts för insatser som räknas in under HSL, t ex anamnessamtal 
med vårdnadshavare vid skolpsykologisk utredning. 
Psykologiskt ledningsansvarig psykolog har medverkat vid två 
nätverksträffar kring avvikelser. P g a rådande pandemisituation har 
nationellt nätverk inte hållits under året.  
Skolpsykologerna har haft möjlighet att gå olika utbildningar under året, bl 
a i PALS och PAX (evidensbaserade metoder med syfte att arbeta 
förebyggande och främjande samt öka trygghet och studiero i klassrum och 
skolövergripande). Dessa utbildningar har varit kostnadsfria (PALS drivs 
genom Västra Götalandsregionen, PAX-utbildning har varit kostnadsfritt för 
Härryda Kommun utifrån att vi kommer delta i en studie (Minerva)). 
Implementering av PALS har påbörjats på en skola under ht 20 och flera 
kommer påbörja arbetet under vt 21. PAX kommer implementeras på några 
skolor under vt 21.  
 
Ett utvecklingsprojekt kring elever med 2E (särskild begåvning i 
kombination med funktionsnedsättning) har startat upp under ht 21 med 
hjälp av medel från SPSM samt 20% verksamhetsutvecklare som 
finansierats internt. Två psykologer arbetar tillsammans 50% i projektet där 
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det bl a har startats upp en liten undervisningsgrupp på onsdagar i 
Pinntorpshallen med lärmiljö och pedagogik anpassad för målgruppen. 
Eleverna följs utifrån att man mäter närvaro och måluppfyllelse i ordinarie 
skolverksamhet samt psykologiskt välbefinnande kontinuerligt. Ansvariga 
pedagoger på hemskolorna får parallellt handledning i sitt arbete. Inom 
projektet har några elever kartlagts med psykologutredning (HSL-insats) för 
att erhålla en tydligare bild av förmågor och behov.  
Psykologerna har under vt 20 och ht 20 varit fyra tjänster fördelat på 5517 
elever (17 skolor) i grund- och grundsärskolan (aktuellt elevantal 2020-12-
04). I gymnasiet en tjänst för 1 801 elever och i förskolan en tjänst för 1 857 
barn (28 förskolor). Det har även varit 50% tjänst i utvecklingsprojekt 2E 
finansierat av SPSM.  
 
Mål och strategier för kommande år 

PLA kommer fortsatt uppdatera sig kring aktuell lagstiftning och delta i 
nätverksträffar både lokalt och nationellt. I arbetet med PMO samarbetar 
PLA fortsatt med systemadministratör som är medlem av psykologgruppen 
och har kontakt med systemansvarig och CGM (systemleverantör).  
Under 2021 kommer utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet att 
fortsätta. Följande områden har identifierats som prioriterade: 
Avvikelser: Arbetet med att ta in och utreda avvikelser fortsätter. Fokus 
kommer ligga på att säkerställa att alla incidenter som har betydelse för 
patientsäkerhet samt är viktiga för att utveckla verksamheten lämnas in. 
Egenkontroll: Arbetet med att utveckla egenkontroll fortsätter. Gemensam 
egenkontroll kring att journal förs enligt rutin samt för när i tid uppgifter ska 
vara införda efter insats kommer att ske vid två tillfällen under 2021. 
Gemensam egenkontroll kring att remisshanteringssystem i PMO fungerar 
och används enligt rutin kommer att ske vid två tillfällen under 2021. 
 
Utvärdering kommer att ske av hur de nya blanketter för avvikelser och 
samtycke samt informationsöverföring, som framtagits under 2020, fungerar 
och används. 
Processen vid psykologutredning kommer tydliggöras och checklistor med 
syfte att säkerställa kvalitet och likvärdighet kommer att skapas. 
Säkerställa rum för HSL-insatser som är patientsäkert utifrån sekretess på 
enhet Barn- och elevhälsa. Arbetet kommer att fortgå i samverkan med 
verksamhetschef.  
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Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats i 
Härryda kommun 2020 
 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden antar Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans 
medicinska insats i Härryda kommun år 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet  
I Härryda kommun är välfärdsnämnden ansvarig vårdgivare. Enligt 
patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren bedriva ett systematiskt 
patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador.  
 
Patientsäkerhetsberättelsen ska upprättas senast den första mars varje år och 
ska beskriva: 

 Hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits under föregående kalenderår 
 Vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten 
 Vilka resultat som har uppnåtts 

 
Under 2020 har skolsköterskorna i grundskolan fått en gemensam chef som 
tillika är verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, 
för grundskolan. Vidare har revidering av ledningssystemet gjorts under 
våren och beslut om att anta det fattades i välfärdsnämnden i september. 
 
Under 2020 har ett arbete bedrivits för att kvalitetssäkra 
journaldokumentation och stöd till enskild skolsköterska samt säkerställa 
sekretessen i olika delar inom elevhälsans uppdrag. Under 2020 har antalet 
avvikelser jämfört med tidigare år minskat, totalt har elva avvikelser 
lämnats in till medicinskt ledningsansvarig sjuksköterska (MLA).  
 
Under 2020 har ingen allvarlig händelse eller vårdskada rapporterats in. 
Avvikelser har främst rört områden som dokumentation, vaccinationer och 
övergångar från annan vårdgivare. Även uteblivna uppföljningar och 
uteblivna medicinska kontroller har förekommit. Samtliga avvikelser har 
blivit åtgärdade. 
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Inledning 
 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse årligen. Patientsäkerhetsberättelsen ska öppet och 
tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att 
förbättra patientsäkerheten.  
Verksamhetscheferna enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) för 
elevhälsans medicinska insats (EMI) i Härryda kommun har delegerat 
uppdraget att upprätta en patientsäkerhetsberättelse till medicinskt 
ledningsansvarig (MLA).  
 
Elevhälsans medicinska insats (EMI) 
EMI är en del av skolan samtidigt som de är en del av hälso- och sjukvården 
och omfattas därför av hälso- och sjukvårdens lagar. Den medicinska 
insatsen av elevhälsan skiljer sig från den övriga elevhälsan genom att den 
är en egen verksamhetsgren. Den medicinska insatsen har Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) som tillsynsmyndighet. Syftet med tillsynen är att 
upptäcka och påtala brister som kan påverka säkerheten för den enskilde, 
samt att kontrollera att verksamheterna uppfyller lagstadgade krav och 
upprätthåller en god kvalitet. 
Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande och elevernas 
utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Hälsoscreening, hälsosamtal 
och vaccinering som erbjuds av EMI, är frivilligt men de flesta tackar ja till 
erbjudandet. 

Sammanfattning 
Under 2020 har skolsköterskorna i grundskolan fått en gemensam chef som 
tillika är verksamhetschef enligt HSL för grundskolan. Skolsköterskorna i 
gymnasiet har sedan tidigare en gemensam chef som även den är 
verksamhetschef enligt HSL för gymnasiet. Vidare har revidering av 
ledningssystemet gjorts under våren och beslut om att anta det togs i 
välfärdsnämnden i september. 
2020 års kvalitetshöjande mål har varit att: 
Kvalitetssäkra journaldokumentation: 
Nya rutiner för journaldokumentation har skapats och finns i 
metodhandboken. Arbetet kommer att fortsätta fortlöpande även under nästa 
år för att ytterligare kvalitetssäkra dokumentation i journal. 
Säkerställa sekretessen i olika delar inom elevhälsans uppdrag: 
Det har under året tagits fram en gemensam elevhälsoplan i grundskolan 
respektive gymnasieskolan. Där beskrivs yrkesroller, uppdrag och sekretess.  
Skolsköterskans uppdrag och EMI:s roll har tydliggjorts för läkarna (som 
även är skolläkare på grundskolan) på Barn- och ungdomsmottagningen 
(BUM) i Mölnlycke. Detta i syfte att tydliggöra att information mellan 
verksamheterna ska delas först efter att medgivande finns från 
elev/vårdnadshavare samt att verksamheten har behov av den för att 
genomföra sitt uppdrag.  
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Stödet till enskild skolsköterska skulle kvalitetssäkras: 
MLA har under året stöttat skolsköterskorna med prioriteringar och struktur 
mm. Metodhandboken har uppdaterats och nya rutiner har tagits fram som 
ett stöd i skolsköterskans arbete och bidrar till patientsäkerhet. 
EMI följer Göteborgs metodstöd för EMI i så stor utsträckning som möjligt. 
Utöver detta finns lokala rutiner inom kommunen.  
Skolsköterskorna har under året uppmanats att använda årshjul för att 
planera och följa upp sin verksamhet och genomföra egenkontroller. 
 

Struktur 
 
Övergripande mål och strategier 
 
Målet med hälso- och sjukvården (2017:30) är en god hälsa och en vård på 
lika villkor för hela befolkningen. Kännetecken på en god vård och omsorg 
är att den är kunskapsbaserad och ändamålsenlig samt att den utförs på ett 
effektivt och säkert sätt. Den ska vara rättssäker och erbjudas i rimlig tid 
samt vara jämlik och utföras med respekt för människans integritet och 
specifika behov. Målet med patientsäkerhetsarbetet är att säkra en god och 
säker vård där risker och händelser identifieras tidigt och därmed kan 
förebyggas.  
För att kunna uppnå detta mål är det nödvändigt att det inom verksamheten 
finns den bemanning, personal och den kompetens som krävs. Det ska 
finnas säkra rutiner och lokala riktlinjer för arbetet och dessa ska vara kända 
för all personal. Arbetsmiljön ska vara sådan att tid finns för planering och 
kvalitetsarbete.  
 
Strategier för att uppnå dessa mål är att:  

 årligen säkra bemanning och kompetens  

 tidigt förebygga händelser och avvikelser 

 ge förutsättningar att arbeta systematiskt med riktlinjer och rutiner 
som implementeras i verksamheten 

 kontrollera och följa upp arbetet fortlöpande.  
 
2020 års kvalitetshöjande mål (förutom ovanstående mål, som alltid finns 
med) för att öka patientsäkerheten har varit att: 
Kvalitetssäkra journaldokumentation.  
Strategi: Arbetet har genomförts genom journalgranskning i grupp och 
diskussioner. Nya rutiner för journaldokumentation har skapats och lagts in i 
Metodhandboken. Arbetet kommer att fortsätta fortlöpande även under nästa 
år för att ytterligare kvalitetssäkra dokumentation i journal. 
Säkerställa sekretessen i olika delar inom elevhälsans uppdrag.  
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Strategi:  
Det har under året tagits fram en gemensam elevhälsoplan i grundskolan 
respektive gymnasieskolan.  I grundskolan har implementeringen påbörjats 
under hösten 2020 och för gymnasiet planeras implementeringen att 
genomföras under 2021 (pga. pandemin). Elevhälsoplanen utgår ifrån att 
elevhälsa är all personals ansvar.  Dess syfte är att säkerställa en elevhälsa 
av hög kvalitet på alla skolor. I elevhälsoplanen tydliggörs elevhälsoteamets 
yrkesroller, funktion och sekretess.  
Skolsköterskans uppdrag och EMI:s roll har tydliggjorts för läkare på BUM 
i Mölnlycke. Detta för att information mellan verksamheterna inte ska delas 
om det inte finns medgivande från vårdnadshavare samt att det finns behov 
av informationen för att genomföra respektive uppdrag. Det finns dock 
behov av att fortsätta att påminna om EMI:s roll och skolsköterskans 
uppdrag till andra verksamheter inom VGR.  
Stödet till enskild skolsköterska skulle kvalitetssäkras.  
Strategi:  
Härryda kommun har sedan den 1 januari 2020 en ny organisation, vilket 
innebär att skolsköterskorna i grundskolan har en gemensam chef istället för 
att vara anställda av olika rektorer på respektive skola. Förändringen innebär 
förbättrade förutsättningar för gemensam styrning och ledning. Vidare har 
en ny MLA anställts under året. MLA har bland annat arbetat med att 
uppdatera och upprätta rutiner och metoder i Metodhandboken, som är ett 
stöd i skolsköterskans arbete och bidrar till patientsäkerheten. MLA har 
även stöttat skolsköterskorna i struktur och prioriteringar. 

 

Organisation och ansvar 
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §  1 
 
Vårdgivare  
Välfärdsnämnden är ansvarig vårdgivare för all hälso- och sjukvård inom 
elevhälsan inom sektorn för utbildning, kultur och fritid. Vårdgivaren 
ansvarar för att utse en verksamhetschef för hälso- och sjukvård inom 
elevhälsan. Om verksamhetschef enligt HSL saknar medicinsk legitimation 
måste det medicinska ledningsansvaret delegeras till någon med medicinsk 
legitimation. Vårdgivaren har skyldighet att dokumentera hur det 
organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom 
verksamheten. I Härryda kommun finns dessa uppgifter dokumenterade i 
ledningssystemet och i patientsäkerhetsberättelsen för EMI. 
 
Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL  
Enligt HSL ska det inom all hälso- och sjukvård finnas en verksamhetschef 
som svarar för verksamheten och har det samlade ledningsansvaret. 
Vårdgivaren har utsett Gunilla Cederberg, enhetschef till verksamhetschef 
enligt HSL för grundskolorna och Marie Wilhelmsson, enhetschef till 
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verksamhetschef enligt HSL för gymnasieskolan. Uppdraget regleras i HSL 
(2017:30) 4 kap 2 § och i Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80).  
Verksamhetschefen leder det systematiska förbättringsarbetet och fullgör 
vårdgivarens uppdrag i verksamheten.  
 
Medicinskt ledningsansvarig (MLA)  
Då utsedda verksamhetschefer enligt HSL i Härryda kommun saknar 
medicinsk utbildning och legitimation har det medicinska ledningsansvaret 
överlåtits till person med medicinsk utbildning och legitimation. Från och 
med april 2020 är det Susanne Sylvan som är medicinskt ledningsansvarig 
(MLA) för EMI i Härryda kommun.  
MLA arbetar utifrån fastställd uppdragsbeskrivning på skriftligt uppdrag av 
verksamhetschefen enligt HSL och fullgör de medicinska 
ledningsuppgifterna i enlighet med hälso- och sjukvårdsförordningen 4 kap 
5 §. MLA ska stödja verksamhetschefen i det systematiska kvalitetsarbetet 
inom patientsäkerhetsområdet, det vill säga med att genomföra beslutade 
uppföljningar och egenkontroller samt hantera och bedöma risker och 
avvikelser.  
MLA har ett uppdrag i att leda och stödja patientsäkerhetsarbetet när det 
gäller riskanalys, egenkontroll och avvikelser i verksamheten så att 
verksamheten uppnår hög patientsäkerhet. MLA samarbetar kontinuerligt 
med verksamhetscheferna enligt HSL och arbetar löpande med stöd till 
hälso- och sjukvårdspersonal inom EMI, rektor och verksamheten i övrigt.  
Utöver detta ansvarar MLA även för anmälningsskyldigheten enligt 3 kap 5 
§ PSL (lex Maria). 
 
Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (skolsköterska/skolläkare) 
Varje skolsköterska/skolläkare arbetar under eget yrkesansvar enligt 6 kap. 
2§ i patientsäkerhetslagen. Arbetet ska utföras med god kvalitet och hög 
patientsäkerhet och legitimerad personal ska medverka till att hög 
patientsäkerhet upprätthålls. Varje medarbetare ansvarar för att avvikelser 
och risker identifieras och rapporteras utifrån de rutiner som verksamheten 
har.  
 
Bemanning 
Skolform elever Skolsköterske-

tjänst 
Elever/ 
tjänst  

skolläkartjänst 

Grundskola 5508 11,35 485 0,28 

Gymnasium 1808 3,9 464 0,07 

 
Härryda kommuns metodhandbok för elevhälsans medicinska insats  
EMI i Härryda kommun följer Göteborgs metodstöd för EMI i så stor 
utsträckning som möjligt. Utöver detta finns lokala rutiner inom kommunen.  
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Härryda kommuns metodhandbok för EMI är ett verktyg och stöd för 
skolsköterskor och skolläkare i det dagliga arbetet och en viktig del av 
kvalitetsledningssystemet. 
 
Rektor  
Rektor ansvarar för elevhälsoarbetet på skolan och för att det finns 
ändamålsenliga lokaler till elevhälsans personal.  
 

Samverkan för att förebygga vårdskador 
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § 3 
Vårdgivaren ska identifiera de processer där samverkan behövs för att 
förebygga att elever drabbas av vårdskada.  
Samverkan i skolan sker i första hand med elev, vårdnadshavare, 
elevhälsoteam och pedagoger men även i hög utsträckning med 
administrativ personal och annan personal som möter elever. Samverkan 
mellan EMI och ovanstående personer när elever börjar eller slutar på 
skolan och när det gäller elever som byter personnummer, namn eller får 
skyddad identitet är av vikt för patientsäkerheten och för att undvika 
vårdskador. EMI samverkar också med många externa parter under elevens 
skolgång från 6–20 år för att på så sätt ge eleverna möjlighet att nå målen i 
sin utbildning. Som exempel: Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, 
socialtjänst, BUP, Habiliteringen, Ungdomsmottagningar, Ungas psykiska 
hälsa och vuxenpsykiatriska mottagningar. 

Patienters och närståendes delaktighet 
SFS 2010:659 3 kap. 4 § 
Vårdgivaren ska ge patienterna och deras närstående möjlighet att delta i 
patientsäkerhetsarbetet.  
Alla insatser till enskild elev inom EMI är frivillig och är ett erbjudande till 
eleven som vårdnadshavare samtycker till om de önskar att deras 
barn/ungdom ska ta del av erbjudandet. Information om och samtycke till 
hälsoscreening och hälsosamtal lämnas ut skriftligt till vårdnadshavare och 
elev innan planerad insats. Samtycke och information om 
vaccin/vaccinering lämnas ut skriftligen och skriftligt samtycke tas in och 
scannas in i elevens journal innan eventuell vaccinering. Information om 
EMI och basprogrammet ges på föräldramöten och i direkt kontakt med 
vårdnadshavare. Det finns även information om EMI och basprogram på 
kommunens hemsida.  
Överföring av elevhälsojournal (EMI journal) till och från skola utanför 
kommunen eller friskola sker i grundskolan med vårdnadshavares skriftliga 
medgivande. På gymnasieskolor inhämtas medgivande från eleverna. Ht 
2019 infördes en e-tjänst för digitalt medgivande av journalinhämtning. 
Denna tjänst fungerade inte som det var tänkt vilket medförde avvikelser. E-
tjänst medgivande togs därför bort under 2020 och verksamheten återgick 
till skriftliga medgivande. 
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Skolsköterskor/skolläkare ansvarar för ett gott samarbete med elev och 
vårdnadshavare för bästa möjliga resultat av vård och behandling. Eleven 
ska alltid informeras om det som rör hen och informationen skall vara 
anpassad efter ålder och mognad. Vårdnadshavare kontaktas när det bedöms 
vara av vikt. Eleven skall ha medinflytande som med tiden, eller under vissa 
omständigheter, övergår till ett självbestämmande. Hänsyn tas till sekretess 
och tystnadsplikt. En välinformerad elev upplever ofta en större känsla av 
trygghet.  
Information till och medverkan från elev/vårdnadshavare kan alltid stärkas 
och synliggöras som en viktig del i omhändertagandet och arbetet med 
patientsäkerhet. Detta arbete sker kontinuerligt inför och i varje möte med 
elev och vårdnadshavare. 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § 5 
Hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att hög 
patientsäkerhet upprätthålls. Personalen ska i detta syfte till vårdgivaren 
rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade 
kunnat medföra en vårdskada.  
Skolläkare och skolsköterskor rapporterar direkt till MLA de händelser som 
har medfört skada eller hade kunnat medföra skada för elev i samband med 
vård och behandling. Detta görs på avsedda blanketter för avvikelser.  
MLA ansvarar för händelseanalys, åtgärder och tidsplan. 
MLA utreder, analyserar och återkopplar till verksamheten vilket utgör 
underlag för förbättringsarbete. Avvikelserna mäts enligt riskmatris som 
används för bedömning av konsekvens och sannolikhet för upprepande av 
händelse. 
MLA rapporterar också till verksamhetschef enligt HSL. Vid allvarlig 
händelse informeras verksamhetschef för grundskola respektive gymnasium 
som i sin tur lyfter det till vårdgivaren.  
Resultatet sammanställs och återförs till verksamheten via 
skolsköterskemöten samt i patientsäkerhetsberättelsen.  
Vid avvikelse som avser vårdsamverkan med Västra Götalandsregionen 
kontaktar MLA varje enskild vårdgivare eller mottagning inom VGR och 
gör en sammanställning över alla avvikelser. 

Klagomål och synpunkter 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§§, 7 kap 2 § 6,  
Synpunktshanteringen i kommunen används bland annat för synpunkter och 
klagomål från elever och vårdnadshavare i frågor som rör EMI. Man kan 
även som elev eller vårdnadshavare vända sig direkt till verksamhetschef 
enligt HSL, MLA, skolsköterska, skolläkare eller rektor på skolan om man 
har synpunkter eller klagomål som rör EMI.  Klagomål och synpunkter kan 
även komma från IVO eller Patientnämnden. 
Vid en händelse ska berörd personal omedelbart vidta adekvata åtgärder.  

Page 97 of 293



   
  

9 (15)  
 

Egenkontroll 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § 2 
 

Egenkontroll Omfattning Källa 

Journaldokumentation  Start augusti 2020, plan att 
regelbundet genomföras 
minst en gång per år 

Genomförs av skolsköterska genom 
journalgranskning i grupp 
tillsammans med MLA 

Medicinteknisk 
utrustning, 
audiometer 

Varje år (juni 2020) Genomförs av extern konsult. 

Medicinteknisk 
utrustning, vågar. 

Vart annat år (juni 2019) Genomförs av extern konsult. 

Temperaturkontroll 
(max och min 
temperatur) på 
läkemedelskylskåp 

Varje vecka Genomförs av skolsköterska enligt 
mall 

Läkemedel (kontroll 
av datum)  

Minst två gånger per år  Genomförs av skolsköterska enligt 
mall  

Lokaler och 
utrustning  

Genomförs en gång per år 
(2020)  

Besök på skolsköterskans arbetsrum 
genomförs av MLA   

Avvikelser Kontinuerligt en 
gång/månad 

Genomförs av MLA som återkopplar 
till skolsköterskor och 
verksamhetschef.  

Tidsplan verksamhet 
EMI 

1 gång/termin Skolsköterska upprättar 
årsklocka/årshjul 

 
 
Process - Åtgärder för att öka patientsäkerheten  
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § 2    
Under 2020 har verksamheten arbetat med att nå uppsatta mål.  
Första målet var att kvalitetssäkra journaldokumentationen för att få en 
tydlig, lätt förståelig och likvärdig dokumentation vilket ökar 
patientsäkerheten. Detta gjordes genom att skolsköterskorna granskade 
elevhälsojournaler i grupp och diskuterade dokumentationen utifrån 
frågorna: 

 Vad och hur dokumenterar vi vid hälsosamtal, hälsobesök, 
spontanbesök, EHT, kontakt med vårdnadshavare, remiss 
(mottagande och skickade) samt vid vaccination?  

 Dokumenteras rätt saker?   

 Dokumentera vi så att alla förstår?  

 Vad behöver vi utveckla/förbättra?  
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EMI har kommit fram till att, för att stärka patientsäkerheten behöver en 
hälsoenkät för förskoleklassen utformas som utgår från enkäterna som idag 
används vid hälsosamtal för årskurs 4, årskurs 8 och åk 1 på gymnasiet. Detta 
för likvärdighet och för att kunna följa upp enkäterna genom skolåren. 
Viktigt var också att statistik från enkäterna kan användas och återkopplas 
till elevhälsoteam och övrig personal på skolan, för att på så sätt arbeta på 
organisationsnivå med att stärka elevernas skolresultat och hälsa. Fr o m 
2021 planeras journalsystemet utökas med en enkätmodul för att underlätta 
uppföljning av statistik.  
EMI har också sett behov av att fortsätta arbeta i grupp med vad och hur det 
dokumenteras.  EMI beslutade tillsammans med chef för skolsköterskorna 
tillika verksamhetschef enligt HSL att detta skulle genomföra under hösten 
2020 och kommande år för att få en likvärdig och tydlig dokumentation som 
stärker patientsäkerheten. 
Andra målet var att säkerställa sekretessen i olika delar inom elevhälsans 
uppdrag. Det har under året tagits fram en gemensam elevhälsoplan för 
grundskolan respektive för gymnasieskolan. I den tydliggörs de olika 
professionernas yrkesroller, funktion och sekretess. I 
implementeringsarbetet lyfts sekretessen och det har även tagits fram nya 
blanketter för samtycke från elev/vårdnadshavare. Detta för att möjliggöra 
samverkan inom elevhälsoarbetet där EMI utgör en egen verksamhetsgren. 
MLA har informerat skolläkarna och anställda inom Västra 
Götalandsregionen (VGR), om skolsköterskans uppdrag och EMI:s roll. 
Detta i syfte att information mellan verksamheterna inte skall delas utan 
samtycke eller om det inte finns behov av det för genomförande av 
vårdinsats, 
Vidare har MLA informerat skolsköterskorna om att sekretessen mellan 
skolans verksamhet och EMI gäller åt båda hållen. Det är inte säkert att elev 
eller vårdnadshavare vill att skolsköterskan/skolläkaren ska ha all 
information om skolresultat, frånvaro eller ska medverka vid alla möten 
mm.   
Det tredje målet var att stödet till enskild skolsköterska skulle 
kvalitetssäkras. Härryda kommun har under året genomfört en 
organisationsförändring. Från och med 1 januari 2020 har skolsköterskorna 
på grundskolan en gemensam chef vilket bidrar till en gemensam ledning 
och styrning. Skolsköterskorna på gymnasiet har sedan tidigare en gemensam 
chef. 
MLA hjälper skolsköterskorna med prioriteringar, struktur mm för att hålla 
en god patientsäkerhet. Under året har metodhandbok och checklistor 
uppdaterats. Dessa är ett viktigt stöd i skolsköterskans arbete och bidrar till 
patientsäkerheten. 
Patientsäkerhetsarbetet har också bedrivits genom att: 
• skolsköterskorna under året har träffats månadsvis och diskuterat det som 
berört verksamheten, t.ex. rutiner för arbetet mm. Mötesanteckningar läggs 
på den gemensamma plattformen. Alla skolsköterskor är aktiva i detta 
arbete.  
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• skolsköterskorna har regelbundna kollegiala handledningstillfällen, ett par 
tillfällen per termin, där kollegial reflektion och enskilda elevärende tas upp. 
• EMI följer och arbetar utifrån Göteborgs metodstöd men med vissa lokala 
avvikelser och PM.  

Riskanalys  
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap 2§ 4 
Riskanalys har skett kontinuerligt utifrån de avvikelser som inkommit.  
Identifiering av riskområden var: 

 Då skolsköterskan ofta arbetar ensam på sin skola har 
skolsköterskorna signalerat att det finns risk för att brister inte 
upptäcks i ett tidigt skede.  
Åtgärd: Ny rutin har införts under 2020. MLA besöker 
skolsköterskan på respektive skola minst en gång per år för att varje 
sköterska ska få enskilt stöd vad gäller planering och genomförande 
av sitt arbete. Lokaler och utrustning ska under detta besök ses över 
för att se att det används på ett patientsäkert och effektivt sätt.  
Den gemensamma chefen har avstämning/medarbetarsamtal 
regelbundet med skolsköterskorna, och följer upp hur deras uppdrag 
följs. 

 Brister i Journalsystemet PMO (några exempel).  
Manuell inläsning av elever och klasser sker endast 1 gång i veckan 
av MLA. Endast en person i kommunen som har behörighet att utföra. 
Risk för att det inte alltid är aktuell information i journalsystemet. 
Sårbart med endast en person som har behörighet.  
Åtgärd: En skolsköterska har också fått behörighet som 
systemadministratör för PMO. 

 Export av elevjournal till andra digitala journalsystem än PMO kan 
inte erbjudas från CGM. Elevjournal måste skrivas ut på papper och 
skickas via post.  
Risk för att journalen kommer bort, att obehöriga kan komma åt den, 
att den blir försenad vilket kan medföra utebliven information till nya 
skolan (skolsköterskan). 
Åtgärd: Härryda kommun har i april 2020 tagit beslut att ingå i 
Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) genom att skriva på option 
1 (= en gemensam plattform för digital överföring och delning av 
patientjournaler som enskilda vårdtagaren ger samtycke till) och 
option 2 (= en ny leverantör av elevhälsans medicinska digitala 
journalsystem, Millenium.) Planen är att detta ska vara klart för 
användning 2023. 

Utredning av händelser - vårdskador 
HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap. sista stycket 
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Avvikelser mäts kontinuerligt för att upptäcka och åtgärda systemfel. 
Bedömning görs om det har inneburit en vårdskada. Skolsköterskor och 
skolläkare rapporterar till MLA, som utreder händelsen. Detta rapporteras 
sedan till verksamhetschef och återkopplas till rapportör gällande 
bedömning och åtgärder utifrån händelsen. 

Informationssäkerhet 
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 
I enlighet med säkerhetspolicyn i Härryda kommun ska säkerhetsarbetet 
bedrivas med utgångspunkt från kontinuerliga riskanalyser och med 
tyngdpunkt på förebyggande aktiviteter. Arbetet med informationssäkerhet 
bedrivs också med utgångspunkt från Härryda kommuns riktlinjer för 
informationssäkerhet.  
EMI:s digitala dokumentationssystem PMO kvalitetssäkras enligt 
kommunens informationssäkerhetspolicy för att uppfylla kraven på 
spårbarhet enligt Patientdatalagen. Under 2019 har systemägare och 
systemförvaltare gjort en uppföljning och plan tillsammans. Där såg man att 
verksamheten behövde se över rutinen gällande loggkontroller för hälso- 
och sjukvårdspersonal. Detta gäller även all personal inom elevhälsan som 
har behörighet till PMO. Under 2020 har loggar (att endast behörig varit 
inne i elevjournal och vem som varit inne i enskild elevs journal) 
regelbundet kontrollerats av MLA genom stickprov. 
MLA ger behörigheter till PMO för all hälso- och sjukvårdspersonal samt 
informerar om gällande bestämmelser. MLA skapar HSAID och ger 
behörighet i SVEVAC för registrering av vaccinationer vidare till 
vaccinationsregistret som är ett lagkrav. I oktober 2020 registreras inte 
längre vaccinationer i SVEVAC då det kommer att upphöra. Istället 
registreras vaccinationerna direkt till nationella vaccinationsregistret via en 
funktion i PMO. Alla blanketter som lämnas ut från skolsköterskor med 
personuppgifter har information om GDPR. 
 
Resultat och analys 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § 3  

Egenkontroll 
Beskriv måluppfyllelse dvs. en samlad analys av resultat utifrån satta mål, 
samt strategier/genomförda åtgärder för att nå dessa mål.  
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Mål Strategi/er Åtgärd Resultat Analys 

Dokumentationen 
i 
elevhälsojournale
rna ska bli 
tydligare, lättare 
att förstå och mer 
likvärdigt skrivna. 

Samarbete i grupp. Ta 
fram riktlinjer för 
dokumentation. 

Grupp-diskussioner 
har genomförts. 
Rutiner och 
instruktioner finns i 
metodhand-boken. 

Tagit fram 
rutiner för 
skrivning 
och 
bevakning 
av 
remisser 

Behov av att 
regelbundet 
följa upp detta i 
grupper. 
Verksamheten 
kommer planera 
in fler möten för 
detta arbete. 

Se till att EMI:s 
audiometrar är 
kalibrerade och 
fungerar samt 
håller standard. 

Medicintekniker från 
Onemed kommer 
varje år för kalibrering 
av audiometrar. 

Genomfördes juni 
2020. 

Alla 
kalibrerad
e. 
 

Ok 

Se till att EMI:s 
vågar är 
kalibrerade och 
fungerar samt 
håller standard. 

Medicintekniker från 
Onemed kommer 
vartannat år för 
kalibrering av vågar. 

Genomfördes 2019. Alla 
kalibrerad
e. 
 

Ok 

Temperatur-
kontroll (max och 
min temperatur) 
på läkemedels-
kylskåp, så att 
läkemedel och 
vaccin förvaras på 
rätt sätt. 

Skolsköterskorna för 
noteringar minst en 
gång i veckan på hur 
temperatur varit och är 
i kylskåpet. 

Genomfördes 
under 2020. 

Ok Ok 

Se till att 
läkemedel 
sorteras bort när 
utgångsdatum 
passerats.  

Kontrolleras av 
skolsköterska varje 
terminsstart. 

Genomfördes 
under 2020. 

Ok Ok 

Se till att 
skolsköterskans 
lokaler och 
utrustning finns 
och fungerar. 

MLA gör årligen 
minst ett besök i 
skolsköterskans 
lokaler. 

Genomfördes 
under 2020. 

Ok Ok 

Avvikelser  Skolsköterska lämnar 
till MLA när avvikelse 
uppmärksammats. Går 
igenom eventuella 
händelser på 
skolsköterskemöte.  

Har kontinuerligt 
tagits upp på 
skolsköterskemöten 
en gång/månad. 

Ok Ok 
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Avvikelser 
Under 2020 har antalet avvikelser jämfört med tidigare år minskat. Totalt 
har elva avvikelser lämnats in till MLA under 2020. Minskningen beror till 
stor del på att det under 2019 gjordes en rejäl satsning på att få in avvikelser 
genom utbildning om vad som skulle rapporteras in. Det gjordes också en 
större journalgenomgång/granskning och många avvikelser lämnades då in 
när man hittade tidigare händelser som inte rapporterats.  
Under 2020 har ingen allvarlig händelse rapporterats in och ingen lex 
Maria-anmälan gjorts.  
Avvikelserna har främst rört områden som dokumentation, vaccinationer 
och övergångar från annan vårdgivare. Även uteblivna uppföljningar och 
uteblivna medicinska kontroller har förekommit. Samtliga avvikelser har 
blivit åtgärdade utifrån elev/patients behov men också på systemnivå och 
har omhändertagits enligt verksamhetens rutiner. 

Klagomål och synpunkter 
Under året har två klagomål inkommit: 
Ett från en vårdnadshavare som inte var nöjd med att skolsköterskan 
diskuterat matvanor och motion med elev. Vårdnadshavare uppgav att elev 
kände sig överviktig och tog illa vid sig. I skolsköterskans dokumentation 
står inget om att skolsköterskan påpekat att elev är överviktig. Det står att 
eleven följer sin tillväxtkurva. Lärdomen som tas med från detta är att det är 
viktigt att kontakta vårdnadshavare om mar har ett barn med övervikt eller 
fetma samt att varsam med att diskutera kostvanor, intag av godis och 
läskedryck direkt med elev. 
Det andra gäller en önskan om remiss till logoped i annan region för 
uppföljning utan att först gå till elevhälsoteamet för att följa upp ärendet där. 
Vårdnadshavare fick istället hjälp via nätläkare, enligt vårdnadshavare. 
Lärdomen här blev att det är viktigt att ha uppdaterade rutiner och 
informationsmaterial. 

Händelser och vårdskador  
Inga allvarliga händelser eller vårdskador har rapporterats under året.  
 
Riskanalys  
Under året har en riskanalys upprättats som gäller ändring i 
vaccinationsprogrammet. När det gäller HPV har tidigare enbart flickor i 
årskurs 6 (födda 2008 eller senare) vaccinerats. Fr o m 2020 ska både pojkar 
och flickor i årskurs 5 (födda 2009 eller senare) vaccineras. Vilket kunde 
innebära en ökad arbetsbelastning och risk för att basprogrammet inte skulle 
kunna erbjudas alla enligt plan.  
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Åtgärder:  

 MLA sattes in som extra resurs vid vaccinering 
 Skolsköterskorna fick tid för inläsning på Gardacil 9 vaccin 
 Schema på när och vem som skulle hjälpa till med vaccinationer på 

respektive skola upprättades 
 Regelbunden avstämning MLA erbjöds för hjälp med struktur och 

prioritering. 
 
Mål och strategier för 2021 
 
Mål 1:  
Öka skolsköterskans del i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet 
på organisations- och gruppnivå.  
Strategier: 

- Skolsköterskorna ska redovisa skolrelaterade resultat från 
hälsoenkäter, t ex hur eleverna upplever arbetsmiljön på skolan, från 
hälsosamtal i förskoleklass, åk 4 och 8 i grundskolan samt åk 1 i 
gymnasiet. Detta redovisas till elevhälsoteam och undervisande 
lärare för att ge möjlighet till ökat samarbete utifrån resultatet från 
enkäter och hälsosamtal.  

- En enkät för elever i förskoleklass ska användas. Denna ska ha 
liknande frågor som finns i enkäterna i övriga årskurser i grundskola 
och gymnasiet. Detta för att svar ska kunna jämföras mellan åren 
och redovisas och användas i det hälsofrämjande och förebyggande 
arbete på grupp- och organisationsnivå.  

 
Mål 2: 
Kvalitetssäkra och tydliggöra EMI-uppdraget. 
Strategier: 

- Skolskolsköterskorna ska använda årshjul för sitt arbete. 
Anpassningen bygger på beslutat årshjul för EMI. Årshjulet ska 
presenteras för den samlade elevhälsan på varje enhet och anpassas 
till det systematiska kvalitetsarbetet. 

- Fortsatt arbete med att kvalitetssäkra journaldokumentationen 
inom EMI enligt tidigare använd modell. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för utbildning, kultur och fritid 
Agnesa Kasapolli 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-02-08   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN91 620 

 

 

 

Redovisning av synpunkter och klagomål 2020 
 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
I välfärdsnämndens årsplan framgår att en sammanställning av synpunkter, 
klagomål och anmälningar ska redovisas för välfärdsnämnden en gång per 
år under kvartal ett.  
 
Under 2020 har 94 synpunkter inkommit till sektorn för utbildning, kultur 
och fritid. Synpunkter och klagomål har antingen inkommit direkt via 
synpunktsformuläret på kommunens hemsida eller från förskollärare/lärare, 
rektorer eller annan personal i sektorns verksamhet i de fall synpunkterna 
inte har hanterats på enheterna. Alla 94 ärenden är hanterade och avslutade. 
 
I december 2020 fick nämnden information om pågående elevärenden hos 
Skolinspektionen och Barn- och elevombudet. I 2020 års ärenden har 
Skolinspektionens utredningar vid fem tillfällen resulterat i kritik. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 8 februari 2021. 
 

 
Ärendet 
I välfärdsnämndens årsplan framgår att en sammanställning av synpunkter, 
klagomål och anmälningar ska redovisas för välfärdsnämnden en gång per 
år under kvartal ett.  

Synpunkter och klagomål kan lämnas både muntligt, skriftligt i brev eller 
mejl eller via synpunktsformuläret på kommunens hemsida. Synpunkts- och 
klagomålshanteringar är ett sätt för medborgarna att utöva inflytande. 
Genom att ta emot och analysera klagomål och synpunkter skapas tillfällen 
för sektorn att förbättra verksamheten. I vissa fall leder detta till att sektorn 
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snabbt kan rätta till brister i verksamheten. I förlängningen innebär det 
bättre kvalitet, ökad trovärdighet och legitimitet för sektorns verksamhet.  

Vid hantering av synpunkter och klagomål bör frågan i de flesta fall kunna 
lösas direkt av personal på den berörda enheten. Alla ärenden som inte 
genast reds ut ska följas upp och dokumenteras. Handläggningen ska ske 
skyndsamt. 
 
Årsredovisning av inkomna synpunkter och klagomål för 2020.  
Under 2020 har 94 synpunkter inkommit till sektorn för utbildning, kultur 
och fritid. Synpunkter och klagomål har antingen inkommit direkt via 
synpunktsformuläret på kommunens hemsida eller från förskollärare/lärare, 
rektorer eller annan personal i sektorns verksamhet i de fall synpunkterna 
inte har hanterats på enheterna.  

 
Förskola 

Drygt häften av synpunkter och klagomål handlade om välfärdsnämndens 
tillfälliga beslut om att inte erbjuda förskola för barn vars föräldrar är 
föräldralediga med annat barn. Beslutet fattades under våren 2020 i 
samband med hög personalfrånvaro på kommunens förskolor under 
coronapandemin. Dessa synpunkter och klagomål utgjorde 15 av de 29 
ärenden som gällde förskolan. Resterande synpunkter handlade om 
nedskärningar i öppna förskolan, nedläggning av Rävlyans verksamhet samt 
om en incident där barn plockat giftsvamp. I det senare fallet var rektor på 
den aktuella enheten snabb med information till vårdnadshavare om 
incidenten och inget barn kom till skada. Alla ärenden är hanterade och 
avslutade. 

Grundskola 

Sammanlagt inkom 60 synpunkter som rör grundskolans verksamhet, en 
övervägande del av dessa handlade om klagomål gällande särskilt stöd, 
klassindelning, kränkande behandling och skolskjuts. Alla ärenden är 
hanterade och avslutade.  
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Gymnasiet 

En synpunkt kom in från gymnasieelever gällande studentfirande under 
våren 2020. Ärendet är hanterat och avslutat. 

Fritid 

Fritid tog emot fyra synpunkter och klagomål varav tre avsåg önskemål om 
ett cykelställ vid Råda ridklubb, en läktare vid fotbollsplan i Mölnlycke 
samt en crossbana i kommunen. En synpunkt refererade till ett svar som 
förvaltningen tidigare lämnat gällande gruppträning på Landvetter 
idrottsplan. Alla ärenden är hanterade och avslutade. 

Anmälningar 
I december 2020 fick nämnden information om pågående elevärenden hos 
Skolinspektionen och Barn- och elevombudet. I 2020 års ärenden har 
Skolinspektionens utredningar vid fem tillfällen resulterat i kritik till 
sektorn: 

 
 Utredningar har inte påbörjats skyndsamt nog (två) 
 Anmälan till huvudman om misstänkta kränkningar har inte 

gjorts trots kännedom om en specifik händelse 
 Åtgärdsprogram som har varit otydligt formulerat och utan 

konkreta åtgärder 
 Åtgärder som innebär att elev ges särskilt stöd, till exempel 

anpassad studiegång, har vidtagits utan att tillräcklig utredning 
av elevens behov har genomförts. 

 
 
Päivi Malmsten Elin Rosén 
Sektorschef Administrativ chef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för utbildning, kultur och fritid 
Elin Rosén 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-01-27   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN71 806 

 

 

 

Tillfällig reducering av kulturskoleavgifter under vårterminen 2021 
med anledning av pandemin 
 

Förslag till beslut 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att kulturskoleavgifterna reduceras med 25 
procent från och med den 1 januari 2021 till och med den 30 juni 2021. 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
välfärdsnämndens förslag.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Under det gångna läsåret har personalfrånvaron inom kulturverksamheten 
varit hög. Detta har lett till att kulturskolan inte har kunnat leverera helt i 
enlighet i garantinivån om 26 tillfällen per läsår.  

Kulturskolan har sedan starten av vårterminen 2021 bedrivit digital 
undervisning. Det innebär att kulturskolan erbjudit fjärrundervisning, 
instruktions- och inspirationsfilmer, digitala workshops med mera.  

Vissa kurser såsom enskilda instrumentallektioner eller sånglektioner kan 
erbjudas med i princip likvärdig kvalitet jämfört med tidigare. I vissa fall 
äger dock eleverna inte egna instrument, vilket medför att undervisningen 
inte kan bedrivas som tidigare. 

Med anledning av den rådande situationen föreslår förvaltningen en 
reducering av kulturskoleavgifter med 25 procent under vårterminen 2021, 
vilket innebär ett intäktsbortfall om ca 260 000 kr. Reduceringen motsvarar 
eventuella uteblivna lektionstillfällen och fysiska sammanhang så som kör, 
orkester, uppvisningar och konserter för deltagarna. Avvikelsen bedöms 
kunna hanteras inom sektorns budgetram.  
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 27 januari 2021 
 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 26 april 2004 § 52 

 
Ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde avgifter för kulturskola den 26 april 2004 § 
52.  
 
Under höstterminen 2020 har kulturskolan inte fullt ut kunnat leverera 
utbildningstillfällen i enlighet med garantinivån. Detta på grund av hög 
frånvaro i personalgruppen, med anledning av covid-19. Garantinivån är 26 
tillfällen per läsår. Avgifter för kulturskolan uppgår till 350–750 kr per 
termin beroende på vilken utbildning som eleven valt.  

Kulturskolan har sedan starten av vårterminen 2021 bedrivit digital 
undervisning. Det innebär att kulturskolan erbjudit fjärrundervisning, 
instruktions- och inspirationsfilmer, digitala workshops med mera.  

Vissa kurser såsom enskilda instrumentallektioner eller sånglektioner kan 
erbjudas med i princip likvärdig kvalitet jämfört med tidigare. I vissa fall 
äger dock eleverna inte egna instrument, vilket medför att undervisningen 
inte kan bedrivas som tidigare. Orkesterverksamhet, teater, dans, 
rytmikundervisning och kör är exempel på aktiviteter där skillnaden 
gentemot ett fysiskt möte är stor. Verksamhetens fokus, att utöva konst och 
kultur tillsammans, blir svårt att uppnå med dagens teknik. 

Många vårdnadshavare har hört av sig och vill avsluta platsen inom 
kulturskolan på grund av den digitala omställningen. Som skäl för detta har 
vårdnadshavarna i flertalet fall uppgett att deras barn har svårt att hantera 
tekniken och att barnen saknar språkliga förutsättningar. Troligen utgör 
även terminsavgiften grund för avslut. 

Frånvaron inom kulturverksamheten, liksom inom övriga verksamheter, på 
grund av symptom, sjukdom och VAB kommer vara fortsatt stor under 
våren på grund av pandemin.  

Med anledning av den rådande situationen föreslår förvaltningen därför en 
reducering av kulturskoleavgifter med 25 procent under vårterminen 2021, 
vilket motsvarar ett intäktsbortfall om ca 260 000 kr. Reduceringen 
motsvarar eventuella uteblivna lektionstillfällen och fysiska sammanhang så 
som kör, orkester, uppvisningar och konserter för deltagarna.  

Ekonomiska konsekvenser 
Kulturskolan är en subventionerad verksamhet, där den största delen är 
skattefinansierad. Ordinarie terminsavgift för kulturskolans verksamhet i 
Härryda kommun ligger i nivå med rikssnittet. Kommunens 
kulturskoleavgift täcker ca 15 procent av den faktiska lektionskostnaden. 

En reducering av kulturskoleavgifterna med 25 procent under vårterminen 
2021 skulle innebära ett intäktsbortfall om ca 260 000 kr. Avvikelsen 
bedöms kunna hanteras inom sektorns budgetram.  
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Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att reduceringen kompenserar för uteblivna 
lektionstillfällen med anledning av pandemin.  
 
Beredning av ärendet i välfärdsnämnden och kommunstyrelsen 
Välfärdsnämnden bereder detta ärende till kommunfullmäktige eftersom det 
ligger inom nämndens verksamhetsområde. Kommunstyrelsen har dock ett 
beredningsansvar för ärenden till kommunfullmäktige och ska ges tillfälle 
att yttra sig i ärenden som beretts av annan nämnd.  
 
 
Päivi Malmsten Susanna Eskilsson Juhlin 
Sektorschef Verksamhetschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för utbildning, kultur och fritid 
Elin Rosén 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-02-11   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN22 86 

 

 

 

Yttrande över utredning om eventuellt samordningsuppdrag till 
Göteborgsregionen (GR) rörande kulturfrågor 
 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar Yttrande över utredning om eventuellt 
samordningsuppdrag till Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) 
rörande kulturfrågor, från sektorn för utbildning, kultur och fritid som sitt 
eget yttrande till Göteborgsregionens kommunalförbund. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Härryda kommun har mottagit en förfrågan från Göteborgsregionen GR) att 
senast den 1 april 2021 lämna synpunkter på en remiss om Utredning om 
eventuellt samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor (Dnr 2019–
00465.90). GR utreder hur medlemskommunerna ser på möjlig samverkan 
inom kulturområdet i likhet med övriga kommunalförbunds samverkan med 
Västra Götalandsregionen (VGR). 

Remissen innehåller förslag på hur utvecklingsarbetet på kulturområden kan 
samordnas inom GR. Detta genom att antingen inrätta och samfinansiera en 
halvtidstjänst eller två heltidstjänster som kulturstrateg. Förvaltningen 
förordar förbundsledningens förslag om en halvtidstjänst. 
 
Förvaltningen ställer sig positiv till utredningens förslag att kulturfrågorna 
blir en del av Göteborgsregionens samordningsansvar. Förvaltningen vill 
särskilt lyfta det mervärde som förslaget får utifrån strategiska tillväxtfrågor 
där interkommunala samarbeten är av godo för invånarna. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 11 februari 2021 
 Yttrande till Göteborgsregionens utredning om eventuellt 

samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor 
 Remissbrev från GR 
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Ärendet 
Härryda kommun har mottagit en förfrågan från Göteborgsregionen GR) att 
senast den 1 april 2021 lämna synpunkter på en remiss om Utredning om 
eventuellt samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor (Dnr 2019–
00465.90).  

GR utreder hur medlemskommunerna ser på möjlig samverkan inom 
kulturområdet i likhet med övriga kommunalförbunds samverkan med 
Västra Götalandsregionen (VGR). 
 
Enligt utredningen som nu är på remiss finns det en stark uppslutning från 
medlemskommunerna vad gäller att GR ska anförtros uppdrag att samordna 
kulturfrågorna. Utredningen belyser att samordning skulle innebära ett 
mervärde för medlemskommunerna.   
 
Utredningen visar att kulturfrågorna på många sätt vävs samman med andra 
sakområden där GR redan har ett samordningsansvar. Vidare har 
kommunalförbundet en överenskommelse med Västra Götalandsregionen 
om samverkan, finansiering och genomförande av det regionala tillväxt- och 
utvecklingsarbetet. Det innebär att Västra Götalandsregionen avsätter medel 
från regionsutvecklingsnämnden, miljönämnden och kulturnämnden till 
kommunalförbunden för insatser inom respektive område. Här skiljer sig 
GR i den meningen att överenskommelsen inte omfattar kulturområdet.  
 
De övriga kommunalförbunden Boråsregionen, Skaraborg och Fyrbodal 
samordnar sedan ett tiotal år kulturfrågorna för sina medlemskommuner. 
Kulturen ses som en del av det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet.  
 
Remissen innehåller förslag på hur utvecklingsarbetet på kulturområden kan 
samordnas inom GR. Detta genom att antingen inrätta och samfinansiera en 
halvtidstjänst eller två heltidstjänster som kulturstrateg. Kulturstategens 
uppdrag skulle innebära att arbeta med frågor där ett delregionalt perspektiv 
och interkommunal samverkan ger mervärde. 
  
Enligt det mer begränsade förslaget kan en halvtidstjänst på sikt ökas upp 
utifrån att finansiering av tjänsten säkras. Orsaken till det mer begränsade 
förslaget är att förutsättningarna för att genomföra uppdraget har ändrats 
under året, dels på grund av att årsavgiften till förbundet är under 
diskussion, dels då coronapandemins eventuella långsiktiga påverkan på 
förbundets verksamhet är svårbedömd. 
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen ställer sig positiv till utredningens förslag att kulturfrågorna 
blir en del av Göteborgsregionens samordningsansvar. Förvaltningen vill 
särskilt lyfta det mervärde som förslaget får utifrån strategiska tillväxtfrågor 
där interkommunala samarbeten är av godo för invånarna. För Härryda 
kommun skulle det bland annat innebära möjligheter att söka externa medel 
från offentliga finansiärer där det ofta krävs samverkar mellan flera 
kommuner och aktörer. De samverkande kommunerna skulle också få bättre 
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tillgång till delregionala satsningar, exempelvis anläggningar som gynnar 
specialidrottsföreningar.  

Förvaltningen förordar förbundsledningens förslag om en halvtidstjänst. 
Den merkostnad som det skulle innebära för Härryda kommun är i förslaget 
inte preciserad utifrån alternativen men går ut på att den kostnadsfördelars 
på medlemskommunerna. Förvaltningen ser att detta behandlas i den 
övergripande förhandlingen rörande medlemskommunernas avgifter till 
kommunalförbunden.    
 
Förvaltningen tillstyrker i övrigt förslaget om att kulturfrågorna blir en del 
av Göteborgsregionens samordningsansvar. 

 
 
 
Päivi Malmsten Susanna Eskilsson Juhlin 
Sektorschef Verksamhetschef 
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Till Göteborgsregionens kommunalförbund  

Sektorn för utbildning, kultur och fritid 
Susanna Eskilsson Juhlin 
 
 

 

Datum   Dnr  
2021-01-27   2021VFN22 86 
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Yttrande över Göteborgsregionens (GR) utredning om 
eventuellt samordningsuppdrag rörande kulturfrågor  
 
Härryda kommun ställer sig positiv till utredningens förslag att 
kulturfrågorna blir en del av GRs samordningsansvar. Härryda vill särskilt 
lyfta det mervärde som förslaget får utifrån strategiska tillväxtfrågor där 
interkommunala samarbeten är av godo för invånarna.  
Härryda kommun förordar förbundsledningens förslag om en halvtidstjänst 
kostnadsfördelad på medlemskommunerna. Den merkostnad som det skulle 
innebära för kommunen är i förslaget inte preciserad utifrån alternativen. 
Härryda kommun ser att detta behandlas i den övergripande förhandlingen 
rörande medlemskommunernas avgifter till kommunalförbunden samt 
tillstyrker i övrigt förslaget om att kulturfrågorna blir en del av GRs 
samordningsansvar. 
 
 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
Härryda kommun 
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Box 5073, 402 22 Göteborg 

gr@goteborgsregionen.se 

www.goteborgsregionen.se  

Remissbrev 

Förbundsledningen 

Datum: 2020-12-14, diarienummer: 2019-00465.90 

 

 
 

Till 

Kommunstyrelsen i GR:s medlemskommuner 

  

Remiss angående utredning om eventuellt 

samordningsuppdrag till GR rörande 

kulturfrågor   

Härmed översänder vi föreliggande utredning om eventuellt samordningsuppdrag 

till GR rörande kulturfrågor. GR:s förbundsstyrelse beslöt 2020-11-27 att 

utredningen ska skickas på remiss till medlemskommunerna samt hanteras i den 

politiska arbetsgruppen för översyn av GR:s politiska organisation. Se bifogat 

protokollsutdrag § 220.  

 

Förbundsdirektören fick 2019-05-24 i uppdrag av förbundsstyrelsen att utreda hur 

medlemskommunerna ser på möjlig samverkan inom kulturområdet i 

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), i likhet med övriga 

kommunalförbunds samverkan med Västra Götalandsregionen (VGR) samt - om 

medlemskommunerna ställer sig positiva - redovisa vad en sådan samverkan skulle 

innebära. 

 

En utredning har genomförts som utmynnar i slutsatsen att kulturfrågorna på 

många sätt är sammanvävda med andra sakområden där GR har ett 

samordningsansvar. Se bifogad tjänsteskrivelse daterad 2020-10-19.  

 

Som framgår i tjänsteskrivelsen pågår inom Göteborgsregionen redan idag 

samverkan inom kulturområdet genom ett nätverk initierat av kultur- och 

fritidscheferna i GR:s medlemskommuner. VGR finansierar denna samverkan med 

för närvarande 1 350 tkr/år och kommunerna i GR medfinansierar på motsvarande 

nivå. Idag har Stenungsunds kommun ett värdskap för samordningen av detta 

nätverk. 

 

När utredningen presenterades för förbundsstyrelsen 2020-11-27 fanns två olika 

förslag beskrivna i förelagd tjänsteskrivelse.  

 

Utredaren föreslår att GR anställer två kulturstrateger med uppdrag att driva ett 

strategiskt utvecklingsarbete ihop med medlemskommunerna och att samverka 

med de övriga kommunalförbunden och VGR. Uppdraget skulle vara att verka i 

gränslinjen mellan kommunerna i de frågor där ett delregionalt perspektiv och 

interkommunal samverkan ger mervärde. Ett sådant uppdrag skulle även medföra 
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Box 5073, 402 22 Göteborg 

gr@goteborgsregionen.se 

www.goteborgsregionen.se 

ökade möjligheter att söka finansiering också hos olika nationella och 

internationella aktörer.  

   

Förbundsledningen presenterade vid förbundsstyrelsens sammanträde ett annat 

förslag som innebär en mer begränsad omfattning av uppdraget initialt än den som 

föreslås av utredaren, med en anställd kulturstrateg på halvtid. Denna tjänst kan 

sedan kan ökas upp utifrån att finansiering av tjänsten säkras. Orsaken till det mer 

begränsade förslaget är att förutsättningarna för att genomföra uppdraget på det 

sätt som föreslås i utredningen har ändrats under året – dels genom att årsavgiften 

till förbundet är under diskussion och dels då coronapandemins eventuella 

långsiktiga påverkan på förbundets verksamhet är svårbedömd. 

 

Båda förslagen innebär att det befintliga nätverket för kultur- och fritidschefer 

införlivas i GR:s organisation och att den samordning som idag hanteras av 

Stenungsunds kommun istället hanteras av GR. Uppdraget skulle inte innebära att 

GR övertar ansvaret för kulturfrågor från kommunerna utan det handlar om 

samordning inom de områden och på det sätt som kommunerna finner lämpligt 

över tid. 

 

I och med förbundsstyrelsens beslut att skicka utredningen på remiss finns det 

möjlighet för medlemskommunerna att lämna synpunkter på dessa båda förslag – 

men även att komma med egna inspel och förslag kring ett eventuellt 

samordningsuppdrag för GR rörande kulturfrågor. 

 

Vi emotser medlemskommunernas synpunkter till GR 

senast 2021-04-01. Svara med epost till: diariet@goteborgsregionen.se 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

 

Helena Söderbäck, förbundsdirektör   

helena.soderback@goteborgsregionen.se 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för socialtjänst 
Teodorina Pettersson 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-01-27   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2020VFN489 007 

 

 

 

Yttrande över revisorernas granskning av styrning, uppföljning och 
kontroll av ändamålsenlig, effektiv och rättssäker IFO-verksamhet 
 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar förvaltningens yttrande och godkänner de åtgärder 
som förvaltningen redovisat med anledning av revisorernas granskning. 
 
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och 
kommunens revisorer beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet  
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härryda kommun har PwC 
genomfört en granskning, där den samlade bedömningen är att 
välfärdsnämnden säkerställer en rättssäker verksamhet men att 
välfärdsnämnden inte helt säkerställer styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamhet och ekonomi av individ- och familjeomsorgen.  
 
Utifrån granskningen ger revisorerna fem rekommendationer till 
välfärdsnämnden. Förvaltningen kommenterar revisorernas 
rekommendationer i yttrande över revisorernas granskning. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 27 januari 2021 
 Yttrande över revisorernas granskning av styrning, uppföljning och 

kontroll av ändamålsenlig, effektiv och rättssäker IFO-verksamhet 3 
februari 2021 

 Granskning avseende styrning, uppföljning och kontroll av 
ändamålsenlig, effektiv och rättssäker IFO-verksamhet 2 november 
2020 

 
Ärendet 
De förtroendevalda revisorerna i Härryda kommun har gett PwC i uppdrag 
att genomföra en granskning för att säkerställa att välfärdsnämndens 
styrning, uppföljning och kontroll av verksamhet och ekonomi av individ-
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och familjeomsorgen är tillfredsställande samt att den säkerställer en 
rättssäker verksamhet.  
 
Utifrån genomförd granskning är revisionens samlade bedömning att 
välfärdsnämnden inte helt säkerställer detta. Revisionen bedömer dock att 
välfärdsnämnden säkerställer en rättssäker verksamhet.  
 
Bedömningen har gjorts utifrån sju revisionsfrågor som resulterat i fem 
rekommendationer till välfärdsnämnden. 
 
Förvaltningen kommenterar rekommendationerna i yttrande över 
revisionens rapport. 
 
Förvaltningens bedömning 
Granskningen bedömer att nämndens beredningsprocess inför kommande 
verksamhetsårs mål- och ekonomistyrning är ändamålsenlig och att det finns 
en medvetenhet om nettokostnadsavvikelsen hos välfärdsnämnden. 
Välfärdsnämnden rekommenderas dock att fatta beslut om rutiner för 
beredningsprocessen i syfte att tydliggöra dess delar, ansvar och 
återrapportering. 
 
Förvaltningen bedömer att välfärdsnämnden inte behöver fastställa en egen 
rutin för beredningsprocessen i syfte att tydliggöra dess delar. Genom att 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige på årlig basis antar dokumentet 
om ekonomiska planeringsförutsättningar inför kommande års budget/plan, 
fastställs beredningsprocessens innehåll och tidplan även för de delar 
välfärdsnämnden ansvarar för. 

Granskningen pekar vidare på att välfärdsnämnden visar strävan och 
ambitioner i verksamhetsplanen. Ambitionerna följs dock inte av tydliga 
och mätbara målvärden, specifika för individ- och familjeomsorgens olika 
ansvarsområden. Avsaknaden av mätetal medför svårigheter att 
återrapportera verksamheternas utfall. 
 
Härryda kommuns styrmodell bygger på tillit. Specifika målvärden 
formuleras på enhetsnivå och följs upp av förvaltningen. Förvaltningens 
uppfattning är att välfärdsnämnden inte avser att fastställa specifika 
målvärden på nämndnivå. 
 
Av revisionsrapporten framgår att det finns en gemensam struktur och 
former för att förankra mål och uppdrag i verksamheten. Välfärdsnämnden 
rekommenderas att säkerställa att samtliga enheter har kännedom om 
enhetsplanen och aktivt arbetar med den.  
 
Förvaltningen har genomfört olika utbildnings- och stödinsatser de senaste 
två åren för att säkerställa att samtliga enhetschefer har kännedom om 
enhetsplanen. För att säkerställa att även alla medarbetare får kännedom om 
enhetsplanen ska sektorn för socialtjänst under 2021 genomföra en riktad 
kommunikation om enhetsplaner på intranätet. 
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Granskningen visar att välfärdsnämnden tar del av åtgärder som vidtas på 
förvaltningsnivå med anlednings av budgetavvikelser, men fattar ej beslut 
om dessa. En kostnadsberäkning av åtgärderna redovisas inte, varför det ej 
under årets gång går att ta ställning till om dessa kan anses vara tillräckliga 
för att fullfölja nämndens uppdrag. Välfärdsnämnden rekommenderas att 
fastställa interna rutiner för hur rapportering och åtgärder med anledning av 
avvikelser ska ske. 

Förvaltningen har arbetat fram ett årshjul för ledning och styrning av 
verksamhet och ekonomi med tillhörande årsplan för ärendehantering. 
Välfärdsnämnden antog dokumentet den 3 februari 2021 § 37. Av årshjulet 
framgår att ekonomiska månadsprognoser redovisas till välfärdsnämnden 
fem gånger per år. Av månadsprognoserna framgår eventuella avvikelser 
och förslag på åtgärder som numera kostnadsberäknas för att kunna 
uppskatta den förväntade effekten av dessa. Välfärdsnämnden har i samband 
med rapportering och uppföljning möjlighet att lämna särskilda uppdrag till 
förvaltningen. Vid behov och i samband med avvikelser kan 
välfärdsnämnden också självmant besluta om åtgärder. Förvaltningen 
bedömer att årshjulet och årsplanen kommer att vara tillräckliga instrument 
för välfärdsnämndens hantering av rapportering och åtgärder med anledning 
av eventuella avvikelser.  

Välfärdsnämnden rekommenderas avslutningsvis att se över att den styrning 
som finns för att säkerställa en rättssäker handläggning är uppdaterad samt 
att samtliga handläggare får en introduktion vid nyanställning. 

Förvaltningen ska under 2021/2022 vidareutveckla arbetet med 
egenkontroller och revidering av rutiner i sektorn för socialtjänst. 
Förvaltningen kommer under 2021/2022 att säkerställa introduktion på 
enhetsnivå vid nyanställning. 

 
 
 
Lena Lager Elin Hjalmarsson 
Sektorschef Utvecklingschef 
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Sektorn för socialtjänst 
Teodorina Pettersson 
 

 

Datum   Dnr  
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Yttrande över revisorernas granskning av styrning, 
uppföljning och kontroll av ändamålsenlig, effektiv och 
rättssäker IFO-verksamhet 
 
Förvaltningens kommentarer till revisionsrapporten  
Granskningen visar att välfärdsnämnden säkerställer en rättssäker 
verksamhet. Revisionens samlade bedömning är att välfärdsnämnden 
däremot inte helt säkerställer att styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamhet och ekonomi av individ- och familjeomsorgen är 
tillfredsställande. 
 
Nedan redovisas revisionens rekommendationer och förvaltningens svar på 
dessa.  
 
Punkt 1. Rekommendation 
Fatta beslut om rutiner för beredningsprocessen i syfte att tydliggöra dess 
delar. 
 
Förvaltningen delar revisionens bedömning att välfärdsnämndens 
beredningsprocess inför kommande verksamhetsårs mål- och 
ekonomistyrning är ändamålsenlig. 
 
Förvaltningen arbetar med att ta fram de ekonomiska förutsättningarna för 
den kommande planperioden i enlighet med den av kommunfullmäktige 
2019 antagna strategiska planen. Arbetet sker i nära samarbete med den 
politiska majoriteten i syfte att kommunfullmäktige ska kunna anta 
budgeten och politiskt styrdokument med prioriterade mål, inriktningar och 
uppdrag i juni varje år. Underlag tas fram i Ekonomiska 
planeringsförutsättningar inför budget/plan. I dokumentet redovisas 
förvaltningens bedömning av det ekonomiska läget och även de ekonomiska 
och praktiska förutsättningar som ingår i förvaltningens arbete, som utgår 
från att de finansiella målen skall uppnås. I dokumentet ingår en tydlig 
beskrivning av innehåll och tidplan för beredning av kommande 
verksamhetsårs mål- och ekonomistyrning.  
 
Förvaltningen bedömer att välfärdsnämnden inte behöver fastställa en egen 
rutin för beredningsprocessen i syfte att tydliggöra dess delar. Genom att 
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kommunstyrelsen och kommunfullmäktige på årlig basis antar dokumentet 
om ekonomiska planeringsförutsättningar inför kommande budget/plan, 
fastställs beredningsprocessens innehåll och tidplan även för de delar 
välfärdsnämnden ansvarar för. 
 
Punkt 2. Rekommendation 
Sätt upp målvärden för att kunna följa upp de politiska ambitioner som 
nämns i verksamhetsplanen. 
 
Härryda kommuns styrmodell infördes 2019 och bygger på tillit. Genom 
tillitsbaserad styrning har den politiska styrningen gått från detaljerade mål 
och rutiner till förtydligande och synliggörande av de politiska 
prioriteringarna samt utvecklande av dialogen som metod för styrning. 
Politiken styr i större utsträckning med vision, förhållningssätt, inriktningar 
och övergripande mål utöver de ekonomiska ramarna. Antalet mätbara mål 
har till följd av detta begränsats i kommunens styrande dokument.  
 
Med tillit som dominerande styrprincip står professionernas kunskap i fokus 
och att de själva tillåts utveckla den inom verksamheten och externt. 
Ambitionen är att styrning och ledning numera i större utsträckning ska utgå 
från befintliga behov, som identifieras i mötet mellan profession och 
medborgare.  
 
Den politiska viljan är att förvaltningen ska styra med verksamhetsmål och 
indikatorer. Enheterna förverkligar detta genom att omvandla de politiska 
ambitionerna som fastställs i olika styrdokument till aktiviteter. Det är på 
enhetsnivå och genom arbetet med enhetsplanerna som poliska mål, 
inriktningar och kvalitetsindikatorer bryts ner till enhetsspecifika målvärden 
och aktiviteter. Även i sektorsplanen konkretiseras mål, prioriteringar och 
fokusområden samt hur uppföljning av dessa ska ske för att säkerställa 
uppfyllelse av grunduppdrag och politiska inriktningar. 
 
Planering och genomförande av aktiviteter, utvärdering av arbetssätt och 
åtgärder är en naturlig del i förvaltningens systematiska kvalitetslednings- 
och förbättringsarbete. Att omsätta ovanstående i det dagliga arbetet ska 
leda till uppfyllelse av grunduppdrag, politiska ambitioner och även 
förbättring av de verksamhetsspecifika måtten i välfärdsnämndens 
verksamhetsplan. 
 
Förvaltningen bedömer att specifika målvärden formuleras på enhets- och 
sektorsnivå och följs upp av förvaltningen. Förvaltningens uppfattning är att 
välfärdsnämnden inte avser att styra med specifika målvärden, fastställda på 
nämndnivå. 
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Punkt 3. Rekommendation 
Säkerställ att samtliga enheter har kännedom om enhetsplanen och arbetar 
aktivt med den. 
 
Arbetet med enhetsplaner inleddes på sektorn för socialtjänst 2019 och 
dokumenteras i det digitala kvalitetsledningssystemet Stratsys. Leverantören 
av Stratsys genomförde grundläggande utbildning för enhetschefer vid 
starten för införandet. Under 2019 och 2020 har enheten för utveckling och 
uppföljning stöttat sektorns ledning med genomgångar av 
kvalitetsledningssystemets och enhetsplanernas olika delar. Utbildningar har 
hållits på sektorns ledningsträffar och verksamheternas ledningsgrupper, 
digitala presentationer har publicerats på kommunens intranät, skrivarstugor 
har erbjudits och planeringsledare har stöttat enhetschefer i framtagande av 
statistik till enhetsplanerna. Enhetscheferna har uppmuntrats till att 
tillsammans med medarbetarna kontinuerligt se över sina enhetsplaner och 
arbeta med dessa på arbetsplatsträffar eller planeringsdagar. 
 
För att säkerställa att samtliga enhetschefer har kännedom om enhetsplanen 
har förvaltningen genomfört genom olika utbildnings- och stödinsatser de 
senaste två åren. För att säkerställa att även alla medarbetare får kännedom 
om enhetsplanen ska förvaltningen under 2021 genomföra en riktad 
kommunikation om enhetsplaner på intranätet. 
 
Punkt 4. Rekommendation 
Fastställ interna rutiner för hur rapportering och åtgärder med anledning 
av avvikelser ska ske. 
 
Förvaltningen har arbetat fram ett årshjul för ledning och styrning av 
verksamhet och ekonomi med tillhörande årsplan för ärendehantering. 
Välfärdsnämnden antog dokumentet den 3 februari 2021 § 27. 
 
Av årshjulet framgår att förvaltningen redovisar ekonomiska 
månadsprognoser till välfärdsnämnden fem gånger per år. Förvaltningen 
använder sig av en mall för redovisning av avvikelser, som utgör en del i 
den samlade bedömningen huruvida välfärdsnämnden behöver fatta beslut 
om eventuella åtgärder. Förslag på åtgärder redovisas från 2020 tillsammans 
med en kostnadsberäkning på den förväntade effekten av åtgärderna. 
 
I samband med rapportering och uppföljning enligt årshjulet och årsplanen 
har välfärdsnämnden möjlighet att lämna särskilda uppdrag till 
förvaltningen. Vid behov och i samband med avvikelser kan 
välfärdsnämnden också självmant besluta om åtgärder. Detta sker efter 
analys av redovisade utfall, i dialog med förvaltningen och i 
välfärdsnämndens politiska konstellationer. 
 
Förvaltningen bedömer att årshjulet och årsplanen kommer att vara 
tillräckliga instrument för välfärdsnämndens hantering av rapportering och 
åtgärder med anledning av eventuella avvikelser. 
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Punkt 5. Rekommendation 
Säkerställ att den styrning som finns för att säkerställa en rättssäker 
handläggning är uppdaterad och att samtliga handläggare får en 
introduktion vid nyanställning. 
 
I riktlinjen för kvalitetsledningssystem för sektorn för socialtjänst (antagen i 
välfärdsnämnden den 4 mars 2020 § 59) anges att chef ansvarar för att 
rutiner är dokumenterade, ändamålsenliga och att enhetens rutiner är kända 
bland medarbetarna. Rutiner ska årligen uppdateras.  Rutiner ska listas i 
enhetsplanerna och helst publiceras på intranätet Ida, alternativt sparas ner i 
enheters mappar i O-katalogen. Under 2020 har en ny och ändamålsenlig 
mall för rutiner arbetats fram, som syftar till att standardisera arbetet med 
uppdaterade rutiner. 
 
Förvaltningen avser att under 2021/2022 vidareutveckla arbetet med 
egenkontroller och revidering av rutiner i sektorn för socialtjänst. 
 
När det gäller introduktion vid nyanställning anordnar personalfunktionen 
en central introduktion som genomförs varje halvår och ger en övergripande 
bild. Varje sektor och enhet ansvarar vidare för introduktion av sina 
medarbetare, som kan variera beroende på den nyanställdes bakgrund. 
Förvaltningen kommer att under 2021/2022 säkerställa introduktion på 
enhetsnivå vid nyanställning.

Page 134 of 293



Page 135 of 293



Page 136 of 293



   
   Revisionsrapport 

 

  

   

  

Projektledare Helena Richardsson 

Projektmedarbetare Isabelle Panasco 

Kvalitetssäkrare Marie Lindblad 

Styrning, uppföljning 

och kontroll för 

ändamålsenlig, 

effektiv och rättssäker 

IFO-verksamhet 
Härryda kommun 

September 2020 

Projektledare Lena Brönnert 

Projektmedarbetare Isabelle Panasco 

Kvalitetssäkrare Fredrik Carlsson 

Page 137 of 293



1  

  

 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning 2 

1. Inledning 4 

1.1. Bakgrund 4 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 4 

1.3. Revisionskriterier 5 

1.4. Avgränsning 5 

1.5. Metod 5 

2.  Iakttagelser och bedömningar 6 

2.1.     Är nämndens beredningsprocess inför kommande verksamhetsårs  

            mål och ekonomistyrning ändamålsenlig? 6 

2.2. Har nämnden fastställt mätbara mål specifika för individ- och  

             familjeomsorgens olika ansvarsområden? 9 

2.3.       Finns former för att förankra mål och uppdrag i verksamheterna? 11 

2.4. Vidtas åtgärder för att möjliggöra att nämndens uppdrag  

              kan fullföljas? 11 

2.5. Finns en tydlig återrapportering till nämnd utifrån  

             verksamheternas utfall? 13 

2.6.       Finns rutiner för kontroll av verksamheten utförs lagenligt? 14 

3. Revisionell bedömning 16 

  

     

Page 138 of 293



2  

  

Sammanfattning  
 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härryda kommun genomfört en 

granskning för att säkerställa att välfärdsnämndens styrning, uppföljning och kontroll av 

verksamhet och ekonomi av individ- och familjeomsorgen är tillfredsställande samt att den 

säkerställer en rättssäker verksamhet.  

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att välfärdsnämnden inte helt 

säkerställer detta.  

Nämndens beredningsprocess inför kommande verksamhetsårs mål- och ekonomistyrning 

bedöms som ändamålsenlig. Det finns en medvetenhet om nettokostnadsavvikelsen hos 

nämnden. Den förklaras av höga politiska ambitioner för individ- och familjeomsorgen. 

Nämnden har inte fastställt mätbara mål specifika för individ- och familjeomsorgens olika 

ansvarsområden. Verksamhetsplanen visar strävan och ambitioner som dock inte följs av 

tydliga mätbara målvärden. Detta medför en svårighet vid uppföljning av om dessa 

uppnåtts under året. Det finns en gemensam struktur/former för att förankra nämndens 

styrning i verksamheten. 

Nämnden har inte fastställt rutiner för hur rapportering och åtgärder med anledning av 

eventuella avvikelser ska ske.  

  

Nämnden tar del av de åtgärder som vidtas på förvaltningsnivå med anledning av 

budgetavvikelser, men fattar ej beslut om dessa. En kostnadsberäkning av åtgärderna 

redovisas inte, varför det ej under årets gång går att ta ställning till om dessa kan anses 

vara tillräckliga för att fullfölja nämndens uppdrag.   

  

Det görs en återrapportering till nämnd utifrån verksamheternas utfall, till övervägande 

delar utifrån den styrning som finns i verksamhetsplanen. Den ekonomiska uppföljningen 

och återrapporteringen är tydlig. Då verksamhetsstyrningen i övrigt, i väsentliga delar 

saknar mätetal, finns svårigheter att bedöma hur verksamheterna fullföljer nämndens 

uppdrag samt om det finns skäl att besluta om åtgärder vid avvikelser. Det är positivt att 

det i rapporteringen redogörs för de aktiviteter som utförs för att fullfölja uppdraget. 

  

Att verksamheten ska utföras lagenligt berörs i riktlinjer för kvalitetsledning och i 

verksamhetsplanen. Ansvar för kontroller har tydliggjorts. Rutiner har tagits fram för att 

säkerställa att handläggningen sker rättssäkert. Detta är även en del vid introduktionen, 

vilket dock inte alla enheter tar del av. 

Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi välfärdsnämnden;  

• att fatta beslut om rutiner för beredningsprocessen i syfte att tydliggöra dess delar, 
ansvar och återrapportering. 

• att målvärden sätts för att kunna följa upp de politiska ambitioner som nämns 
verksamhetsplanen.  
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• att fastställa rutiner för åtgärder med anledning av avvikelser mot nämndens 
styrning samt hur rapportering av dessa ska ske. 

• att säkerställa att samtliga enheter har kännedom om enhetsplanen och arbetar 
aktivt med den 

• att se över att den styrning som finns för att säkerställa en rättssäker handläggning 
är uppdaterade och är levande i verksamheterna.  
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1. Inledning  
1.1. Bakgrund  

En fungerande styrning är en viktig del av det politiska ansvarstagandet. Genom styrning, 

uppföljning och kontroll säkerställer nämnden att verksamheten utförs effektivt, enligt 

uppdrag men även utifrån den lagstiftning som styr verksamheten. Det blir särskilt viktigt i  

verksamhet som innebär myndighetsutövning mot enskilda. En fungerande 

ekonomistyrning är en viktig del av den samlade styrningen och ledningen.  

  

I revisorernas riskanalys inför 2020 har framkommit att kostnader för barn och 

ungdomsvård har ökat i Härryda och ligger högre än strukturellt liknande kommuner. Även 

kostnader för missbruksvård och övrig vuxenvård har ökat. Kommunens 

nettokostnadsavvikelse för IFO-verksamheten är 28,3 %, att jämföra med 4,4 % i liknande 

kommuner1 för 2018. Denna kan ha sin grund i en hög ambitionsnivå inom kommunen 

eller i en lägre effektivitetsnivå.   

  

Grund för denna granskning är även en negativ budgetavvikelse inom enhet barn och 

familj vilket hänförs till bland annat placeringskostnader för barn och unga. Också 

personalkostnader, kostnader inom vuxenenhetens verksamhet och relationsvåld har 

ökat. Det senare pga behov av skyddat boende.   

  

Från och med 2019 gäller en ny politisk organisation i kommunen som innebär att 

Välfärdsnämnden ansvarar för utbildning, socialtjänst samt kultur och fritid. I 

förvaltningsorganisationen är nämndens verksamheter uppdelade på två sektorer där 

sektor för socialtjänst är en. Här finns ansvar för bl. a individ- och familjeomsorgen, 

uppdelade på bl a barn och familj, funktionsstöd (boendestöd), hälsa och bistånd  

(myndighetsutövning SoL och vuxenenhet) samt integration och arbetsmarknad 

(försörjningsstöd).2 Bokslut för nämndens verksamhet 2019 uppgick till 1 941 mnkr vilken 

innebar en negativ avvikelse om 22 mnkr. Budget för 2020 uppgår till 1 955 mnkr.   

  

Under 2019 granskade revisorerna att välfärdsnämnden säkerställde en ändamålsenlig 

styrning och uppföljning av ekonomin inom hela sektor socialtjänst. Denna visade en 

otillräcklig styrning och otillräckliga åtgärder med anledning av budgetavvikelse. 

Uppföljningen av ekonomin bedömdes som tillräcklig. Den visade även att det saknades 

dokumenterade rutiner eller riktlinjer för ekonomiska styrprinciper, vilket nämnden 

rekommenderas att överväga.   

  

Revisorerna har i sin riskanalys sett skäl att genomföra granskningen.  

1.2. Syfte och revisionsfrågor  

Syftet med granskningen är att säkerställa att välfärdsnämnden styrning, uppföljning och 

kontroll av verksamhet och ekonomi av individ- och familjeomsorgen är tillfredsställande 

samt att den säkerställer en rättssäker verksamhet. För att uppnå syfte kommer följande 

revisionsfrågor att besvaras.   

 

1Liknande kommuner individ- och familjeomsorg är avsedd för kostnadsjämförelser. Bygger på viktningen 

referenskostnad 70 % och befolkning 30%. Aktuella kommuner är Ekerö, Höganäs, Kävlinge, Lerum och Ystad.   
2 Här finns också vård och omsorg  samt utvecklings- och uppföljningsenheten/MAS , vilka inte ansvara för 
verksamhet inom IFO. 
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● Är nämndens beredningsprocess inför kommande verksamhetsårs mål- och 

ekonomistyrning ändamålsenlig?  

● Har nämnden fastställt mätbara mål specifika för individ- och familjeomsorgens 

olika ansvarsområden?  

● Finns former för att förankra mål och uppdrag i verksamheterna?  

● Vidtas åtgärder för att möjliggöra att nämndens uppdrag kan fullföljas?  

● Finns en tydlig återrapportering till nämnd utifrån verksamheternas utfall?   

● Vad är skäl för nettokostnadsavvikelsen?  

● Finns rutiner för kontroll av verksamhetens utförs lagenligt?  

 

1.3. Revisionskriterier  

Revisionskriterierna utgörs av lagar, föreskrifter, regelverk, fullmäktigebeslut med mera 

och utgör underlag till de bedömningsgrunder som uttrycks i revisionsfrågorna. I denna 

granskning är dessa:  

  

● Kommunallagen  

● Socialtjänstlagen  

● Förvaltningslagen  

● Interna styrande dokument fastställd av kommunfullmäktige  

1.4. Avgränsning  

Granskningen omfattar framförallt välfärdsnämndens ansvar för barn- och ungdomsvård 

och vuxenvård, men ett fokus finns även arbetet med försörjningsstöd. Med detta 

innefattar granskning individ- och familjeomsorgen, vilken är en del av nämndens ansvar.  

1.5. Metod  

Granskningen har genomförts genom att ta del av styrande dokument, uppföljningar och 

rapporteringar. Detta omfattar även riktlinjer och annan övergripande styrning relevant för 

granskningens syfte.  

  

Intervjuer har hållits med nämndens ledning, ledning för IFO och ekonom. Gruppintervjuer 

har genomförts med representanter från Barn och familj samt Vuxenenheten Samtliga 

intervjuer har genomförts digitalt.   

Rapporten har sakavstämts med de intervjuade och kvalitetssäkrats enligt PwC:s interna 

rutiner. 
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2.  Iakttagelser och 

bedömningar  
 

2.1.     Är nämndens beredningsprocess inför kommande verksamhetsårs 

           mål och ekonomistyrning ändamålsenlig?  

 

Kommunens styrmodell började tillämpas under 2019 för att under 2020 tillämpas i sin 

helhet. Den beskrivs enligt bilden nedan3.   

  

Den strategiska planen 2019 - 20224 pekar utifrån vision och förhållningssätt ut långsiktig 

riktning och strävan för kommunen. I denna riktas tre uppdrag till välfärdsnämnden varav 

två uppfattas som relevanta för granskade verksamheter: att arbeta med digitalisering 

som ger effektivisering samt att arbeta fram sju servicegarantier under 2020. Den visar 

driftbudget 2020–2022 per nämnd, sektor och verksamhetsnivå. Här nämns också 

aktiviteter för att nå en god ekonomisk hushållning. En av dessa är att kommunen inte ska 

åta sig kostnader som kan bäras av annan.   

Majoritetens budget för 2020 och plan 2021–2024 utgår framförallt från det av 

kommunfullmäktige noterade dokumentet Ekonomiska planeringsförutsättningar inför

 

3 Majoritetens strategiska plan 2019 - 2022 för Härryda kommun   
4 Som ovan 
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  budget/plan 2020–2024. Utifrån underlag som levererats av förvaltningarna har 

respektive nämnd att utifrån dokumentet arbeta fram detaljbudget och verksamhetsplan.   

I bilden ovan nämns ekonomistyrningsprincip.  Enligt intervjuerna menas här den styrning 
som ges i den strategisk planen   

Iakttagelser  

Nämndens riktlinjer för kvalitetsledningssystem berör beredningsprocessen5. Här framgår 

att politiska inriktningar/mål, budget och verksamhetsplanen ska konkretiseras med 

enhetsspecifika aktiviteter. Informationstal ska användas för att beskriva verksamhetens 

förutsättningar. Indikatorer ska användas som hjälpmedel för analys av huruvida 

grunduppdraget uppnås. Vid behov ska aktivitet/åtgärd formaliseras för att säkerställa att 

leveransen av grunduppdraget är av god kvalitet.  

Välfärdsnämnden årsplan6 ska ge stöd för att ta fram och följa upp mål och budget och 

bidra till en systematik i processen med fastlagda tidsramar, enligt intervjuerna. Den har 

inte antagits av nämnden, men väl noterats enligt beslut efter information om den.  Den 

ses som ett stöd för såväl förvaltningen som nämnd. Årsplanen visar exempelvis när 

uppföljning av intern kontroll, uppföljning av specifika handlingsplaner och prioriterade 

aktiviteter, åtgärder och kostnad per brukare m m, aktuellt kostnadsläge, 

verksamhetsberättelsen och verksamhetsplan ska lämnas till nämnden eller 

kommunfullmäktige i form av information eller för beslut. Den berör även 

personalrelaterad uppföljning.   

Enligt årsplanen och i intervjuer framgår att förvaltningen i budgetprocessen tar hänsyn till 

den ekonomiska omvärld och ekonomiska förutsättningar. Den visar bland annat att 

ekonomiska planeringsförutsättningar och omvärldsfaktorer hanteras under första 

kvartalet. I årsplanen noteras att verksamhetsplan för verksamhet och ekonomi för 

kommande tre år ska tas fram av sektorn för information och beslut i KF under kvartal 4.  

I intervjuerna med nämndens politiska ledning som sektorsledning beskrivs en 

samstämmig bild över hur mål- och budgetprocessen ser ut över året.  

När kommunfullmäktige beslutat om kommunmål, inriktningar och investeringsbudget för 

kommande budgetår och har nämnden att arbeta med åtagande och internbudget. Enligt 

intervjuerna ger nämndens presidium och sektorsledning förslag till mål och detaljbudget 

utifrån en dialog kring omvärldsanalys och inspel från verksamheterna. Föregående års 

resultat ska vara en viktig input i prioriteringsarbetet.  

Verksamhetscheferna tillsammans med förvaltningens ekonom kopplar aktiviteter till 

resurser för att målstyrningen ska förhållas till budgetnivå. Ett förslag ställs till 

sektorsledningen som för en dialog med nämndens ledamöter om framtaget förslag till 

verksamhetsplan. I november ska nämnderna vara färdiga med sina verksamhetsplaner 

och detaljbudget. Dessa ska fastställas av nämnden och delges kommunfullmäktige.  

 

5  Härryda kommun Välfärdsnämnden: Riktlinje för kvalitetsledningssystem (KLS) för sektorn för socialtjänst.    
Antagen § 59 2020-03-04  
6 Härryda kommun: Årsplan för välfärdsnämnden 2020. 2019-10-03. Ej fastställd av nämnden.  
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Genom enhetsplanerna ska kommungemensamma strategiska områden omvandlas till 

konkreta handlingar/aktiviteter utifrån sektorsplanens styrsignaler. Genom en delaktighet 

på verksamhets- och enhetsnivå nås en delaktighet hos medarbetarna.   

I protokoll 2019-09-04 §195 framgår att välfärdsnämnden inrättade en arbetsgrupp bland 

ledamöterna vars uppdrag innebar att lämna eventuella inriktningar för arbetet med 

budget och verksamhetsplan 2020. Arbetsgruppen presenterade en verksamhetsplan i 

samband med nämndsammanträdet 2019-11-06.  

Bokslut för socialtjänsten 2019 uppgick till 688 mnkr vilket innebär en negativ avvikelse 

om drygt -15 mnkr. I verksamhetsberättelsen för 20197 beskrivs att anmälningar men 

även det totala antalet aktualiseringar till Barn och familj har ökat8. Antal barn och unga 

som varit föremål för biståndsbedömda insatser har minskat från 144 till 112. Antalet barn 

som placerats utanför det egna hemmet har minskat från 116 till 102 barn. Här 

konstateras även att antal vårddygn på HVB har ökat under året (1413 dygn) vilket 

förklaras av att placeringar familjehem inte fungerat och omplacering har skett till HVB.  

   

Verksamhetsplanen för 2020 - 2022 visar för 2020 en driftsbudget om totalt 693 mnkr. 

Individ- och familjeomsorgens verksamheter återfinns inom barn- och familj om totalt 76,1 

mnkr, inom integration och arbetsmarknad om totalt 39 mnkr, inom funktionsstöd om 138 

mnkr samt inom hälsa och bistånd om 162,7 mnkr. Nämndens budget är förstärkt med 

anledning av ökade behov av skyddat boende och handläggning av ärenden gällande 

våld i nära relationer med en socialsekreterare motsvarande en årsarbetare samt med ett 

budgettillskott för skyddat boende under 2020. Under planperioden utökas 

kostnadsramen tillfälligt för att möta tidigare underskott inom försörjningsstöd och inom 

placering av barn och unga. Här framgår också att en neddragning om totalt 3,1 

socialsekreterartjänst sker inom förebyggande arbetet för barn och unga9  

Nettokostnadsavvikelsen  

I verksamhetsplanen framgår att förvaltningen har att analysera och kontinuerligt jämföra 

kostnader och resultat med andra kommuner för att ge politiken underlag för eventuella 

omfördelningar, bland annat genom nettokostnadsavvikelser10.  

För år 2019 redovisar IFO-verksamheten i Härryda kommun en nettokostnadsavvikelse 

på 36,8 %, att jämföra med -0,4 % i strukturellt liknande kommuner. Detta innebär att om 

verksamheten skulle läggas på förväntad kostnad utifrån kommunens sociala struktur 

skulle kostnaden för IFO verksamheten vara 39,0 mnkr lägre än det utfall som 

konstaterades.   

 

7 Härryda kommun: Verksamhetsberättelse 2019 - Välfärdsnämnden    
8 Det totala antalet aktualiseringar har ökat från 987 stycken 2018 till 1167 stycken 2019, vilket är en ökning om 
18 %.   
9 Inom Kraftkällan och på familjecentralerna  
10 Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för individ- och familjeomsorg, kr/inv. 

Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt. Referenskostnaden på nettokostnaden för individ- och 

familjeomsorg i riket, andel lågutbildade 20–40-åringar födda i Sverige, tätortsbefolkningen, andel boende i 

flerfamiljshus byggda 1965–75, andel barn och unga 0–19 år i hushåll med låg inkomststandard då 

ekonomiskt bistånd exkluderas, ohälsotal, korrigering för gränspendling till Danmark och Norge samt löner för 

kommunalt anställda. Et positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat.  SKR.  
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Störst är skillnaden gällande nettokostnad för barn och ungdomsvård som 2019 kostade 2 

203 kr/inv att jämföra med 1 397 kr/inv i liknande kommer samt gällande ekonomiskt 

bistånd där nettokostnaden år 2019 var 903 kr/inv mot 687 kr/inv i liknande kommuner. 

Inom barn- och ungdomsvården har kommunen en högre koncentration mot öppna 

insatser jämfört med jämförelsegrupperna, och en lägre andel av resurserna går till 

familjehemsvård.   

Av intervjuer med såväl den politiska som med tjänstemannaledningen framkommer att 

skäl för nettokostnadsavvikelsen förklaras av höga politiska ambitioner. Av intervjuerna 

framkommer en beskrivning av att sociala problem alltid ska mötas av olika former av 

stöd.   

Bedömning  

Revisionsfrågan bedöms som uppfylld.   

Nämndens beredningsprocess inför kommande verksamhetsårs mål- och 

ekonomistyrning bedöms som ändamålsenlig.  

Vi rekommenderar dock nämnden att fatta beslut om rutiner för beredningsprocessen i 

syfte att tydliggöra dess delar.   

Vi bedömer att det finns en medvetenhet om nettokostnadsavvikelsen hos nämnden. Den 

förklaras av höga politiska ambitioner i kommunen.   

2.2. Har nämnden fastställt mätbara mål specifika för individ- och   

                    familjeomsorgens olika ansvarsområden?  

Iakttagelser  

Välfärdsnämndens verksamhetsplan för 2020–202211 hänvisas till den av fullmäktige 

antagna strategiska planen för perioden 2019 - 202212. Respektive verksamhet har 

beskrivit sitt grunduppdrag.   

Inom Hälsa och bistånd, där arbetet mot beroende och samsjuklighet sker, ska 

verksamheten präglas av en rättssäker handläggning och tillhandahållande av 

förebyggande insatser. Fokus ska vara ett högkvalitativt, evidensbaserat arbetssätt. 

Samverkan ska ske med externa samarbetspartner inom regionen och med brukar- och 

anhörigorganisationer.    

Integration och Arbetsmarknad (Härryda framtid) ska ha ett tydligt fokus på arbete och 

självförsörjning. Arbetsmetoder som används i verksamheten ska vara evidensbaserade. 

Kommun ska ha lägst andel arbetslösa och lägst andel hushåll beroende av 

försörjningsstöd nationellt. De sökande som bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande 

ska skrivas in på arbetsmarknadsenheten inom en vecka för att få tillgång till 

arbetsmarknadsinsatser, som gruppverksamhet, arbetsförmågebedömningar samt 

arbetstränings- och praktikplatser.  

 

11Härryda kommun: Verksamhetsplan 2020–2022. Välfärdsnämnden. 2019-11-06  
12 Majoritetens strategiska plan 2019–2022 för Härryda kommun.   
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Inom Barn och familj ska arbetet med arbetsmetoderna i möjligaste mån vara 
evidensbaserade. Ett fokus ska finnas på barns, ungas och unga vuxnas psykiska ohälsa  
samt att utveckla förebyggande insatser i de miljöer där unga vistas. I plan för 

genomförande framgår att under 2020 ska lokala avtal upprättas om samarbetet med 

Barn och ungdomspsykiatrin, Barn och ungdomsmedicin, Ungas psykiska hälsa samt 

Ungdomsmottagningen för att tydliggöra samverkan och ansvarsfördelning. Under 

rubriken politisk inriktning framgår även att samarbetet med polis och skola är prioriterat 

för att fånga upp ungdomar som utvecklar kriminellt beteende. Nya arbetssätt ska tas 

fram kring hemmaplanslösningar som ska resultera i färre placeringar av barn och unga.  

I nämndens verksamhetsplan 2020 redogörs kvalitetsindikatorer. Dessa saknar mått att 

eftersträva. För respektive verksamhet bedöms följande indikatorer vara relevanta för 

granskningen:   

 

Hälsa och bistånd  
Härryda framtid 

(Integration och 

arbetsmarknad)   

Barn och familj  Forts. Barn och 

familj  

Ej återaktualiserade 

vuxna med 

missbruksproblem  
21+ ett år efter 

avslutad utredning 

eller insats, andel (%)  

Antal hushåll inom 

enhet för  
försörjningsstöd som 

blir självförsörjande 

genom arbete, studier 

och/eller andra bidrag  

  

Utredningstid i antal 

dagar från påbörjad 

utredning till avslutad 

utredning inom barn 

och ungdom  
0-20 år, medelvärde  

  

Ej återaktualiserade 

ungdomar 13-20 år ett 

år efter avslutad 

utredning eller insats,  
andel (%)  

  

    Brukarbedömning 

barn- och  
ungdomsvård  
IFO - helhetssyn, 

andel (%)  

  

Ej återaktualiserade 

ungdomar 13-20 år ett 

år efter avslutad 

utredning eller insats,  
andel (%)  

  

  

Bedömning  

Revisionsfrågan bedöms som ej uppfylld.  

Nämnden har inte fastställt mätbara mål specifika för individ- och familjeomsorgens olika 

ansvarsområden.   

Nämndens verksamhetsplan visar strävan och ambitioner som dock inte följs av tydliga 

mätbara målvärden. Detta medför en svårighet vid uppföljning av om dessa uppnåtts 

under året.   

Vi rekommenderar att målvärden sätts för att kunna följa upp ambitionerna om att 

samverkan ska ske och utvecklas, evidensbaserade metoder ska förankras, ny teknik ska 

effektivisera verksamheterna, förebyggande insatser ska utvecklas, arbetssätt kring 

hemmaplanslösningar ska tas fram och att antalet placeringar ska bli färre.   
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2.3.           Finns former för att förankra mål och uppdrag i verksamheterna?  

Iakttagelser  

I intervjuer framgår att respektive verksamhet har att beskriva sitt grunduppdrag, beskriva 

hur uppföljning och kvalitetssäkring ska göras samt kvalitetsfaktorer med indikatorer i en 

sektorsplan. Dessa delar ska följas upp i samband med ordinarie uppföljningar under 

2020, enligt verksamhetsplanen.  

Respektive enhet ska ta fram en enhetsplan utifrån sektorsplanen. I intervjuer framgår att 

enhetschef tillsammans med medarbetare utarbetar planen och beskriver aktiviteter för att 

uppnå de övergripande politiska målen. På detta sätt sker också en implementering av 

den politiska styrningen.   

Verksamhetscheferna beskriver att de arbetar med verksamhetsplanen i ledningsgruppen 

där även sektorschef och ekonom ingår. Därefter arbetar verksamhetscheferna vidare 

med detta på enhetsnivå. Vid intervjuerna framkommer varierande beskrivningar av hur 

informationen ges om enhetsplanen och hur aktivt enheten arbetar med planen. Inom 

vissa enheter diskuteras planen på arbetsplatsmöte eller andra interna möten. Vidare 

framgår i intervju att en enhet saknar kännedom om enhetsplanen och arbetar inte aktivt 

med den. Det framgår även i vissa intervjuer med att verksamheterna efterfrågar en 

tydligare dialog kring mål och återkoppling av uppföljning.   

  

I intervju framgår att det i kommunen finns strategiska ledningsnätverk på  

tjänstemannanivå för att utveckla förvaltningarnas arbete i syfte att nå sitt grunduppdrag 

samt för att förankra mål och uppdrag. Här förs också kontinuerliga diskussioner.   

Vid intervjuerna framkommer att det inrättats en arbetsgrupp av ledamöter för 

ekonomifrågor inom välfärdsnämnden. Arbetsgruppen består av fem ledamöter som har i 

uppdrag att följa upp nämndens årsplan kopplat till budget samt följa upp revisorernas 

rekommendationer. I intervjuer beskriva att behov inom verksamheten och  

verksamhetens utformning för 2020 har diskuterats i gruppen. Enligt protokoll 2019-09-04 

upprättades arbetsgruppen för återstoden av mandatperioden.   

  

Bedömning  

Revisionsfrågan bedöms som uppfylld.  

Intervjuerna påvisar att det finns en gemensam struktur eller former för att förankra mål 

och uppdrag i verksamheten.  

Nämnden rekommenderas att säkerställa att samtliga enheter har kännedom om 

enhetsplanen och arbetar aktivt med den.  

2.4. Vidtas åtgärder för att möjliggöra att nämndens uppdrag      

                     kan fullföljas?  

Iakttagelser  

I granskningen har inte framkommit att det finns en dokumenterad styrning om att 

nämnden vid avvikelser från mål- och budgetstyrningen ska vidta åtgärder. Vid 

intervjuerna beskrivs hur enhetschefen lämnar en ekonomisk prognos månadsvis med 
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kommentar om eventuella avvikelser. Verksamhetschefen ser över prognoserna och 

bedömer vilka enheter som behöver upprätta en åtgärdsplan.   

Vid sammanträdet 2020-04-01 §100 presenteras den ekonomiska månadsuppföljningen 

per februari. Av redovisningen framgår att ett fortsatt arbete sker med åtgärder för att på 

sikt, med minskade ramar i flerårsplan, anpassa sitt kostnadsläge till budgeterade nivåer. 

Åtgärder är bland annat en genomlysning av bostadsanpassning samt placering av vuxna 

med missbruk i större utsträckning i egen regi. Omförhandlingar av dygnspris för befintliga 

placeringar av barn och unga fortsätter. Barn och familj tillförs för året en 

budgetförstärkning för relationsvåld på 4 mnkr motsvarande den avvikelse som fanns vid 

bokslutet. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att följa händelseutvecklingen. 

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige delges informationen.   

Vid sammanträdet 2020-05-27 §152 presenteras den ekonomiska månadsuppföljningen 

per de siste mars. Sektor socialtjänst har fortsatt sitt arbete med åtgärder för att på sikt, 

med minskade ramar, anpassa sitt kostnadsläge till budgeterade nivåer. Inom individ- och 

familjeomsorg är det endast verksamheten hälsa och bistånd som prognostiserar ett 

underskott om 0,2 mnkr.   

Enligt sammanträdesprotokoll 2020-08-26 § 208 redovisas den ekonomiska uppföljningen 

per juni. Inom vuxenenheten prognostiseras ett underskott på 3,2 mnkr med anledning av 

ökade placeringskostnader inom sociala boenden. Verksamheten Barn och familj 

prognostiserar ett underskott om 1,2 mnkr, främst på grund av ökad bemanning av 

socialsekreterare. Sektor socialtjänst bedömer att på sikt kommer kostnader för 

försörjningsstöd, placeringar av barn och unga samt relationsvåld att öka. Sektor 

socialtjänst har fortsatt sitt arbete med åtgärder. Välfärdsnämnden noterar prognosen och 

uppdrar inte åt förvaltningen att vidta ytterligare åtgärder. Nämnden delger 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige informationen.   

Månadsprognoserna till och med juni redogör för vidtagna och kommande åtgärder, det 

går inte att utläsa förväntade effekter av åtgärderna. Månadsrapporterna redogör inte för 

en ekonomisk prognos på enhetsnivå.  

Enligt muntlig uppgift beslutade 2020-10-21 välfärdsnämnden godkänna delårsrapport per 

den sista augusti. Verksamheten Hälsa och bistånd prognostiserar ett underskott på 2,9 

mnkr, vilket främst beror på ökade kostnader för placeringar av vuxna med missbruk 

och/eller annat beroende. Inom verksamheten Barn och familj prognostiseras ett överskott 

om 0,4 mnkr, familjehemsvården prognostiseras ett underskott om 4,3 mnkr. I 

delårsrapporten redogörs för åtgärder som förvaltningen arbetar med och i 

samstämmighet med vad som nämns i samband med tidigare prognoser. I 

delårsrapporten görs inte uppföljning av nämndens verksamhetsstyrning.  

I revisorernas tidigare granskning13 konstateras att nämnden inte vidtagit tillräckliga 

åtgärder för att nå en ekonomi i balans under år 2019.   

Bedömning  

Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld.   

  

 

13 Granskning av ekonomistyrning inom sektorn för socialtjänst. 
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Granskningen visar att nämnden tar del av de åtgärder som vidtas på förvaltningsnivå 

med anledning av budgetavvikelser, men fattar ej beslut om dessa. En kostnadsberäkning 

av åtgärderna redovisas inte, varför det ej under årets gång går att ta ställning till om 

dessa kan anses vara tillräckliga för att fullfölja nämndens uppdrag.   

 

Välfärdsnämnden har inte fastställt interna rutiner för hur rapportering och åtgärder med 

anledning av avvikelser ska ske.  

 

2.5. Finns en tydlig återrapportering till nämnd utifrån  

                    verksamheternas utfall?  

Iakttagelser  

Som tidigare noterats har välfärdsnämndens årsplan för 2020 inte antagits av nämnden, 

men ses som ett stöd för såväl förvaltningen som nämnd. I årsplanen noteras att 

uppföljning av verksamhet och ekonomi för föregående år till och med augusti med 

prognos för helåret, inklusive uppföljning av politiska inriktningar och uppdrag ska göras 

under kvartal 4 för information och beslut i KF. Måluppfyllelsen ska även återrapporteras 

till nämnd i verksamhetsberättelse.   

Den ekonomiska rapporteringen ska ske tre gånger (februari, mars och juni) samt vid 

delår och i verksamhetsberättelsen. Enligt intervjuade sker den ekonomiska rapportering 

även för oktober vilket vidimeras av protokoll.   

Årsplanen visar ytterligare information som ska lämnas till nämnden. I 

sammanträdesprotokoll ser vi att kostnad per brukare 2019, patientsäkerhetsberättelse, 

det drogförebyggande arbetet och information om öppna jämförelser för socialtjänst 

rapporteras till nämnden. Planen visar att Härryda framtid tre gånger per år ska informera 

om bland annat om försörjningsstöd, vilket har gjorts två gånger under 2020 enligt 

protokoll. Det går dock inte att utläsa att redovisning av kvalitetsmåtten inom KKiK 

gällande sektorn för socialtjänst har redovisats, som enligt årsplanen skulle ha skett under 

kvartal 1.   

 

Ytterligare information om IFO-verksamheten som redovisas i nämnden under året rör 

bland annat familjecentraler och drogförebyggande arbete inom socialtjänsten. Nämnden  

antar en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck, riktlinje för 

kvalitetsledningssystem för sektorn för socialtjänst samt beslutar om samverkan med 

Göteborgs stad beträffande etablering av ett regionalt stödcentrum för utsatta för 

hedersrelaterat våld och förtryck.   

I delårsrapporten per den siste augusti, görs en sammanställning av nämndens 

ekonomiska resultat samt prognos för året. Här sker en uppföljning av grunduppdrag, 

kommungemensamma prioriterade områden samt politiska inriktningar och uppdrag. Då 

verksamhetsstyrningen i stora delar saknar mätetal görs ingen bedömning av i vilken mån 

förvaltningen i dessa delar kommer att kunna fullfölja kommunfullmäktiges uppdrag.   

Delårsrapporten visar en positiv prognos för Barn och familj, samt åtgärder med anledning 

av avvikelser i vissa av verksamheterna. Rapporten berör inte i samtliga delar av den 

styrning som finns i verksamhetsplanen, exempelvis om lokala avtal upprättats om 

samarbete med regionen för att tydliggöra samverkan och ansvarsfördelning. Här 

redogörs för initiativ till samverkan och metodutveckling för att nå specifika grupper,  
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gällande såväl förebyggande arbete som arbetet som sker vid placeringar.   

Hälsa och bistånd prognostiserar ett underskott 2,9 mnkr i samband med delårsrapporten. 
Här ges en beskrivning av utvecklingsarbete och samverkan.  

Härryda Framtid, dvs arbetet med försörjningsstöd prognostiserar enligt delårsrapporten 
ett överskott. Vissa insatser för att minska behov av försörjningsstöd kommenteras.  

I delårsrapport redogörs det för prognostiserat utfall gällande kvalitetsindikatorerna. De 

som är aktuella inom IFO-verksamheterna visar att:  

- Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad 

utredning eller insats, prognostiseras vara 80 % mot bokslut 2019 om 96 %.  

- Antal hushåll inom enhet för försörjningsstöd som blir självförsörjande genom 

arbete, studier och/eller andra bidrag, prognostiserat till 31 mot bokslut 2019 som 

visade 99.  

- Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom 

barn och ungdom 0–20 år, medelvärde, visar en prognos om 110 dagar mot utfall 

2019 om 107 dagar.  

- Ej återaktualiserade barn 0–12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, visar 

en prognos om 74 % mot utfall 2019 om 81 %,  

- Ej återaktualiserade ungdomar 13–20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, 

visar en prognos om 78 % mot utfall 2019 om 81 %.   

  

Bedömning  

Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld.  

Det görs en återrapportering till nämnd utifrån verksamheternas utfall, till övervägande 

delar utifrån den styrning som finns i verksamhetsplanen. Den ekonomiska uppföljningen 

och återrapporteringen är tydlig.   

Då verksamhetsstyrningen i övrigt, i väsentliga delar saknar mätetal, menar vi att det finns 

svårigheter att bedöma hur verksamheterna fullföljer nämndens uppdrag samt om det 

finns skäl att besluta om åtgärder vid avvikelser.   

Det är positivt att det i rapporteringen redogörs för de aktiviteter som utförs för att fullfölja 

uppdraget.  

2.6.            Finns rutiner för kontroll av verksamheten utförs lagenligt?  

Iakttagelser  

Riktlinjer för kvalitetsledningssystem14 ska bland annat säkerställa att lagkrav tillgodoses.  

Här framgår att verksamhetschefen har det ytterst ansvarar för att lagkrav följs. 

Enhetscheferna ansvarar för att kontrollera och följa upp verksamheten. I riktlinjen 

formuleras inte konkreta rutiner för kontroll av att verksamheten utförs lagenligt.   

 

14 Härryda kommun Välfärdsnämnden: Riktlinje för kvalitetsledningssystem (KLS) för sektorn för socialtjänst.    

Antagen § 59 2020-03-04  
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Nämndens verksamhetsplan 2020–2022 visar att socialtjänsten ska genom en rättssäker

  och samlad myndighetsutövning säkerställa att brukare får den hjälp och det stöd de är i 

behov av.  

Vid intervjuerna beskrivs att lagenligt säkerställs bland annat genom de rutiner som finns 

på intranätet. Förste socialsekreteraren har i uppgift att kontinuerligt se över att rutinerna

  är uppdaterade. På flera enheter pågår ett arbete med att se över rutiner och riktlinjer. 

Rutinerna berör tidsgränser vid handläggning, skyddsbedömning m m.   

Att handläggning av ärenden gällande barn och unga utförs enligt BBIC ses som 

väsentligt för en rättssäker handläggning, enligt intervjuerna.   

I intervju framgår att en enhetschef eller 1:e socialsekreterare har individuella 

uppföljningar med handläggarna cirka en gång/månad där aktuella ärenden gås igenom. 

Detta innebär även att ta del av akter.  

Vid gruppmöten tas del av prejudicerande domar.     

Verksamhetssystemet beskrivs innehålla inaktuella rutiner vilket, enligt intervjuerna, kan 

medföra en rättsosäkert. En översyn har påbörjats för att se över att samtliga rutiner är 

aktuella.   

  

Vid intervjuerna förs en rad utbildningar fram riktade till socialsekreteraren, samt introduktion 

vid nyanställning som berör rättssäkerhet. Introduktionsplanen vid enheten för barn och unga 

innehåller punkter kring handläggningsrutiner och genomgång av utredningsmetodiken enligt BBIC. Det 

framkommer dock vid intervjuerna att en av enheterna inte har introduktion vid nyanställning.   

Bedömning  

Revisionsfrågan bedöms som uppfylld.   

Det finns rutiner för kontroll av verksamheten utförs lagenligt. Att verksamheten ska 

utföras lagenligt berörs i riktlinjer för kvalitetsledning och i verksamhetsplanen. Ansvar för 

kontroller har tydliggjorts. Rutiner har tagits fram för att säkerställa att handläggningen 

sker rättssäkert.  

Nämnden rekommenderas att säkerställa att den styrning som finns för att säkerställa en 

rättssäker handläggning är uppdaterade.   

Nämnden rekommenderas även att säkerställa att samtliga handläggare får en 

introduktion vid nyanställning.   
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3. Revisionell bedömning  
 

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att välfärdsnämnden inte helt 

säkerställer att styrning, uppföljning och kontroll av verksamhet och ekonomi av individ- 

och familjeomsorgen är tillfredsställande. Vi bedömer dock att välfärdsnämnden 

säkerställer en rättssäker verksamhet. Bedömningen har gjorts utifrån revisionsfrågorna 

nedan.  

 

Revisionsfråga  Kommentar    Bedömning  

Är nämndens 

beredningsprocess inför 

kommande 

verksamhetsårs mål- och 

ekonomistyrning 

ändamålsenlig?  

Nämndens beredningsprocess inför kommande 

verksamhetsårs mål- och ekonomistyrning bedöms 

som ändamålsenlig.  

  

Vad är skäl för 

nettokostnadsavvikelsen?  
Det finns en medvetenhet om nettokostnads- 

avvikelsen hos nämnden.  Den förklaras av de 

politiska ambitionerna för individ- och 

familjeomsorgen i kommunen.  

  

Har nämnden fastställt 

mätbara mål specifika för 

individ- och 

familjeomsorgens olika 

ansvarsområden?  

Nämnden har inte fastställt mätbara mål specifika 

för individ- och familjeomsorgens olika 

ansvarsområden. Nämndens verksamhetsplan visar 

strävan och ambitioner som dock inte följs av tydliga 

mätbara målvärden.  

  
Finns former för att 

förankra mål och uppdrag 

i verksamheterna?  

Intervjuerna påvisar att det finns en gemensam 

struktur eller former för att förankra  
mål och uppdrag i verksamheten  

  

Vidtas åtgärder för att 

möjliggöra att nämndens 

uppdrag kan fullföljas? 

Nämnden tar del av de åtgärder som vidtas på 

förvaltningsnivå med anledning av budgetavvikelser, 

men fattar ej beslut om dessa.   

Nämnden har inte fastställt rutiner för hur 

rapportering och åtgärder med anledning av 

avvikelser ska ske. 
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Finns en tydlig 

återrapportering till nämnd 

utifrån verksamheternas 

utfall?  

Den ekonomiska uppföljningen och 

återrapporteringen till nämnden är tydlig.  

Mätetal för verksamhetsstyrningen i övrigt saknar till 

stora delar mätetal. Detta medför svårigheter att 

återrapportera verksamheternas utfall.   
  

Finns rutiner för kontroll  

av verksamheten utförs 

lagenligt?  

Det finns rutiner för kontroll av verksamheten utförs 

lagenligt och att handläggningen sker rättssäkert.  

Ansvar för kontroller har tydliggjorts.   

  
  

Rekommendationer  

Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi välfärdsnämnden:  

• att fatta beslut om rutiner för beredningsprocessen i syfte att tydliggöra dess delar, 
ansvar och återrapportering, 

• att målvärden sätts för att kunna följa upp de politiska ambitioner som nämns 
verksamhetsplanen,  

• att fastställa rutiner för åtgärder med anledning av eventuella avvikelser mot 
nämndens styrning samt hur rapportering av dessa ska ske, 

• att säkerställa att samtliga enheter har kännedom om enhetsplanen och arbetar 
aktivt med den, 

• att se över att den styrning som finns för att säkerställa en rättssäker handläggning 
är uppdaterade och är levande i verksamheterna.  

  

 

 

  

  

  

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) 

på uppdrag av Härryda kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av 

projektplan från den 2020-03-11. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som 

tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  

2020- 11–02   
  
  
  
  
Fredrik Carlsson   

    
  
  
  
  
Lena Brönnert   

Uppdragsledare     Projektledare   
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för socialtjänst 
Johanna Almqvist-Larsson 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-01-27   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN66 615 

 

 

 

Skolchef för vuxenutbildningen Härryda kommun 
 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att utse verksamhetschef för Härryda framtid till 
skolchef för vuxenutbildningen.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsen beslutade den 26 november 2018 § 447 att utse 
sektorschef för utbildning, kultur och fritid till skolchef. I och med att 
verksamheten Härryda framtid bildades 1 januari 2020 flyttades 
vuxenutbildning från sektorn för utbildning, kultur och fritid till sektorn för 
socialtjänst. Sektorschef för utbildning, kultur och fritid har varken formellt 
ansvar eller insyn i vuxenutbildningen längre vilket lett fram till ett behov 
av ett inrättande av ytterligare en skolchef.   
 
En skolchefs uppgift är att biträda huvudmannen i att säkerställa att de 
nationella bestämmelser som gäller för utbildningen följs i verksamheten 
enligt 2 kap. 8 a § skollagen (2010:800). Det finns inte reglerat vem som 
kan vara skolchef utan det är huvudmannen som beslutar vilken kompetens 
skolchefen ska inneha och vem eller vilka som ska utses. Då 
skolchefspositionen enligt ovan lag innebär en mellanställning mellan 
kommunalpolitik, skolverksamhet, de statliga direktiven och det kommunala 
uppdraget är det med fördel en person med god insyn i verksamheten. 
Verksamhetschef för Härryda framtid är den som idag har ansvar för och 
insyn i vuxenutbildningen.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 27 januari 2021  
 
 

 
Lena Lager Hans Frimanson 
Sektorchef Verksamhetschef 
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 Datum   
 2021-02-05   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 

 

 

 

Tidsbegränsat uppdrag till välfärdsnämndens 
myndighetsutskott gällande framtidens hållbara 
socialtjänst 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden uppdrar åt myndighetsutskottet att närmare studera 
slutbetänkandet Hållbar socialtjänst - en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) 
samt att arbeta fram en promemoria med förslag till åtgärder som krävs i 
förberedelse inför att ny socialtjänstlag antas av riksdagen i enlighet med det 
förslag som framförs i slutbetänkandet. 
 
Uppdraget ska redovisas till välfärdsnämnden senast i december 2022. 
 
Ärendet 
I augusti 2020 överlämnade utredningen Framtidens socialtjänst sitt 
slutbetänkande Hållbar socialtjänst - en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) 
till regeringen. I april 2018 överlämnades ett delbetänkande från samma 
utredning Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst 
(SOU 2018:32).  
 
Utredningen har arbetat fram förslag på en helt ny socialtjänstlag, inklusive 
förändringsförslag i en mängd andra, till socialtjänsten knutna, lagar. Det 
ska utformas en hållbar socialtjänst som främjar långsiktigt strukturellt 
förebyggande arbete och minskar behovet av individuella insatser samt 
socialtjänstens uppdrag. Individen ska vara i fokus och erbjudas 
behovsanpassade insatser med ett förebyggande och kunskapsbaserat 
perspektiv. Det föreslagna regelverket ska ge utrymme för att tillvarata 
medarbetarnas kompetens för att utveckla verksamheten samt främja 
effektiva och kunskapsbaserade insatser av god kvalitet inom befintliga 
ramar. 
 
Uppdrag till myndighetsutskottet 
För det fall att det föreslagna regelverket träder i kraft finns det behov av 
förberedelser inom kommunens verksamheter. Mot denna bakgrund föreslås 
myndighetsutskottet få i uppdrag att närmare studera utredningens förslag, 
målsättning och nya perspektiv på en framtida socialt hållbar socialtjänst. 
 
Myndighetsutskottet föreslås arbeta med uppdraget från 1 april 2021 och 
fram till att propositionen är antagen av riksdagen, dock längst till och med 
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31 december 2022. Myndighetsutskottet tillskjuts inga extra medel utan ska 
arbeta inom den befintliga budgeten för politiken. 
 
Myndighetsutskottet ska arbeta fram en promemoria med redogörelse för 
gruppens förslag till omedelbara åtgärder som krävs i förberedelse inför den 
föreslagna socialtjänstlagen. Även övriga författningsförslag exempelvis 
hälso- och sjukvårdslagen, ska beaktas i arbetet. Promemorian ska även 
belysa upplevda framgångsfaktorer i dagens verksamhet samt uppenbara 
ändringsbehov utifrån den föreslagna lagstiftningen, för fortsatt 
utvecklingsarbete. 
 
Härryda kommun har redan idag inom flera verksamheter stabila och 
kunskapsbaserade arbetssätt och det finns en grund för god samverkan inom 
socialtjänsten. Verksamheternas framgångsfaktorer ska fortsatt tillvaratas 
och utvecklas, framförallt i de områden som lyfts fram i den föreslagna 
socialtjänstlagen. 
  
Myndighetsutskottets diskussioner 
Några områden som blir aktuella utifrån den föreslagna lagstiftningen för 
myndighetsutskottet att arbeta med. 
 

 Kunskapsbaserad socialtjänst  

 Förtydligat barnperspektiv 

 Förebyggande perspektiv  

 Kvalité inom hela socialtjänsten 

 Individfokus och en lätt tillgänglig socialtjänst 

 Medarbetares kompetens ska tillvaratas i utvecklingsarbete 

 Samverkan internt mellan verksamheter – nya vägar till effektivare 
socialtjänst med ökad kvalité 

 Lagstiftningens förändrade struktur, konstruktion och delegation. 
 

 
 
 
Maria Kornevik Jakobsson 
Ordförande i välfärdsnämnden
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 Datum   
 2021-02-09   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 

 

Tidsbegränsat uppdrag till välfärdsnämndens myndighetsutskott 
gällande uppföljning av problematisk skolfrånvaro  
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden uppdrar åt myndighetsutskottet att närmare följa upp 
kommunens arbete med problematisk frånvaro. 
 
Uppdraget ska redovisas till välfärdsnämnden senast i december 2022. 
 
Ärendet 
Huvudmannen ansvarar enligt 7 kap. 22 § 1 st skollagen (2010:800), SkolL, 
för att eleverna i grundskola, förskoleklass, grundsärskola, specialskola och 
sameskola fullgör sin skolgång. I Härryda kommun är Välfärdsnämnden 
huvudman för de kommunala skolorna.  
 
För utredning om en elevs frånvaro ansvarar rektor enligt 7 kap. 19 a § 
SkolL. Att en sådan utredning har inletts ska anmälas till huvudmannen, 
vilket i Härryda kommun görs genom anmälan till myndighetsutskottet. 
Detta framgår av välfärdsnämndens delegationsordning.  
 
Sektorn för utbildning, kultur och fritid ansvarar för att systematiskt och 
kontinuerligt följa upp, planera och utveckla utbildningen på kommunens 
skolor. Det nya uppdraget till Myndighetsutskottet avser inte att ersätta detta 
arbete utan syftar till att ge Välfärdsnämnden en insyn i arbetet med 
problematisk frånvaro. 
 
Uppdrag till myndighetsutskottet 
Myndighetsutskottets uppdrag framgår av myndighetsutskottets 
bestämmelser. Utskottets uppgift är att besluta på nämndens vägnar i 
individärenden på socialtjänstens och det offentliga utbildningsväsendets 
vägnar, samt att granska de beslut i individärenden som fattats av 
kommunens tjänstemän med stöd av delegation enligt 7 kap. 5 § 
kommunallagen (2017:725). 
 
Välfärdsnämnden föreslås utöver detta ge Myndighetsutskottet i uppdrag att 
följa upp arbetet med problematisk frånvaro.  
 
Myndighetsutskottet föreslås arbeta med uppdraget under återstoden av 
mandatperioden, och slutredovisa detta till välfärdsnämnden under 
höstterminen 2022. Myndighetsutskottet tillskjuts inga extra medel utan ska 
arbeta inom den befintliga budgeten för politiken. 
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Uppdraget ska utföras genom att en sammanställning av de elever i 
kommunal grundskola, förskoleklass och grundsärskola som under en 
tolvveckorsperiod har minst 30 % frånvaro ska delges myndighetsutskottet. 
Sammanställningen ska innehålla uppgifter om antalet elever med sådan 
frånvaro uppdelat per skola. Sammanställningen ska även innehålla 
uppgifter om i vilka ärenden utredning har inletts, och vilka åtgärder som 
planeras för att komma tillrätta med frånvaron. Vid efterfrågan från 
myndighetsutskottet ska förvaltningen inkomma med ytterligare information 
kring hanteringen av frånvaron som myndighetsutskottet behöver för att 
kunna fullfölja uppdraget. 
 
En sådan sammanställning ska redovisas för Myndighetsutskottet två gånger 
per termin, eller när utskottet begär det, och uppdraget ska slutredovisas 
under hösten 2022 genom att en rapport över problematisk skolfrånvaro 
redovisas till välfärdsnämnden tillsammans med en bedömning kring hur 
kommunens arbete med problematisk frånvaro har fortlöpt och utvecklas. 
 
 
Maria Kornevik Jakobsson Sven Karlsson 
Ordförande i välfärdsnämnden 1:e vice ordförande i     
 välfärdsnämnden 
 
Siw Hallbert 
2:e vice ordförande i välfärdsnämnden 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Utvecklingsfunktionen 
Pernilla Wallerstedt 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-02-04   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN79 009 

 

 

 

Redovisning av medborgarförslag 2021 
 

Förslag till beslut 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen. 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
välfärdsnämndens förslag.  
 
 
Sammanfattning av ärendet  
Två gånger per år informeras kommunfullmäktige om de beslut som fattats 
med anledning av medborgarförslag samt vilka medborgarförslag som inte 
avgjorts eller beretts färdigt. 
 
Förvaltningen redovisar en sammanställning över välfärdsnämndens beslut 
gällande fem medborgarförslag som alla är under beredning.  
Enligt prognosen kommer förslagen att hanteras inom ett års tid inklusive 
slutgiltigt beslut i ärendet.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 4 februari 2021 
 
Ärendet 
Medborgarförslag ger medborgarna rätt att väcka förslag i fullmäktige och 
syftar även till att förstärka medborgardialogen. Fullmäktige kan uppdra åt 
en nämnd att besluta i ärende om medborgarförslag. Längre än så får inte 
beslutanderätten delegeras. Ett ärende om medborgarförslag är därigenom 
garanterat en politisk behandling. 
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Medborgarförslaget ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes. 

I arbetsordningen för kommunfullmäktige anges att kommunstyrelsen och 
övriga nämnder, två gånger per år ska redovisa vilka medborgarförslag som 
inte har beretts färdigt. 

I välfärdsnämndens reglemente anges att välfärdsnämnden två gånger per år 
ska informera kommunfullmäktige om de beslut som fattats i anledning av 
ett medborgarförslag samt redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts 
inom ett år från det att förslagen väcktes i kommunfullmäktige. Fullmäktige 
ska informeras om anledningen till att ärendena inte har avgjorts och när 
beslut kan förväntas fattas.  

Nedan redovisas ej färdigbehandlade medborgarförslag per den 4 februari 
2021 samt medborgarförslag där beslut tagits efter 17 oktober 2020, då 
medborgarförslagen senast redovisades i kommunfullmäktige. 
 
Hanterade och beslutade inom ett år 
 

Inkom Förslagets rubrik Diarienummer Beslutande 
instans 

Beslut 

2020-09-17 Medborgarförslag om skatepark i 
Hindås 

2020VFN474 Kf 19 april 
2021 

Under 
beredning 

2020-09-28 Medborgarförslag om utveckling 
av hundrastgården 

2020VFN526 Vfn 30 mars 
2021 

Under 
beredning 

2020-09-30 Medborgarförslag om att satsa på 
syn- och hörselinstruktör 

2020VFN527 Vfn 30 mars 
2021 

Under 
beredning 

2020-10-05 Medborgarförslag om att tända 
belysningen på när fotbollsplanen 
på Säteriet 

2020VFN528 Vfn 30 mars 
2021 

Under 
beredning 

2020-10-06 Medborgarförslag om utegym i 
Hindås 

2020VFN529 Vfn 30 mars 
2021 

Under 
beredning 

 
 

Beredning av ärendet i välfärdsnämnden och kommunstyrelsen 
Välfärdsnämnden bereder detta ärende till kommunfullmäktige eftersom det 
ligger inom nämndens verksamhetsområde. Kommunstyrelsen har dock ett 
beredningsansvar för ärenden till kommunfullmäktige och ska ges tillfälle 
att yttra sig i ärenden som beretts av annan nämnd.  
 
 
 
Peter Lönn Birgitta Flärdh 
Kommundirektör Utvecklingschef  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för utbildning, kultur och fritid 
Susanna Eskilsson Juhlin 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-01-25   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2020VFN528 826 

 

 

 

Svar på medborgarförslag om att tända belysningen på 
närfotbollsplanen på Säteriet 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden anser medborgarförslaget besvarat. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige remitterade den 12 november 2020 § 221 
medborgarförslaget om att tända belysningen på närfotbollsplanen på 
Säteriet till välfärdsnämnden och uppdrog åt välfärdsnämnden att besluta i 
ärendet.  

I förslaget beskrivs att närfotbollsplanen på Säteriet är en mötesplats som är 
viktig för området och att det behövs belysning där efter klockan 19 på 
kvällen.  

När förvaltningen mottagit medborgarförslaget framkom att strömstolparna i 
området inte var strömsatta på grund av ett pågående renoveringsarbete i 
intilliggande fastighet. Närfotbollsplanen kommer åter belysas kvällstid till 
och med klockan 22 efter att renoveringen är avslutad, vilket 
förslagsställaren har fått information om.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 25 januari 2021 
 Medborgarförslag om att tända belysningen på närfotbollsplanen på 

Säteriet 
 
 
 
Päivi Malmsten Susanna Eskilsson Juhlin 
Sektorschef Verksamhetschef 
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Medborgarförslag

Ärendenummer 201003-MBF-SY65

Inskickat 2020-10-03 11:27

Dina uppgifter

Personnummer

Förnamn Pontus David Jura

Efternamn De Salareff Månsson

Telefonnummer

E-post

Adress

Postnummer

Ort

Rubrik på ditt förslag Tänd elbelysningen på när-fotbollsplanen på Säteriet

Beskriv förslaget

Hej! Vi är ett stort gäng barn unga och vuxna son spelar var för
sig och tillsammans på när-fotbollsplanen på Säteriet.

Nu börjar det bli mörkt och der är svårt att spela efter 19.00
vilket många vill och behöver.

Detta är en mötesplats för personer i området som är viktig för
området särskilt kvällstid

Signeringsinformation

Ankomsttid: 2020-10-03 11:27

Signerat av: Pontus David Jura De Salareff Månsson

Signerats med personnummer:

Utgivare: Swedbank Customer CA3 v1 for BankID

Signatur verifierad: 2020-10-03 11:27

Härryda kommun
www.harryda.se
kommun@harryda.se

Postadress
Härryda kommun
435 80 Mölnlycke

Besöksadress
Råda torg

Växel
031-724 61 00

Sida 1 av 1  
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http://www.upplands-bro.se/


 

 

 

 

 

Svar på medborgarförslag om skatepark i 
Hindås 

17 

2020VFN474 
   

Page 169 of 293



  1(2) 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för utbildning, kultur och fritid 
Gustav Cruse 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-02-01   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2020VFN474 810 

 

 

Svar på medborgarförslag om skatepark i Hindås 
 

Förslag till beslut 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
välfärdsnämndens förslag.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 15 oktober 2020 § 197 att till 
välfärdsnämnden remittera medborgarförslag angående skatepark i Hindås. 
 
Förslaget handlar om att komplettera området i Älmhult med en skatepark. 
Det finns en outnyttjad yta mellan tennishallen, lekplatsen och den nya 
Fagerhultsskolan. Förslagsställaren refererar till den skatepark som 2018 
byggdes i Mölnlycke i föreningen Chillskates regi. 
 
Skateparken i Mölnlycke tillkom som ett föreningsinitiativ från Chillskate. 
Projektet kostade drygt 3 mnkr. Föreningen finansierade projektet till 75 
procent genom samverkan med det privata näringslivet och Arvsfonden.  
 
Satsningar på fysisk aktivitet är värdefullt ur flera perspektiv. Skateparker 
nyttjas särskilt av barn och unga. Det befintliga området har redan ett utbud 
av ytor för fysisk aktivitet, dock ingen skatepark. Förvaltningen bedömer att 
kostnaderna för att anlägga en ny skatepark är stora och inte ryms inom 
befintlig budget. Förvaltningen föreslår därför att förslaget avslås. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 1 februari 2021 
 Medborgarförslag om skatepark i Hindås 
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Päivi Malmsten Susanna Eskilsson Juhlin 
Sektorschef Verksamhetschef 
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Medborgarförslag

Ärendenummer 200917-MBF-IK29

Inskickat 2020-09-17 14:46

Dina uppgifter

Personnummer

Förnamn Louise Ida Kristina

Efternamn Anvell

Telefonnummer

E-post

Adress

Postnummer

Ort

Rubrik på ditt förslag Skatepark i Hindås

Beskriv förslaget

Hindås tätort växer i takt med resten av kommunen, detsamma
gäller vår yngre generation med barn och unga. På vår ort finns
idag få eller nästintill inga aktiviteter för ungdomar utöver det
föreningslivet erbjuder. Det finns även få eller inga aktiviteter som
erbjuder och aktiverar små barn från ca 3 års ålder och hela
vägen upp till vuxenlivet på alla likas villkor och nivåer, likt en
skatepark som den som idag exempelvis finns i Chillskates regi i

Mölnlycke Högadal. Det hade varit ett oerhört tillskott till vår ort
att kunna förena och aktivera fler barn till ett aktivt liv i form av
skate och kickbikepark. Idag är det många barn från vår ort som
åker och besöker parken i Mölnlycke och det hade varit
fantastiskt att östra delarna av Härryda kommun hade kunnat
erbjuda både Hindåsbor men även övriga barn i kommunen en
plats för aktivitet, lek och framförallt knutpunkt att samlas vid.

Placeringen för denna park hade varit bäst lämpad bredvid den
lekplats som kommunen byggde i Hindås, område Älmhult som
stod klar för något år sedan. Det finns en stor, idag outnyttjad yta,
mellan lekplatsen och tennishallen eller mellan lekplatsen och nya

skolan som hade varit en utmärkt placering eftersom det redan
idag finns flera unga som söker sig till denna plats och
idrottsområde. En möjlighet även för skolan när den öppnar, att
kunna nyttja skateparken vid idrott/raster etc.

Vi är flera vuxna och barn som hoppas på att möjlighet och
intresse finns för att bygga en sådan skate och kickbikepark med
Mölnlyckes skatepark som förebild gällande yta och utseende.

Signeringsinformation

Ankomsttid: 2020-09-17 14:46

Signerat av: Louise Ida Kristina Anvell

Signerats med personnummer:

Utgivare: Swedbank Customer CA3 v1 for BankID

Signatur verifierad: 2020-09-17 14:46

Härryda kommun
www.harryda.se
kommun@harryda.se

Postadress
Härryda kommun
435 80 Mölnlycke

Besöksadress
Råda torg

Växel
031-724 61 00
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Page 172 of 293

http://www.upplands-bro.se/


 

 

 

 

 

Årsrapporter från råden 2020 

19 

2020VFN574 
   

Page 173 of 293



 
Utvecklingsfunktionen 
Dragana Mrdja  
  
 

  

  

 

   
 

 
 

Pensionärsrådet 2020 
Pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig 
information mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna. 
Rådet är ett referensorgan i frågor som berör pensionärer inom såväl 
kommunstyrelsens som välfärdsnämndens ansvarsområde. Rådet är en viktig 
kanal till de äldre i samhället och det är därför angeläget att rådet ges reella 
möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas. 
 
 
Pensionärsrådet har under 2020 arbetat med att belysa frågor som berör de 
äldre i kommunen och pensionärsorganisationerna har under året framförallt 
lyft fram frågan om boendeformer för äldre, bland annat trygghetsboende. 
Organisationerna i rådet vill fortsatt trycka på att behovet av särskilda 
boende i kommunen är stort, särskilt när det gäller ensamboende med 
kognitiv svikt (demens). Organisationerna i rådet vill även fortsatt trycka på 
att behovet av trygghetsboenden för de med somatiska sjukdomar är stort.   
 
Pensionärsrådet överlämnade organisationernas skrivelse Förslag till 
definition av Trygghetsboende inklusive riktlinjer för desamma, till 
kommunstyrelsen och välfärdsnämnden.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Pensionärsrådet har lämnat sina synpunkter till förvaltningen på bland 
annat: 
 

- Riktlinjer för biståndsinsatser enligt socialtjänstlagen till personer  
över 65 år, personer under 65 år med fysiska och/eller psykiska 
funktionsnedsättningar samt personer som befinner sig i livets slutskede 

- Detaljplan för Bråta 2:139 m fl. vid Landvettersjön i Mölnlycke 

Utifrån rådets roll som referensorgan och remissinstans till kommunstyrelsen och 
välfärdsnämnden är det viktigt att det så tidigt det är möjligt ges tillfälle att inkomma 
med synpunkter på de frågor som rör rådets intresseområden.
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- Budget/plan  
- Detaljplan för del av Hulebäck 1:34 m. fl. Ny skola i Djupedalsäng i 

Mölnlycke 
- Träffpunkter på särskilt boende för äldre 
- Översiktsplan för Härryda kommun, ÖP2012, fördjupning av 

Landvetter Södra 
- Detaljplan för Prästgärde 1:69 Hotell 

 
 
Pensionärsrådet har bland annat fått information om: 
 

- Lokalresursplanering för socialtjänsten 
- Avveckling av kommunens tomt- och bostadskö 
- Ekonomi – årshjul för budgetarbete  
- Lagstiftning kring biståndsbedömningen 
- Biståndsbedömningsprocessen i praktiken 
- Stöd till efterlevande 
- Instruktion för pensionärsrådet 
- Öppna jämförelser 
- Kommunens hemtjänst 
- Kvaliteten inom äldreomsorgen 

 
 
Coronapandemin 
 
Rådet har fått kontinuerlig information med anledning av Coronapandemin. 
Under perioden april-december har rådet fått åtta informationsbrev från 
sektorn för socialtjänst. Lena Lager, sektorchef för socialtjänst har också 
deltagit på mötet den 1 oktober och informerat om förvaltningens och 
sektorns övergripande arbete i samband med Coronapandemin. 

Rådet har fått ställa in tre av sina planerade möten pga. den rådande 
situationen. Rådet har dock inte helt pausat sitt arbete. För att inte för många 
ärenden skulle behandlas under hösten och för att rådets skulle få adekvat 
information i god tid så hade presidiet beslutat att en del 
informationsmaterial som skulle tagits upp på de inställda mötena skulle 
skickas till ledamöterna.  
 
Pensionärsrådet har bland annat skickats information om: 

- Välfärdsbokslut 2019 
- Miljöbokslut 2019 
- Bedömning av plan för lokaler och särskilt boende (PSB) 2021-2025 

inom socialtjänsten 
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- Strategisk plan Agenda 2030, version 2.0 
- Nya policyn för representation för medarbetare och förtroendevalda i 

Härryda kommun 
- Verksamhetsberättelse 2019 för kommunstyrelse 
- Verksamhetsberättelse 2019 för välfärdsnämnden 

 
Rådet har också lämnat in er rad synpunkter på både detaljplaner och andra 
ärenden under tiden.  
 
Ordförande i rådet har under 2020 kontinuerligt delgivit KPR skriftliga 
rapporter om ärenden som det beslutats om på kommunstyrelsens och 
välfärdsnämndens sammanträden och som berör 
pensionärsorganisationernas intresseområden. 
 
Under hösten 2020 har rådet återupptagit sina möten som har både förlängts 
till tre timmar och genomförts delvis på distans.  
 
 
Övrigt under 2020 
 
Ledamöterna i rådet har delgivits Lokalresursplan 2020-2024, 
Verksamhetsplan kommunstyrelsen 2020-2022 och Verksamhetsplan 
välfärdsnämnden 2020-2022. 
 
Tina Forsgren, verksamhetschef för vård och omsorg och Carina Fransson, 
verksamhetschef för hälsa och bistånd har deltagit vid sammanträden under 
året och informerat om vad som händer inom verksamheterna. 
 
Protokollen från pensionärsrådet delges kommunstyrelsen, välfärdsnämnden 
och rådet för funktionshinderfrågor samt finns tillgängliga på kommunens 
intranät, IDA. 
 
 
 
Kersti Lagergren,  
Ordförande i pensionärsrådet
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Dragana Mrdja
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Rådet för funktionshinderfrågor 
2020 
I Instruktionerna för rådet för funktionshinderfrågor står det att rådet är ett 
organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan 
kommunen och företrädare för de funktionsnedsattas riksorganisationer i 
kommunen. Rådet är ett referensorgan i frågor som berör personer med 
funktionsnedsättning och handikapprörelsen inom såväl kommunstyrelsens 
som välfärdsnämndens ansvarsområde. Rådet är en viktig kanal till personer 
med funktionsnedsättning i samhället och det är därför angeläget att rådet 
ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter 
beaktas. 
 
Rådet för funktionshinderfrågor har under 2020 fortsatt sitt arbete med att 
lyfta fram vikten av jämlikhet och delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning.  
 
Rådet har även lyft frågan om struktur/rutin för hantering av rådens 
synpunkter. 
 
 
 
 
 
 
 
Rådet har haft möjlighet att lämna synpunkter till förvaltningen på 
bland annat: 
 

 Detaljplan Del av Råda 1:1 m.fl. MÖLNLYCKEMOTET 
 Höjningen av egenavgift för färdtjänst i Härryda kommun 
 Detaljplan Prästgärde 1:69 HOTELL i Härryda, Härryda kommun 
 Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen avseende ärenden som 

rör äldre personer (över 65 år) och personer med 
funktionsnedsättning 

 Översyn av kollektivtrafiken i Härryda kommun angående 
kommunal busstrafik Mölnlycke – Mölndal 

Utifrån rådets roll som referensorgan och remissinstans till kommunstyrelsen och 
välfärdsnämnden är det viktigt att det så tidigt det är möjligt ges tillfälle att inkomma 
med synpunkter på de frågor som rör rådets intresseområden.
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 Budget/plan  
 Synpunkter på översiktsplan ÖP2012 
 Fördjupning av Landvetter södra, Härryda kommun 
 Upprustning av Wendelsbergsparkens friluftsområde 

 
 
 
Rådet har bland annat fått information om:  
 

 Tillgänglighetsanpassad badplats  
 Förslag på lokalresursplanering för socialtjänsten 2021-2025 
 Brukarundersökning 
 Habiliteringsersättning 
 Riktlinjer för den enskildes ersättning till kommunen 
 Riktlinje för beräkning av avgiftsutrymme 
 Information om uppdrag socialpsykiatri 
 Webbtillgänglighet 
 Synpunktshantering under detaljplaneprocessen 
 Hållbarhetsstrategiskt program 
 Information om uppdrag om fortsatt utvecklingsarbete: uppdrag att 

ta fram förslag på årshjul för rådens arbete och uppdrag att ta fram 
förslag på struktur/rutin för hantering av rådens synpunkter. 

 
 
 
Coronapandemin 
 
Rådet har fått kontinuerlig information med anledning av Coronapandemin. 
Under perioden april-december har rådet fått åtta informationsbrev från 
sektorn för socialtjänst. Lena Lager, sektorchef för socialtjänst har deltagit 
på mötet den 25 augusti och informerat om förvaltningens och sektorns 
övergripande arbete i samband med Coronapandemin.  

Rådet har fått ställa in ett av sina planerade möten pga. den rådande 
situationen. För att inte för många ärenden skulle behandlas under hösten 
och för att rådets skulle få adekvat information i god tid så hade presidiet 
beslutat att en del informationsmaterial som skulle tagits upp på det inställda 
mötet skulle skickas till ledamöterna.  
 
Rådet har bland annat skickats information om: 

- Välfärdsbokslut 2019 
- Miljöbokslut 2019 
- Bedömning av plan för lokaler och särskilt boende (PSB) 2021-2025 

inom socialtjänsten 
- Strategisk plan Agenda 2030, version 2.0 
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- Nya policyn för representation för medarbetare och förtroendevalda i 
Härryda kommun 

- Verksamhetsberättelse 2019 för kommunstyrelse 
- Verksamhetsberättelse 2019 för välfärdsnämnden 

 
Ordförande i rådet har skickat rapport från kommunstyrelsens och 
välfärdsnämndens sammanträden som berör rådets intresseområden. 
 
Under hösten 2020 har rådet genomförts sina möten delvis på distans.  
 
 
 
Övrigt under 2020 
 
Ledamöterna i rådet har delgivits Lokalresursplan 2020-2024, 
Verksamhetsplan kommunstyrelsen 2020-2022 och Verksamhetsplan 
välfärdsnämnden 2020-2022. 
 
Karin Lindell, verksamhetschef för funktionsstöd, och Carina Fransson, 
verksamhetschef för hälsa och bistånd, har deltagit vid sammanträden under 
året och informerat om vad som händer inom verksamheterna. 
 
En arbetsgrupp inom rådet har tagit emot nomineringar till bemötande och 
tillgänglighetspriset och föreslagit mottagare av priset. Kommunens 
bemötande och tillgänglighetspris 2020 gick till Hampus Jaksch, 
fritidsledaren på Landvetterskolan som har bland annat hjälpt 
hemmasittande barn att hitta tillbaka till skolan och finna glädjen i sin 
skolgång och utbildning. Pga. coronapandemin har utdelningen av priset 
flyttats till nationaldagsfirandet 2021.  
 
På samtliga sammanträden har rådet fått information om ärenden som 
det beslutades om på kommunstyrelsens och välfärdsnämndens 
sammanträden och som berör rådets intresseområden. 
 
Protokollen från rådet för funktionshinderfrågor delges kommunstyrelsen, 
välfärdsnämnden och pensionärsrådet samt finns tillgängliga för 
verksamheterna i kommunen utifrån att de läggs på kommunens intranät, 
IDA. 
 
 
 
Ronny Sjöberg, 
Ordförande i rådet för funktionshinderfrågor
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Rådet för idéburna 
organisationer 2020 
Rådet för idéburna organisationer är ett organ för samråd och ömsesidig 
information mellan kommunen och företrädare för föreningar och idéburna 
organisationer i kommunen. Rådet är ett referensorgan i frågor som berör 
rådens intresseområden inom såväl kommunstyrelsens som 
välfärdsnämndens ansvarsområde. Dialog mellan rådet och styrelse/nämnd 
breddar och fördjupar beslutsunderlag och skapar förståelse och förtroende. 
Rådet har under 2020 fortsatt sitt arbete med att verka för ökade möjligheter 
att synliggöra och stärka de idéburna organisationernas roll som röstbärare, 
liksom deras möjligheter att utgöra en självständig och viktig aktör inom 
välfärdsutvecklingen. 
 
 
 
 
 
 
Rådet har under 2020 bland annat fått information om: 

- Budgetprocessen 
- Landvetter södra 
- Hållbarhetsstrategiskt program 
- Civilsamhällets roll i framtiden  
- Dialog med verksamhetschef kultur och fritid 
- Miljöbokslut och välfärdsbokslut 
- Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland 

 
Översyn av föreningsstöd och taxor inom fritidsområdet/Stöd till 
ideella föreningar och folkbildning 
Under våren 2020 har rådet behandlat ärendet Översyn av föreningsstöd och 
taxor inom fritidsområdet/Stöd till ideella föreningar och folkbildning.  
 
Den 3 december 2019 § 29 beslutade de idéburna organisationerna i rådet 
att inrätta en referensgrupp bestående av fem föreningsrepresentanter för 
arbetet med översynen.  

Utifrån rådets roll som referensorgan och remissinstans till kommunstyrelsen och 
välfärdsnämnden är det viktigt att det så tidigt det är möjligt ges tillfälle att inkomma 
med synpunkter på de frågor som rör rådets intresseområden. 
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Representanterna företrädde hela föreningslivets intresse och syftet var att 
tillsammans med planeringsledare på föreningsservice pröva olika 
bidragsmodeller. 
 
Rådets presidium kallade till ett extrainsatt sammanträde i juni 2020 för att 
behandla ärendet och lämna synpunkter på förvaltningens förslag. 
 
Övrigt under 2020 
Rådet har bland annat som uppgift att två gånger per år anordna öppna 
möten med de idéburna organisationer som verkar inom kommunen. Det 
öppna mötet som var planerat den 20 mars ställdes in pga. coronapandemin.  
Den 20 oktober bjöd rådet in till ett öppet möte i Hulebäcksgymnasiet i 
Mölnlycke med följande punkter på agendan: Information från kultur- och 
fritidsverksamheten, Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland, återkoppling i 
ärendet Framtidens stöd till ideell verksamhet, föreläsning om 
civilsamhället samt de idéburna organisationernas val av nya ledamöter för 
mandatperioden 2021-2022.  
 
Coronapandemin har påverkat rådets arbete under 2020. Utöver vårens 
inställda öppna möte har rådet även genomfört en del sammanträden på 
distans. Ledamöter som saknar den tekniska utrustning som krävs vid 
digitala möten har haft möjlighet att låna utrustning eller få stöd av 
förvaltningen i kommunens lokaler. 
  
På samtliga sammanträden har rådet fått information om ärenden som har 
behandlats på kommunstyrelsens och välfärdsnämndens sammanträden som 
rör rådets intresseområden. 
 
Protokollen från rådet för idéburna organisationer rådet delges 
kommunstyrelsen och välfärdsnämnden samt finns tillgängliga för 
verksamheterna i förvaltningen på kommunens intranät, IDA. 
 
 
Patrik Nordgren, 
Ordförande i rådet för idéburna organisationer 
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Utvecklingsfunktionen  
Dragana Mrdja

  

  

 

   
 

 
 
Brottsförebyggande rådet 2020 
 
Brottsförebyggande rådet består av företrädare för Härryda kommun, 
polismyndigheten, av kommunen upphandlat väktarbolag samt 
organisationer med intresse i brottspreventiva frågor. Rådet är ett organ för 
samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för de 
i rådet ingående organisationerna. Rådet är organisatoriskt underställt 
kommunstyrelsen och har som referensorgan inte ställning som kommunal 
nämnd eller styrelse.  
 
 
Brottsförebyggande rådet har under 2020 arbetat med att belysa frågor 
som rör säkerhet och trygghet i Härryda kommun:  
 

- Representanter från polisen har deltagit på rådets sammanträden och 
lämnat lägesrapport över brottssituationen i kommunen. 

- Representanter från Securitas har deltagit på rådets sammanträden 
och informerat om Securitas insatser i kommunen. 

- Kommunens säkerhetsansvarige har deltagit på rådets sammanträden 
och lämnat rapport om kommunens säkerhetsarbete.  
 

 
Brottsförebyggande rådet har bland annat fått information om: 
 

- Knivskärning i Landvetter centrum  
- SSPF - samarbetet mellan skola, socialtjänst, polis och fritid  
- Kommunens otrygga plaster  
- Västtrafikens arbete med trygghetsfrågor och kameraövervakning på 

bussar, resecenter, busskurer och pendelparkeringar 
- Securitas arbete med kameraövervakning och larmcentral 
- Säkerhetssituationen på Landvetters kulturhus och bibliotek 
- Branden på Ekdalaskolan 
- Insatsen vid bilskroten i Härryda 
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Uppdrag att ta fram förslag till åtgärder och genomförandeplan med 
syfte att öka den upplevda tryggheten i Härryda kommun 
 
I § 318/2019 från kommunstyrelsens sammanträde den 7 november 2019 
uppdrog kommunstyrelsen åt Brottsförebyggandet rådet (BRÅ) i Härryda 
kommun att i samarbete med förvaltningen arbeta fram förslag till åtgärder 
och genomförandeplan, med syfte att rejält öka den upplevda tryggheten i 
hela Härryda kommun. Partier ur kommunstyrelsen som ej har 
representation i BRA fick utse var sin representant ur kommunstyrelsen att 
ingå i BRA under tiden för arbetet. 
 
I § 440/2020 från kommunstyrelsens sammanträde den 19 november 2020 
antog kommunstyrelsen Handlingsplan för att öka den upplevda tryggheten 
i Härryda kommun som brottsförebyggande rådet arbetat fram.  
 
Handlingsplanen utgår från den lokala lägesbilden och den kunskap som 
finns inom Polisen och förvaltningen och ska användas som stöd för det 
lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Härryda 
kommun. Handlingsplanen innehåller problembilder samt förslag på 
åtgärder. Beslut om respektive åtgärd och dess finansiering fattas i 
kommunstyrelsen respektive välfärdsnämnden. Handlingsplanen kommer 
att revideras under 2021. 
 
 
Övrigt 
 
Protokollen från brottsförebyggande rådet delges kommunstyrelsen och 
välfärdsnämnden samt finns tillgängliga på kommunens intranät, IDA. 
 
 
 
Per Vorberg, 
Ordförande i Brottsförebyggande rådet
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Sektorn för utbildning, kultur, fritid 
Dajana Mehdin 
 
  
 
 

  

  
  

 

Årsrapport för ungdomsrådet 
 

Ungdomsrådet har under 2020 fortsatt att hitta och etablera former för 
arbetet, för att i ökad utsträckning ge unga möjlighet att inkomma med 
synpunkter i frågor som rör rådets intresseområden samt säkerställa adekvat 
återkoppling till rådet angående framförda synpunkter.  
Ungdomsrådet är ett forum för överläggningar, samråd och utbyte av 
ömsesidig information mellan beslutsfattare i kommunen och företrädare för 
ungdomar i årskurs 8 och 9 samt gymnasiet.  
Syftet med ungdomsrådet är att ungdomar i kommunen ska få större 
möjlighet att påverka frågor som rör barn och unga, samt att öka intresset 
för demokrati och politik.  
Ungdomsrådet syftar också till att vara ett referensorgan i frågor som berör 
barn och unga inom såväl kommunstyrelsens som välfärdsnämndens 
ansvarsområde.  

Rådet har under 2020 fått tillfälle att yttra sig över bland annat:  
 Översyn av föreningsstöd och taxor inom fritidsområdet 

 Handlingsplan för att förebygga brottslighet 

 Ny översiktsplan för Härryda kommun (dialog september 2020) 
 
Rådet har under 2020 bland annat fått information om: 

 Fritids- och lovaktiviteter som finns tillgängliga för unga i 
kommunen och kontaktvägar för att ge förslag på nya aktiviteter 

 Budgetprocessen i kommunen och hur planeringen av budgeten går 
till 

 Kommunens brotts- och drogförebyggande arbete 

 Kommunens arbete för att motverka psykisk ohälsa bland barn och 
unga 

Utifrån rådets roll som referensorgan till kommunstyrelsen och 
välfärdsnämnden är det viktigt att det så tidigt det är möjligt ges tillfälle 
att inkomma med synpunkter på de frågor som rör rådets 
intresseområden.
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 Hur synpunkter gällande kollektivtrafik kan framföras till Västtrafik  

 Skolors arbete för att motverka diskriminering, mobbning och 
kränkningar 

 Kommunens mottagande och integration av nyanlända 

 Hur kommunen arbetar för att främja hållbarhet – Agenda 2030 
 
Övrigt under 2020 
Under 2020 har rådet fått tillfälle att yttra sig om ärendet översyn av 
föreningsstöd och taxor inom fritidsområdet av Mats Rosendahl, 
planeringsledare fritid. Rådet har under ett ordinarie sammanträde fått yttra 
sig över innehållet i handlingsplanen för att förebygga brottslighet. Vid ett 
extra möte i september 2020 anordnades också en workshop för att 
möjliggöra för rådet att inkomma med synpunkter gällande den nya 
översiktsplanen för kommunen. Resultatet av dialogen har sammanställts 
inom sektorn för samhällsbyggnad.  
 
Under året har en aktuell fråga varit behovet att bilda olika grupper inom 
rådet som driver olika frågor utifrån intresse. Till exempel kan en viss grupp 
ungdomsledamöter vara extra intresserade av kollektivstrafiksfrågor eller 
idéer gällande fritidsaktiviteter för unga och kan då få stöd och hjälp att 
driva denna fråga av personal inom sektorn för utbildning, kultur och fritid. 
Tjänstepersoner som arbetar med rådet har till uppgift att vara ett stöd till 
ungdomsledamöterna gällande olika former att göra sin röst hörd i 
kommunen.  
 
Efter önskemål från ungdomsledamöter i rådet har antalet sammanträden 
justerats till 2 st/termin. Detta har tyvärr inte kunnat uppfyllas under 2020 
på grund av pandemin. Den planerade sommaravslutningen i maj 2020 fick 
också ställas in på grund av smittspridningen.   
 
Protokollen från rådet delges kommunstyrelsen och välfärdsnämnden samt 
finns tillgängliga för verksamheterna i förvaltningen på kommunens 
hemsida (harryda.se/ungdomsradet).   
 
Ella Hagberg,  
Ordförande i ungdomsrådet
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Härryda kommuns redovisning till Skolinspektionen av 
förbättringsåtgärder efter regelbunden tillsyn och regelbunden 
kvalitetsgranskning av Skolinspektionen 2019 
 
Läsårets systematiska kvalitetsarbete tog avstamp i de fyra 
utvecklingsområden som Furuhällskolan tog del av efter Skolinspektionens 
beslut den 1 juni 2020, tillsammans med resultaten på GR-enkäten vars 
resultat kom under vårterminen 2020.   
 

 Utvecklingsområde 1: Rektorn behöver leda skolans 
jämställdhetsarbete på ett medvetet och strategiskt sätt så att det 
genomsyrar all utbildning vid skolenheten. 
  
Redovisa vilka åtgärder som genomförts:  
Samtal på APT och systematiskt kvalitetsarbete-möten, så att samtliga får en 
större medvetenhet om hur kön kan påverka elevernas utbildning och 
resultat.   
Genomgång av vilka elever som får utrymme på elevhälsans möte utifrån 
könstillhörighet.   
Sammanställning av resultat av de nationella proven, bedömningsstöden och 
kartläggningsmaterialet utifrån könstillhörighet.   
  
Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende 
utvecklingsområdet sedan åtgärderna vidtagits:  
Skolan har fått en större medvetenhet om hur kön påverkar elevernas 
möjlighet att lyckas på vår skola.   
  
Vilka utvärderingsmetoder har ni använt i er uppföljning?  
Jämförelser mellan resultat för pojkar och flickor samt jämfört hur många 
pojkar respektive flickor som tas upp på elevhälsans möten.   
  
Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras:  
Det beror på utfallet av utvärderingen som görs i slutet av läsåret.   
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Utvecklingsområde 2: Rektor behöver se till att all undervisning är 
strukturerad. 
  
Redovisa vilka åtgärder som genomförts:  
Samtal inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet utifrån att 
all verksamhet på Furuhällsskolan måste vara strukturerad, förberedd 
och tydlig. Eleven ska veta vad som förväntas av denne när hen kommer till 
exempelvis fritidshemmet, lektionen eller rasten. Skolan behöver ha 
närvarande vuxna under elevens hela dag i skolan. Skolan ska ha höga 
förväntningar på våra elever och lyfta de goda exemplen som ses i 
elevgrupperna. Då blir det tydligt vad som förväntas av eleverna för att de 
ska nå målen.    
Skolan behöver se över den plan som finns gällande vilka områden som ska 
behandlas under respektive skolår, både gällande de olika ämnena och under 
fritidshemmets verksamhet.    
Lärare i fritidshem läser ”Specialpedagogik för fritids. En grundbok” av 
Annelie Karlsson och för pedagogiska samtal utifrån boken på 
kategorimötena.    
Elevhälsan genomlyser och utvecklar skolans elevhälsoarbete utifrån syftet 
att bättre ta tillvara elevhälsans professioner vid utveckling av 
undervisningen.    
Kartläggningsmaterialet i förskoleklass förväntas ge god kännedom om 
elevernas språkliga medvetenhet och matematiska tänkande Skolan 
kommer med hjälp av resultaten kunna identifiera vilka elever som riskerar 
att inte nå de kunskapskrav som sen ska uppnås i årskurs 1 och 3 samt de 
elever som är i behov av särskilda utmaningar vilket ger goda 
förutsättningar för formativ undervisning.    
  
Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende 
utvecklingsområdet sedan åtgärderna vidtagits:  
Skolan har ökat medvetenheten om hur undervisningen ska bli strukturerad. 
Tidigare år har skolan pratat mycket om att undervisningen måste vara 
strukturerat men det är viktigt att också samtala kring hur man ska arbeta för 
att uppnå målet.   
 
Vilka utvärderingsmetoder har ni använt i er uppföljning?  
Skolan är mitt i läsåret och åtgärderna har därför ännu inte utvärderats, men 
följande utvärderingsmetoder kommer genomföras under våren:   
  

 Rektors skolbesök fokuseras på hur medarbetarna strukturerar upp 
undervisningen eftersom detta är grunden för att nå studiero under 
elevens hela dag i skolan.    
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 Skolan ska analysera resultatet på de nationella proven i årskurs 3 
under våren för att se om vår satsning på studiero och ledning och 
stimulans har gett resultat.  

 Skolan kommer även analysera resultatet på bedömningsstöd 
i årskurs 1 och 2 samt låta de äldre eleverna på skolan testa sin 
läsförmåga och grundläggande taluppfattning.   

 Resultatet i Skolinspektionens enkät som genomförs våren 2021.   
  
Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras:  
Det beror på utfallet av utvärderingen som görs i slutet av läsåret.   
 

Utvecklingsområde 3: Rektor behöver intensifiera arbetet med studiero 
så att eleverna kan ägna sig åt skolarbete utan att bli störda. 
  
Redovisa vilka åtgärder som genomförts:  
Lärarna har fått tid för att samtala kring begreppen studiero samt ledning 
och stimulans och därefter förtydliga vad skolan menar med dessa begrepp, i 
syfte att nå samsyn och arbeta i samma riktning. Samtal har också förts med 
elever på skolan utifrån hur deras studiero ser ut och hur de vill ha det för att 
kunna lära sig på bästa sätt.   
Ett arbete med att förtydliga de regler som finns på skolan har initierats. Det 
gäller alla typer av regler, såsom ordningsregler, klassrumsregler, 
fritidsregler, rastregler etc. Vuxna på skolan måste vara eniga och 
konsekventa gällande reglerna och hur de ska efterlevas.     
Ett arbete med att ändra attityder till skolan så att alla våra elever och 
vårdnadshavare till fullo inser vikten av att lyckas i skolan har initierats. 
Detta görs genom att samtala om skolnärvaro och att visa att varje lektion 
räknas.    
Skolan har haft fortbildning och samtal gällande att anpassa undervisningen 
till varje elev utifrån att de har olika behov och förutsättningar.   
Skolan behöver upptäcka elevens behov av stöd eller extra anpassning tidigt 
genom att analysera resultaten av de tester som görs av skolans elever 
(kartläggning, bedömningsstöd samt nationella prov). Skolan ska använda 
speciallärartiden så att den kommer alla elever till del och anpassa tid med 
speciallärare och övriga kompetenser inom elevhälsan efter verksamhetens 
behov och kontinuerligt utvärdera insatserna.    
Under två års tid har två pedagoger varit ansvariga för att anordna 
rastaktiviteter vid tre tillfällen per vecka. Detta fortsätter detta läsår och 
syftet är att skapa studiero även på rasten. Skolan märker att den fria leken 
är utmanande för några av våra elever och att det som händer på rasten följer 
med in i klassrummet och påverkar studieron under elevens hela dag.   
  
Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende 
utvecklingsområdet sedan åtgärderna vidtagits:  
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Medvetenheten har ökat om hur skolan ska få studiero. Tidigare år har 
skolan pratat mycket om vikten av studiero men det är först i år som det 
kommit in på samtal om hur man tillsammans i arbetslaget kan arbeta för 
att uppnå målet.   
Vilka utvärderingsmetoder har ni använt i er uppföljning?  

Skolan är mitt i läsåret och åtgärderna har därför ännu inte utvärderats, 
men följande utvärderingsmetoder kommer att genomföras under 
våren:   

 Rektors skolbesök fokuseras på hur medarbetarna strukturerar upp 
undervisningen eftersom detta är grunden för att nå studiero under 
elevens hela dag i skolan.    

 Resultatet i Skolinspektionens enkät som genomförs våren 2021.   

 Skolan ska analysera resultatet på de nationella proven i årskurs 3 
under våren för att se om vår satsning på studiero och ledning och 
stimulans har gett resultat. Skolan kommer även analysera resultatet 
på bedömningsstöd i årskurs 1 och 2 samt låta de äldre eleverna på 
skolan testa sin läsförmåga och grundläggande taluppfattning.    

 Genom den årliga trygghetsvandringens resultat framkommer om 
skolans regler blir mer synliga och efterlevs i högre utsträckning. 
Skolan kan också se om eleverna exempelvis kan spela spel/leka 
utan att bli störda och om de visar hänsyn till varandra.    

  
Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras:  
Det beror på utfallet av utvärderingen som görs i slutet av läsåret.   
 

Utvecklingsområde 4: Rektor behöver säkerställa att lärarna använder 
sig av olika metoder för att kvalitetssäkra sina bedömningar. 
   
Redovisa vilka åtgärder som genomförts:  
Samtal och kompetensutveckling på kategorimöten för lärare och lärare i 
fritidshem.   
Gemensam tid i schemat för lärare som undervisar i samma årskurs.   
  
Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende 
utvecklingsområdet sedan åtgärderna vidtagits:  
Tiden tillsammans i årskursen används till att planera undervisningen och 
bedöma elevernas resultat av de moment som man har arbetat med.   
  
Vilka utvärderingsmetoder har ni använt i er uppföljning?  
Skolan är mitt i läsåret och åtgärderna har därför ännu inte utvärderats.   
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Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras:  
Det beror på utfallet av utvärderingen som görs i slutet av läsåret men inför 
att skolan under läsåret 22/23 ska undervisa elever i år 6 så kommer mer 
arbete behövas med bedömning och kvalitetssäkra den.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carina Torstensson 
Rektor Furuhällskolan 
Härryda kommun
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Inspektionen för vård och omsorg 

BESLUT 

2021-02-03 Dnr 3.5.1-21863/2020-5 1(1) 

H+iRRY0.\ KOMMUN 
Kommunstyrelsin Sckron fr social;int 
Härryda kommun 

rz":I 
Ärendet 

Tillsyn av förutsättningar för att ge medicinsk vård och behandling till 

personer med covid-19 som bor på särskilda boende för äldre i Härryda 

kommun. 

Beslut 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet. 

Skälen för beslutet 

IVO har i tillsynen intervjuat medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, 

samt Hälso- och sjukvårdsdirektören för Västra Götaland. De uppgifter 

som framkommit vid intervjuerna föranleder inte IVO att vidta någon 

ytterligare granskning av aktuell kommun. Underlaget har 

kommunicerats med berörda parter. 

Ytterligare information 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför med anledning av 

den pågående smittspridningen av covid-19 i Sverige en tillsynsinsats 

som inriktar sig på medicinsk vård och behandling för äldre som bor på 

särskilda boenden. Fokus för tillsynen är om de äldre under pågående 

pandemi, fär en individuell bedömning av vårdbehovet och om de fär 

vård och behandling i enlighet med denna bedömning. Tillsynen har i 

ett inledande skede riktat sig mot alla kommuner och regioner i landet. 

IVO har i de fall uppgifterna som sammanställts i den inledande 

tillsynen visat på möjliga brister i vården och behandlingen till de äldre, 

genomfört en fördjupad granskning. 

Under hösten 2020 har spridningen av covid-19 äter ökat i Sverige. 

IVO följer noggrant utvecklingen och kan med anledning av detta vidta 

nya tillsynsåtgärder. För mer information om tillsynen se IVO:s 

hemsida; ivo.se. 

Beslut i detta ärende har fattats av inspektören Zlatan Pulic. I den 

slutliga handläggningen har inspektören Mats Agerforz deltagit. 

Inspektören Mikaela Lumbye har varit föredragande. 

Inspektionen för vård och omsorg 
Box 53148 
400 15 Göteborg 

Telefon +46 010-788 50 00 
registrator.sydvast@ivo.se 

Org nr 202100-6537 
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Beslut 
2021-02-16 

Dnr 34-SI 2020:6398 Skolinspektionen 

Härryd a kommun 
kommun@harryda.se  

Beslut för förskoleklass och grundskola 
efter tillsyn av Backaskolan i Härryda kommun 

Skolinspektionen 
Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 
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Skolinspektionen 
	 Beslut 

2021-02-16 

Dnr 34 - SI 2020:6398 

2 (8) 

Skolinspektionens beslut 
Föreläggande 
Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) Härryda 
kommun att senast den 27 augusti 2021 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. 
De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för 
Skolinspektionen. 

Nedan anges de åtgärder som huvudmannen måste vidta för att avhjälpa de påtalade 
bristerna samt den lagstiftning med tillhörande föreskrifter som huvudmannens 
åligganden följer av. Enligt 2 kap. 8 § skollagen ansvarar huvudmannen för att 
utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen, föreskrifter som 
har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas 
i andra författningar. Vidare ska huvudmannen enligt 4 kap. 7 § skollagen, om det vid 
uppföljning, genom klÄgomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i 
verksamheten, se till att nödvändiga åtgärder vidtas. Dessa bestämmelser ligger till 
grund för samtliga åtgärder i beslutet om föreläggande. 

Skälen för Skolinspektionens ställningstagande i fråga om att verksamheten inte 
uppfyller krav som följer av föreskrifter som gäller för verksamheten (påtalad brist) 
samt i fråga om de skyldigheter som huvudmannen måste fullgöra (åtgärder) redovisas 
nedan under rubriken Föreläggande. 

Med anledning av den rådande situationen med risker för smittspridning av 
Covid-19 
Vi på Skolinspektionen är medvetna om att många skolor i dagsläget är påverkade med 
anledning av Covid-19. Följden kan vara stor frånvaro av personal eller att resurser 
måste tas i anspråk för nya förhållanden. Vi följer kontinuerligt situationen och hur den 
påverkar skolsystemet i olika delar av landet. Om huvudmannen behöver längre 
uppföljningstid, kontakta Skolinspektionen för prövning. 

Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling 

Skolinspektionen konstaterar att Härryda kommun inte uppfyller författningskraven 
avseende att: 

• Utbildningen utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av 
trygghet. (5 kap. 3 § skollagen; Lgr 11, 2.3 Elevernas ansvar och inflytande, 2.8 
Rektorns ansvar) 
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Åtgärder 

Huvudmannen ska säkerställa att utbildningen utformas på ett sådant sätt att alla 
elever vid skolenheten tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet. 

För att göra detta ska huvudmannen: 

Se till att de åtgärder som rektorn beslutat om- till exempel de som framgår av 
skolans plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling att 
stimulera och inspirera till rastaktiviteter och att arbeta kring förståelse av hur 
olika lekår går till- genomförs/fullföljs för att säkerställa en trygg skolmiljö för 
eleverna. Rektorn ska säkerställa att lärarna ser till att eleverna aktivt deltar i 
detta arbete. (2 kap. 9-10 §§ skollagen, 5 kap. 3 § skollagen, Lgr 11, 1 Förståelse 
och medmänsklighet samt God miljö för utveckling och lärande, 2.3 Elevernas 
ansvar och inflytande, 2.8 Rektorns ansvar). 

Se till att rektorn, i samarbete med personal och elever, ser över vuxennärvaron 
under rasterna för att tillförsäkra eleverna en trygg skolmiljö, i synnerhet på de 
platser som tillsynen visat att eleverna känner sig otrygga på (fotbollsplanen, 
King-rutor samt skogspartiet), samt vid behov ökar denna närvaro eller annars 
vidtar relevanta åtgärder för att skapa en ökad trygghet för eleverna under 
rasterna. (1 kap. 5 §, 2 kap. 8-9 §§ skollagen, 5 kap. 3 skollagen; Lgr 11, 1 God 
miljö för utveckling och lärande, 2.2 Kunskaper, 2.3 Elevernas inflytande och 
ansvar, 2.8 Rektorns ansvar) 

Se till att rektorn, tillsammans-Med personal och elever, diskuterar och följer upp 
skolans kartläggning och trygghetsenkät utifrån att det finns elever som är rädda 
för andra elever på skolan samt identifierar åtgärder som med anledning av 
detta behöver vidtas. Rektorn ska utifrån detta arbete besluta om relevanta 
åtgärder samt se till att dessa vidtas för att skapa en ökad trygghet för eleverna 
under rasterna. (2 kap. 8-9 §§ skollagen, 5 kap. 3 skollagen; Lgr 11, 1 God miljö 
för utveckling och lärande, 2.3 Elevernas inflytande och ansvar, 2.8 Rektorns 
ansvar) 

Se till att rektorn tillsammans med personal samtalar kring orsaker till att elever 
inte berättar om kränkningar för de vuxna och hur denna obenägenhet kan 
ändras. Rektorn ansvarar för att åtgärder som bedöms relevanta vidtas. (1 kap. 5 
§, 2 kap. 8-9 §§ skollagen, 5 kap. 3 skollagen; Lgr 11, 1 God miljö för utveckling 
och lärande, 2.8 Rektorns ansvar) 

Se till att rektorn, genom att inhämta uppgifter från lärare och elever, följer upp 
och utvärderar de åtgärder som vidtagits för att tillförsäkra eleverna en trygg 
skolmiljö. I samband med utvärdering av vidtagna åtgärder ska rektorn också ta 
ställning till om andra eller ytterligare åtgärder behövs och i förekommande fall 
besluta om sådana samt se till att dessa genomförs. (2 kap. 9-10 §§ skollagen; Lgr 
11, 1 Varje skolas utveckling, 2.8 Rektorns ansvar) 
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Föreläggande 

Motivering till bedömning av brist 

Skolinspektionens bedömning 

Skolinspektionen bedömer att alla elever på Backaskolan F-3 inte tillförsäkras en 
skolmiljön som präglas av trygghet. Bedömningen motiveras av att elever upplever 
otrygghet under raster och att det finns platser på skolgården som eleverna upplever 
som otrygga. Det framkommer även att det finns elever som är rädda för andra elever 
på skolan. Detta trots att det sedan tidigare är känt bland personalen och åtgärder 
vidtagits för att komma tillrätta med problemet. Tillsynen visar vidare att det 
förekommer att skolans personal inte får kännedom om incidenter som uppstår under 
rasterna, till exempel att en elev blivit slagen av en annan elev. Utöver att eleverna har 
rätt till en miljö som präglas av trygghet är trygghet även en viktig grund för elevernas 
lärande och personliga utveckling. Det är således viktigt att rektorn och personalen på 
skolan i sitt arbete genomför/fullföljer de insatser som är beslutade om samt diskuterar 
och analyserar ytterligare orsaker, än de som framkommit vid tidigare genomförd 
kartläggning, till att eleverna på skolan upplever otrygghet i skolmiljön och vilka 
ytterligare åtgärder — utöver redan identifierade - som behöver vidtas för att komma till 
rätta med den upplevda otryggheten. Därtill är det viktigt att insatserna följs upp och 
vid behov justeras så att de är adekvata sett till de aktuella behov som finns på skolan. 

Rättslig reglering 

Enligt skollagen ska var och en som verkar inom utbildningen främja de mänskliga 
rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling (1 kap. 5 § 
skollagen). Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en 
rektor. Rektorn ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Rektorn beslutar om 
sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter 
elevernas olika förutsättningar och behov (2 kap. 9-10 §§ skollagen). Utbildningen ska 
utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av 
trygghet och studiero (5 kap. 3 § skollagen). 

Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter 
att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära (Lgr 
11, 1 God miljö för utveckling och lärande). Skolans mål är att varje elev respekterar 
andra människors egenvärde, kan leva sig in i och förstå andra människors situation 
och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen. Alla som arbetar i 
skolan ska i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet 
mellan människor och visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga 
arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt. Läraren ska tillsammans med 
eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och samarbeta 
med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som en grund 
för arbetet och för samarbete (Lgr 11, 2.1 Normer och värden). Alla som arbetar i skolan 
ska samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande (Lgr 11, 2.2 
Kunskaper). Skolans mål är att varje elev visar respekt för och hänsyn mot skolans 
personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på 
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skolan (Lgr 11,2.3 Elevernas ansvar och inflytande). Rektorn har, inom givna ramar, ett 
särskilt ansvar för att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och 
studiero (Lgr 11,2.8 Rektorns ansvar). 

I förarbetena till skollagen anges att en av de viktigaste förutsättningarna för att barn 
och ungdomar ska kunna inhämta och utveckla kunskaper och värden är en trygg och 
stimulerande lärandemiljö. Vidare anges att det förebyggande arbetet är centralt, och 
att det är skolans, och ytterst rektorns, ansvar att skapa trygghet och studiero i skolan. 
En viktig förutsättning för detta är att elever, lärare och annan personal känner ett 
gemensamt ans' var och har respekt för varandra i skolan. Det kräver ett aktivt 
värdegrundsarbete där grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga 
rättigheter kommer till uttryck i praktisk handling. Att skapa en miljö som bygger på 
respekt och delaktighet utgör grunden för en trygg och utvecklande studiemiljö. En 
viktigt grund för att åstadkomma trygghet och studiero i skolan är också en aktiv 
dialog mellan elever, mellan elever och lärare eller annan personal och även elevens 
vårdnadshavare om de gemensamma värden som ska gälla. Rutiner för att säkerställa 
samverkan och kommunikation mellan elever, lärare och annan personal är också 
centrala inslag i det förebyggande och långsiktiga arbetet (prop. 2009/10:165, s. 319 f.). 

Skolinspektionens utredning 

Av Skolinspektionens utredning framkommer att elever upplever otrygghet under 
raster, särskilt avseende vissa platser på skolgården och att vissa åtgärder har vidtagits 
med anledning av detta. I intervjuer med såväl rektorn som elevhälsan uppger de att de 
anser att det på Backaskolan finns en god grundtrygghet bland skolans elever. I 
intervju med elever framkommer att de överlag känner sig trygga på skolan. Eleverna 
uppger dock att vissa raster upplevs som otrygga och att platser såsom fotbollsplanen, 
King-rutor samt ett skogsparti på skolgården upplevs som otrygga. Eleverna uppger 
också att de upplever bristande vuxennärvaro på skolgården under rasterna. Eleverna 
uppskattar att det är för få rastvakter ute på skolgården vid åtminstone ett rasttillfälle 
om dagen, och att i skogspartiet samt på fotbollsplanen, där det ofta uppstår incidenter, 
är vanligt förekommande att det helt och hållet saknas rastvakter. Rektorn, elevhälsan 
och lärarna bekräftar i intervju att de sedan tidigare är medvetna om elevernas 
upplevda otrygghet avseende rasterna och skolgården och att detta är något de arbetar 
med. De uppger att skolan löpande har vidtagit och anpassat åtgärder för att 
åstadkomma en tryggare skolgård och tryggare raster för eleverna. Bland annat har 
rastvakterna speciellt fokusrrat på att bemanna områden som eleverna pekat ut som 
otrygga under rasterna, och bland personalen infört användning av orangea västar för 
rastvakterna i syfte att bättre synliggöras för eleverna på de kuperade delarna av 
skolgården. Skolans pedagoger och rektorn för även löpande diskussioner om hur 
rastvakterna ska röra sig på skolgården under rasterna för att eleverna ska känna att 
det finns en vuxennärvaro och känna sig trygga. 

I intervjuer med elever framkommer vidare att det att på fotbollsplanen och vid skolans 
King-rutor kan bli bråk kring reglerna. Rektorn anger att skolan med anledning av 
detta har vidtagit åtgärder dels genom att se till att en rastvakt alltid är närvarande vid 
King-rutorna, dels att de startat en fotbollsskola på fritidstiden där alla deltagare lär sig 
samma fotbollsregler (vilket också framgår av skolans plan för arbete mot 
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diskriminering och kränkande behandling, såsom förebyggande åtgärder mot 
kränkande behandling). Eleverna uppger i intervju att de under höstterminen i sina 
klasser har genomfört en kartläggning av var på skolområdet de upplever sig otrygga. 
En kartläggning av otrygga platser sker årligen i alla klasser på skolan. Rektorn uppger 
att informationen om elevernas trygghet synliggörs genom årliga trygghetsenkäter som 
alla elever svarar på samt genom samtal med elever, elevråd och en grupp som heter 
"Tryggare" som innefattar elevrepresentanter. Under våren 2020 genomförde eleverna i 
dåvarande årskurs 2 också en enkät framtagen av Göteborgsregionen som bland annat 
behandlade trygghet som låg till grund för skolans utvecklingsarbete. Skolans 
trygghetsarbete utvärderas enligt skolans plan för arbete mot diskriminering och 
kränkande behandling 2019/20, som Skolinspektionen tagit del av, i personalgruppen 
vid varje läsårs slut. Resultatet av skolans arbetsmiljö- och likabehandlingsarbete, 
utvärderingar och enkäter analyseras i personalgruppen tillsammans med eleverna vid 
minst ett tillfälle per termin. Analyserna ligger till grund för kommande 
läsårsplanering samt likabehandlingsplan som innefattar beslutade trygghetsåtgärder. 

I intervjuer med elever och lärare framkommer att personal på skolan inte alltid får 
kännedom om bråk eller slagsmål mellan elever. En elev uppger i intervju att hen blivit 
slagen av en annan elev på skolgården men att hen inte berättade för någon av skolans 
personal om detta. Händelsen kom till en lärares kännedom senare under dagen genom 
några andra elever som sett vad som hänt. Eleverna uppger i intervjun att de vet att de 
ska kontakta en vuxen om det uppstår bråk eller någon skadar sig men att alla elever 
kanske inte gör det. Eleverna berättar att när personalen blir underrättade om en 
incident så hanterar de situationen direkt och pratar med alla inblandade elever. En 
lärare uppger i intervjun att hen delar elevernas uppfattning om att elever inte alltid 
underrättar någon ur personalen när det behövs och uppger att skolan är medveten om 
problematiken. Lärarna säger att anledningen kan vara att elever inte vill "skvallra" på 
sina klasskompisar. Lärarna uppger vidare att personalen, som en del i att förebyggå 
och motverka kränkande behandling elever emellan, pratar med eleverna om att det 
alltid är ok att prata med de vuxna och att de även kan prata med vem som helst av 
rastvakterna. I intervjuerna framkommer också att lärarna upplever att skolan arbetar 
samlat för att möta problematiken och med målbilden att eleverna ska känna sig trygga 
med att berätta för de vuxna på skolan vad de upplever och iakttar. I den under hösten 
genomförda enkäten som bland annat rörde trygghet fanns frågan "Känner du att du 
alltid kan prata med en vuxen?" med. Enkäten sammanställs under höst/vinter 2020. 
Elevhälsan uppger i intervju att de informerar elever att elevhälsans personal vid behov 
prata med lärarna om eleven inte själv vågar. 

Av utredningen framkommer vidare att det finns elever som är rädda för andra elever 
på skolan. I Skolenkäten från vårterminen 2019, som utges av Skolinspektionen, 
framgick av vårdnadshavares enkätsvar att elever på skolan ofta är rädda för andra 
elever. Elever bekräftar i intervju enkätsvaret, att de är rädda för en eller flera andra 
elever på skolan som de upplever kan bli utåtagerande och slå andra elever. Såväl 
rektorn som elevhälsan uppger att det på skolan finns elever med svårigheter vad 
gäller impulskontroll och som av andra elever kan uppfattas som skrämmande. Även 
lärarna bekräftar att det finns elever som är rädda för andra elever på skolan, och 
tillägger att de under en period arbetade hårt med åtgärder kring den upplevda 
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otryggheten till följd av elevers utåtagerande beteende. Åtgärdsarbetet innefattade 
bland annat extrainsatta personalresurser, samtal med elevhälsan och samtal med 
vårdnadshavare. Lärarna uppger att några av dessa elever nu har slutat på skolan, men 
i intervju med eleverna uppges att det fortsatt finns elever som upplever rädsla för 
andra elever. 

Motivering till föreläggande som ingripande 

Härryda kommuns verksamhet vid Backaskolan uppfyller inte de krav som följer av 
gällande föreskrifter. Härryda kommun föreläggs därför att fullgöra sina skyldigheter 
och vidta åtgärder för att avhjälpa bristen. 

Områden där Skolinspektionen inte har funnit brister 
Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Härryda kommun uppfyller 
författningarnas krav inom följande områden. 

• Det bedrivs ett aktivt och medvetet värdegrundsarbete för att skapa en miljö som 
bygger på respekt och delaktighet. (Lgr 11, 1. Skolans värdegrund och uppdrag, 
Grundläggande värden, Förståelse och medmänsklighet, En likvärdig 
utbildning, God miljö för utveckling och lärande, 2.1 Normer och värden, 2.2 
Kunskaper) 

• Utbildningen utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av 
studiero. (5 kap. 3 § skollagen, Lgr 11, 2.3 Elevernas ansvar och inflytande, 2.8 
Rektorns ansvar) 

• Vid skolenheten bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande 
behandling av elever. (6 kap. 6-10 §§ skollagen) 

På Skolinspektionens vägnar 

X Mahlin Hjertstrand 
Mahlin Hiertstrand 

Beslutsfattare 

Signerat av: Mahlin Hiertstrand 

Karolina Adler 
Föredragande 

1 ärendets slutliga handläggning har regionstabsjurist Johan Kylenfelt deltagit. 
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Allmänt om tillsynen: 
Mer om Skolinspektionens tillsyn hittar du på www.skolinspektionen.se  

Bilagor 
Bilaga 1: Fakta om Backaskolan 
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Fakta om Backaskolan 
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Härryda kommun under hösten 2020. På 
Backaskolan genomfördes digitala intervjuer med rektor, skolpersonal, elevhälsa och 
elever den 22 oktober 2020. 

Backaskolan är en kommunal grundskola som omfattar förskoleklass och årskurserna 
1-3 belägen i Härryda kommun. Vid tidpunkten för Skolinspektionens tillsyn hade 
skolan 320 elever. Backaskolan grundades 2017 och första läsåret bestod skolan av 
förskoleklass och årkurs 1. Följande läsårsstarter har Backaskolan utökat sin 
verksamhet med en årskurs per år, årskurs 2 respektive 3. 
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§ 55        Dnr 2020KS662 

Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025  

  
Som en del i arbetet med den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa, har en 
handlingsplan för suicidprevention arbetats fram. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen antog 
handlingsplanen den 15 oktober 2020. På kommunsidan ställde sig styrelsen för Västkom 
bakom förslaget och rekommenderade kommunalförbunden och samtliga kommuner att göra 
detsamma. 
 
Göteborgsregionens förbundsstyrelse ställde sig bakom handlingsplanen, den 16 oktober, 
diarienummer 2019-00429, och rekommenderade samtidigt medlemskommunerna att besluta 
om att anta handlingsplan för suicidprevention 2020-2025. 
 
Syftet med planen är att minska antalet suicid och suicidförsök i Västra Götaland genom 
förebyggande insatser. I handlingsplanen beskrivs bakgrund, mål och syfte, process för 
framtagande samt aktivitetsområden för det suicidpreventiva arbetet. Ambitionen är att planen 
ska utgöra en grund för kommunernas och regionens gemensamma suicidpreventiva arbete 
där även andra aktörer kan inkluderas. 
 
I Härryda kommun finns sedan 2013 en lokal handlingsplan för det suicidpreventiva arbetet. 
Förvaltningen har inväntat den länsgemensamma handlingsplanen för att den ska vara 
vägledande i arbetet med att revidera den lokala handlingsplanen som ska påbörjas under 
våren 2021. Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen antar den länsgemensamma 
handlingsplanen och att välfärdsnämnden delges planen. 

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 11 december 2020 
 Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 
 Användarmanual - Handlingsplan för suicidprevention 
 Protokollsutdrag GR 16 december 2020 § 201, inklusive tjänsteskrivelse 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar den länsgemensamma handlingsplanen för suicidprevention 2020-
2025 samt beslutar att delge handlingsplanen till välfärdsnämnden. 
 

---------------------- 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Utvecklingsfunktionen  
Ulrika Aebeloe 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2020-12-11   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2020KS662 106 

 

 

Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar den länsgemensamma handlingsplanen för 
suicidprevention 2020-2025 samt beslutar att delge handlingsplanen till 
välfärdsnämnden. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Som en del i arbetet med den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk 
hälsa, har en handlingsplan för suicidprevention arbetats fram. Hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen antog handlingsplanen den 15 oktober 2020. På kommunsidan 
ställde sig styrelsen för Västkom bakom förslaget och rekommenderade 
kommunalförbunden och samtliga kommuner att göra detsamma. 
 
Göteborgsregionens förbundsstyrelse ställde sig bakom handlingsplanen, den 16 
oktober, diarienummer 2019-00429, och rekommenderade samtidigt 
medlemskommunerna att besluta om att anta handlingsplan för suicidprevention 
2020-2025. 
 
Syftet med planen är att minska antalet suicid och suicidförsök i Västra Götaland 
genom förebyggande insatser. I handlingsplanen beskrivs bakgrund, mål och 
syfte, process för framtagande samt aktivitetsområden för det suicidpreventiva 
arbetet. Ambitionen är att planen ska utgöra en grund för kommunernas och 
regionens gemensamma suicidpreventiva arbete där även andra aktörer kan 
inkluderas.  
 
I Härryda kommun finns sedan 2013 en lokal handlingsplan för det 
suicidpreventiva arbetet. Förvaltningen har inväntat den länsgemensamma 
handlingsplanen för att den ska vara vägledande i arbetet med att revidera den 
lokala handlingsplanen som ska påbörjas under våren 2021. Förvaltningen föreslår 
därför att kommunstyrelsen antar den länsgemensamma handlingsplanen och att 
välfärdsnämnden delges planen. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 11 december 2020  
 Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025  
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 Användarmanual - Handlingsplan för suicidprevention  
 Protokollsutdrag GR 16 december 2020 § 201, inklusive tjänsteskrivelse 
 

Ärendet 
Ett nationellt handlingsprogram för arbetet med att minska suicid beslutades av 
riksdagen 2008. Den nationella visionen för suicidprevention innebär att ”ingen 
människa ska behöva hamna i en sådan utsatt situation att suicid ses som den enda 
utvägen”. För att detta mål ska kunna nås krävs insatser nationellt, regionalt och 
lokalt.  

I januari 2018 gav Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, uppdraget att ta fram 
en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention, som en del i Handlingsplan 
psykisk hälsa. Det övergripande syftet med länsgemensam handlingsplan för 
suicidprevention i Västra Götaland är att med suicidpreventiva åtgärder minska 
antalet suicid och suicidförsök. Planen ska också utgöra en gemensam grund för 
kommunernas och regionens suicidpreventiva arbete och framtagande av 
delregionala/lokala handlingsplaner där även andra aktörer kan inkluderas.  

Handlingsplanen för suicidprevention har processats fram genom rådslag med 
företrädare för civilsamhället, polis och tjänstepersoner från kommunerna och 
Västra Götalandsregionen. På rådslaget identifierades sex områden för att främja 
psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa och suicid samt erbjuda insatser till de 
som drabbats. En partsammansatt arbetsgrupp har därefter arbetat vidare med 
förslagen. Handlingsplanen innehåller, förutom sex insatsområden även 
aktiviteter, mål och indikatorer för uppföljning vilka kommer att följas upp av 
Styrgrupp för Västra Götalands Handlingsplan för psykisk hälsa.  

Förslaget till handlingsplan sändes ut på remiss i november 2019. 33 kommuner, 
14 nämnder och styrelser i Västra Götalandsregionen samt tre 
brukarorganisationer besvarade remissen. Härryda kommun var en av parterna 
som lämnade synpunkter på förslaget. 
Efter bearbetningen av inkomna synpunkter har Vårdsamverkan Västra Götaland 
(VVG) samt det Politiska Samrådsorganet för Västra Götalandsregionen och 
Västkom (SRO) ställt sig bakom handlingsplanen.  
 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen antog handlingsplanen den 15 oktober 2020. På 
kommunsidan ställde sig styrelsen för Västkom bakom förslaget och 
rekommenderade kommunalförbunden och samtliga kommuner att göra 
detsamma. Göteborgsregionens förbundsstyrelse ställdes sig bakom 
handlingsplanen, 2020-10-16, diarienummer 2019-00429, och rekommenderade 
samtidigt medlemskommunerna att besluta om att anta handlingsplan för 
suicidprevention 2020-2025. 
  
Förvaltningens bedömning 
Kommunstyrelsen antog den 9 april 2018 Västra Götalands Handlingsplan för 
psykisk hälsa 2018-2020, i vilken det framgår att en länsgemensam handlingsplan 
för suicidprevention ska tas fram.  

Det suicidpreventiva arbetet och arbetet för psykisk hälsa lyfts fram som ett 
prioriterat område i den av kommunfullmäktige beslutade strategiska planen för 
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mandatperioden 2019-2022 för Härryda kommun, och ingår bland annat som en 
del i strategisk plan för Agenda 2030. I det lokala folkhälsoarbetet är psykisk 
hälsa ett prioriterat område och inom prioriteringen finns insatser som främjar 
psykisk hälsa likväl som insatser som syftar till att motverka psykisk ohälsa och 
suicid. 

I Härryda kommun finns sedan 2013 en lokal handlingsplan för det 
suicidpreventiva arbetet. Förvaltningen har inväntat den länsgemensamma 
handlingsplanen för att den ska vara vägledande då den lokala handlingsplanen 
ska revideras. Under våren 2021 påbörjas arbetet med framtagande av en ny, lokal 
handlingsplan, vilket kommer att ske inom ramen för NOSAM, 
närområdessamverkan mellan kommunen och hälso- och sjukvårdsverk- 
samheterna som är verksamma i Härryda kommun.   
 
Förvaltningens bedömning är att handlingsplan för länsgemensam 
suicidprevention utgör en bra vägledning för det lokala arbetet då den är kort, 
konkret samt ger möjlighet för kommunen att forma arbetet utifrån lokala 
förutsättningar. Då kommunstyrelsen, enligt reglementet, ansvarar för 
kommunens folkhälsoarbete föreslår, förvaltningen att kommunstyrelsen antar den 
länsgemensamma handlingsplanen samt delger planen till välfärdsnämnden då 
flera av insatserna i planen utförs inom välfärdsnämndens ansvarsområden. 
 

 

 

Peter Lönn Birgitta Flärdh 
Kommundirektör Utvecklingschef 
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40%
år 2025

Orden suicid och självmord används oftast synonymt 
och syftar båda på en handling för att medvetet orsaka 
sin egen död. Eftersom ordet självmord kan uppfattas 
ge anspelningar på kriminell handling har vi i den här 
handlingsplanen valt att använda ordet suicid.  

Suicid är ett komplext problem
Suicid är ett komplext samhälls- och folkhälsoproblem, 
som kräver många olika angreppssätt. Suicid är i sig 
ingen sjukdom. Det är inte ens nödvändigt att psykisk 
sjukdom ligger bakom. Däremot är psykisk sjukdom 
eller någon form av psykisk ohälsa en vanlig riskfaktor 
för suicid. 
Suicidalitet är ett samlingsbegrepp för suicidtankar, 
suicidförsök och fullbordade suicid. Suicidalt beteende 
påverkas av biologiska-, psykologiska-, sociologiska- 
och omgivningsfaktorer. Statistiskt sett tar drygt tre 
svenskar sitt liv varje dag. Suicid genomförs främst av 
män och äldre personer, medan suicidförsök främst 
genomförs av kvinnor och yngre. 

Varje år tar cirka 200 personer i  
Västra Götaland sitt liv
I Sverige har antalet suicid kontinuerligt minskat i 
befolkningen sedan mitten av 1980-talet men planat 
ut det sista decenniet. I gruppen 15-24 år har antalet 
legat på en oförändrad nivå. I Västra Götaland inträffar 
cirka 200 suicid varje år och uppskattningsvis görs 2000 
suicidförsök. Vid suicidförsök finns ett större mörkertal 

än vid fullbordat suicid eftersom alla personer som 
gör suicidförsök inte söker sjukvård och därför inte 
registreras.  

Resultat kräver långsiktigt arbete
Ett nationellt handlingsprogram beslutades av riksdagen 
2008 för arbetet med att minska suicid.1 Den nationella 
visionen för suicidprevention innebär att ”ingen 
människa ska behöva hamna i en sådan utsatt situation 
att suicid ses som den enda utvägen”. För att detta mål 
ska kunna nås krävs insatser på såväl individ- som på 
befolkningsnivå nationellt, regionalt och lokalt. 

Att förebygga suicid är inte bara ett sätt att ge hjälp i 
livsfarliga situationer utan innebär även ett långsiktigt 
arbete för att få ner antalet suicid och suicidförsök. 
Det kan handla om att tidigt observera varningssignaler, 
identifiera, remittera, ge stöd till individer och grupper 
i särskilt utsatta situationer samt att utbilda personal. 
Varje liv som kan räddas är en framgång. Därför är det 
viktigt att förebygga suicid till skydd för livet. 

I Västra Götalands Handlingsplan för psykisk hälsa 
2018-2020 anges målet; Nollvision om suicid i Västra 
Götaland.2 Denna handlingsplan har samma vision.

1 www.folkhalsomyndigheten.se, www.suicidprevention.se
2 Det goda livet i Västra Götaland Handlingsplan psykisk hälsa 2018-
2020

Mål för suicidprevention i 
Västra Götaland
Antalet suicid i Västra Götaland ska minska med 40 
procent till år 2025. Detta mål är ett delmål i arbetet 
med nollvisionen.

Syfte
Syftet med handlingsplanen är att med suicidpreventiva 
åtgärder minska antalet suicid och suicidförsök i Västra 
Götaland. Planen ska utgöra en gemensam grund för 
kommunernas och regionens suicidpreventiva arbete. 
Det kan även utgöra grund för samarbete med andra 
aktörer. 

Bakgrund
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Genomförande  
Sedan 2018 pågår ett arbete inom ramen för delregional 
och lokal vårdsamverkan med genomförande av Västra 
Götalands Handlingsplan för psykisk hälsa. På samma 
vis förväntas denna plan omhändertas delregionalt och 
lokalt.

För att uppnå det länsgemensamma målet för denna 
handlingsplan – att minska antalet suicid med 40 % 
till 2025 – och att sträva mot nollvision om suicid i 
Västra Götaland behövs insatser utifrån dels ett 
befolkningsperspektiv, dels ett individperspektiv. 
Perspektiven kompletterar varandra och båda är 
nödvändiga för att ett suicidpreventivt arbete ska kunna 
ge effekt. Det befolkningsinriktade arbetet omfattar 
många olika samhällsaktörer och syftar till att skapa 

mindre riskutsatta miljöer, öka människors medvetenhet 
om suicidproblematik och försöka undanröja de tabun 
som suicid omgärdas av. Det individinriktade arbetet 
bedrivs både inom kommunerna och inom hälso- och 
sjukvården och syftar till att öka kunskapen om att 
stödja personer med risk för suicid på bästa sätt.  

Delregionala och lokala handlingsplaner
Denna handlingsplan på länsnivå utgör en gemensam 
grund för Västra Götalandsregionens och kommunernas 
suicidpreventiva arbete och framtagande av 
delregionala/lokala handlingsplaner.    

Många samhällsaktörer bidrar, och behöver fortsätta 
bidra, i det suicidpreventiva arbetet för att nå mål och 
vision. 

Regionens 
verksamheter

 

 

Kommunerna i 
Västra Götaland

Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG)

Politiska samrådet (SRO)

Delregional vårdsamverkan

Styrgrupp  
Psykisk hälsa

Process för framtagande 
Handlingsplanens innehåll har processats fram genom 
ett rådslag den 14 september 2018 med företrädare 
för civilsamhället, polis och tjänstepersoner från 
båda huvudmännen. Syftet var att identifiera vad som 

behöver göras för att minska suicidtalet samt att 
skapa delaktighet och förankring i det arbete som ska 
göras. På rådslaget identifierades sex områden för 
att främja psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa och 
suicid samt erbjuda insatser till de som drabbats. En 
partsammansatt arbetsgrupp har sedan jobbat vidare 
med förslagen.   

Struktur för samverkan inom psykisk hälsa i Västra Götaland
I Västra Götaland sker samverkan mellan parterna på tre nivåer: lokalt, delregionalt och regionalt.  
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Uppföljning

Styrgrupp för Västra Götalands Handlingsplan för psykisk 
hälsa ansvarar för uppföljning av denna handlingsplan. 
För att följa handlingsplanens mål över tid har ett antal 
indikatorer valts ut. Målsättningen är att indikatorerna 

ska göra det möjligt att jämföra processer och resultat, 
och därigenom stimulera och initiera förbättringsarbetet. 
Varje delregional eller lokal vårdsamverkan kan med 
fördel identifiera egna indikatorer för den uppföljning/
utveckling man vill se. Till handlingsplanen medföljer ett 
dokument som visar vad som ska följas upp och av vem. 

Aktiviteter 
För att nå målet om att minska antalet suicid i 
länet krävs ett långsiktigt arbete som integreras i 
ordinarie verksamhet i såväl kommunernas som 
regionens alla verksamheter. 

Områden som identifierades i samband 
med det inledande rådslaget utgör grund för 
handlingsplanens aktiviteter. 

 Lokal handlingsplan som involverar nyckelaktörer

 Höjd kunskapsnivå  

 Prioritera suicidprevention på ledningsnivå  

 Ökad samordning och tillgänglighet till  
 professionella insatser på alla nivåer 

 Ta vara på civilsamhällets engagemang och kunskap

 Lära av händelseanalyser vid suicid 

Kommuner
Socialtjänst
Barn- och utbildning
Äldreomsorg
Stadsbyggnad/ 
planering
Säkerhetssamordning
Folkhälsa
Kultur och fritid
Elevhälsa 

Räddningstjänst

Försäkringskassan

Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen

Universitet/Högskolor

Företagshälsovård

Studieförbund
SOS Alarm

Kriminalvård

Länsstyrelsen

Regeringskansliet/ 
departementen

Polis

NASP

SiS

SKR

FoU

FoU

VGR
Prehospital vård
Primärvård
Somatiskt vård
Psykiatrisk vård
Intensiv vård
Sjukvårdsupplysningen
Folkhälsa

Statliga myndigheter 
med uppdrag 
som berör 

suicidprevention

SiS

SOS Alarm

CIVILSAMHÄLLET

LOKAL NIVÅ
REGIONAL NIVÅ

NATIONELL NIVÅ

Aktörer

Page 9 of 31Page 211 of 293



5

2. Höjd kunskapsnivå

Indikatorer
 > Antal suicid i Västra Götaland fördelat på 

kön och ålder.
 > Antal lokala handlingsplaner som 

innehåller aktiviteter i syfte att höja 
kunskapsnivån hos medarbetare.

Länsgemensam aktivitet
–  Aktivera informationskampanjen Steg för 
livet.
– Planera fortbildningsinsatser, t ex. Aktion 
Livräddning, Första hjälpen till psykisk hälsa/
MHFA, och Psyk-E bas Suicid. 
– Ta fram yrkesspecifika fortbildningar i 
suicidriskbedömning och utarbeta krisplan.

Kunskapsnivån om riskfaktorer för psykisk ohälsa och suicid 
behöver öka. Vissa särskilt sårbara grupper i samhället har en 
ökad risk för suicid t ex minoritetsgrupper, funktionsnedsatta, 
vissa åldersgrupper och närstående till personer som begått 
suicid. Även riskbruk och missbruk är riskfaktorer som är 
viktiga att väga in.  

Utbildningsinsatser behövs för personal som kommer i 
kontakt med suicidnära personer inom hälso- och sjukvården, 
socialtjänsten, förskola/skola, äldreomsorg, räddningstjänst med 
flera. Fortbildningar behöver därför riktas till olika målgrupper 
och ges på ett organiserat sätt till personal inom kommun, 
primär- och specialistvård. 

Generellt sett behövs också ökad kunskap hos allmänheten för 
att minska fördomar, stigmatisering och vart hjälp finns att få. 

1. Lokal handlingsplan som involverar nyckelaktörer

Indikatorer
 > Lokal handlingsplan för suicidprevention.

3 T ex: Riktlinje för samordnad individuell plan, SIP 
och Överenskommelse om samarbete kring personer 
med psykisk funktionsnedsättning och personer med 
missbruk av alkohol och droger och spel om pengar.

Medarbetare i kommunerna och regionen som möter patienter/
brukare i sin vardag har en viktig uppgift i att uppmärksamma 
när personer visar tecken på risk för suicid. 

Det suicidpreventiva arbetet ska bedrivas inom ramen för 
befintlig samverkansstruktur.  Handlingsplanen ska innehålla 
gemensamma mål, aktiviteter, mått på förväntat resultat samt 
ange former för samverkan. Arbetet ska bl a bygga på antagna 
avtal och överenskommelser.3 

Andra viktiga nyckelaktörer i det suicidpreventiva arbetet 
är Länsstyrelsen, Trafikverket, SOS Alarm, Räddningstjänsten, 
Polismyndigheten, Kriminalvården, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, företagshälsovård, lärosäten samt aktörer 
inom civilsamhället t ex trossamfund och ideella organisationer.
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4. Ökad samordning och tillgänglighet till professionella insatser på alla nivåer 

Indikatorer
 > Upprättande av SIP i befolkningen. 
 > Antal personer som besöker 

primärvården för psykisk ohälsa. 
 > Andel personer som får 

specialistpsykiatrisk vård inom tiden  
för vårdgarantin.

 > Upprättande av krisplaner inom 
specialistpsykiatrin.

Personer med psykisk ohälsa och förhöjd risk för suicid ska 
ges kompetent hjälp och stöd oavsett var behovet identifieras. 
Det ska finnas kända och fungerande rutiner för detta och för 
att slussa vidare personer när det behövs. Tillgängligheten till 
vård och stöd ska vara god oavsett ålder. För personer med 
mer omfattande behov av hjälp krävs god tillgänglighet till såväl 
psykiatrisk som somatisk specialistvård. 

Personer som har behov av samordnade insatser ska erbjudas 
en Samordnad individuell plan (SIP). En SIP säkerställer att 
den enskilde får sina behov tillgodosedda när både kommun 
och region ansvarar för insatser. En SIP gör den enskilde och 
närstående delaktiga i planeringen av insatser från kommun och 
hälso- och sjukvård, och ansvarsfördelningen blir tydlig.

3. Prioritera suicidprevention på ledningsnivå  

Indikatorer
 > Antal lokala handlingsplaner som 

innehåller aktiviteter riktade till 
beslutsfattare, chefer och ledare. 

Beslutsfattare, chefer och ledare måste ha goda kunskaper om 
suicidförebyggande arbete. De har en central roll för att skapa 
förutsättningar i form av tid, resurser, utrymme och kontinuitet. 
Detta krävs för att säkerställa att det suicidpreventiva arbetet 
prioriteras och att denna handlingsplan omsätts i praktiken. 
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5. Ta vara på civilsamhällets engagemang och kunskap

Indikatorer
 > Antal lokala handlingsplaner som 

innehåller aktiviteter som innefattar 
samarbete med civilsamhället. 

Civilsamhället och offentliga verksamheter behöver 
samverka för att motverka stigmatisering och göra det 
lättare att samtala om psykisk ohälsa och suicid. Det finns 
flera intresseorganisationer som arbetar med att skapa 
engagemang, kunskap och dialog. De har en viktig funktion 
i det suicidpreventiva arbetet. Deras informations- och 
utbildningsinsatser samt opinionsbildning förstärker och 
kompletterar insatser från staten, regionerna och kommunerna. 

6. Lära av händelseanalyser vid suicid 

Indikatorer
 > Antal lokala vårdsamverkansgrupper som 

gör händelseanalyser vid suicid. 

Händelseanalyser ökar kunskapen om den suicidala processen 
och identifierar förbättringsområden samt bidrar till att 
utveckla det förebyggande arbetet. En händelseanalys är 
också en viktig del av stöd och återkoppling till närstående, 
personalgrupper eller andra efterlevande. I de fall som en 
individ som begår suicid har insatser från region och kommun 
bör en gemensam händelseanalys göras. 

Händelseanalyser i samverkan med närstående och berörda 
parter  ger en mer detaljerad bild av suicid och dess 
orsaker. En gemensam händelseanalys kan även identifiera 
förbättringsområden mellan verksamheterna, till exempel när 
det gäller samverkan eller kommunikation.
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På vardsamverkan.se hittar du
 > Handlingsplan för suicidprevention
 > Handlingsplan för psykisk hälsa

... och mycket mer!
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Information om användarmanual  
Som en del av arbetet med Handlingsplanen för suicidprevention har ett antal indikatorer valts ut för att 

följa handlingsplanens sex aktiviteter över tid. Syftet med indikatorerna är att utgöra underlag för 

verksamhetsuppföljning av arbetet med suicidprevention. Målsättningen är att indikatorerna ska 

möjliggöra jämförelser av processer och resultat, och därigenom stimulera och initiera förbättringar 

med hänsyn till såväl kvalitet som tillgänglighet.  

 

Syftet med denna användarmanual är att underlätta uppföljningsarbetet genom att för varje enskild 

indikator redovisa definition, datakälla, instruktioner för datainhämtning, avvägningar vid tolkning av 

utfall samt en kortfattad förklaring av de ingående komponenterna för respektive indikator. 

Indikatorerna redovisas i denna manual enligt följande exempelmall, se Tabell 1. 

 

Tabell 1. Exempelmall för rapportering av indikatorer 

Indikator Fullständigt namn på indikatorn 
Förklaring Definition, förtydligande och beskrivning av indikatorn 
Geografisk 
nivå 

Anger den geografiska ”nivå” som data redovisas för (region/delregion/ kommun). 

Karaktär Anger om indikatorn mäter processer eller resultat 
Målområde Specifikation av vilket indikatorvärde som eftersträvas (högt/lågt, JA/NEJ mm.) 

Avvägningar Eventuella avvägningar som behöver tas i beaktande vid tolkning av indikatorn 
Källa Källa för indikatorn, inklusive länk1 
Instruktion Instruktioner för att ta fram data 
Not Eventuell reservation för att mer detaljerad eller annan redovisning av indikatorn 

önskas samt övriga kommentarer 

 

Indikatorerna är betecknade utifrån aktivitet och indikator enligt systemet [1-6].[1-3]. Indikator 2.1 avser 

exempelvis aktiviteten 2 (Höjd kunskapsnivå), indikator nummer 1. 

 

I enlighet med handlingsplanen följer presentationen av aktiviteter och tillhörande indikatorer den 

ordning som aktiviteterna presenteras efter, där Lokal handlingsplan som involverar nyckelaktörer utgör 

den första aktiviteten och Lära av händelseanalyser vid suicid den sista.  

 

Indikatorerna omfattar såväl processindikatorer som resultatindikatorer. En sammanfattning över 

viktiga avvägningar förknippade med processindikatorer och resultatindikatorer följer i Tabell 2. Mer 

utförliga beskrivningar kring avvägningar för olika indikatorer återfinns i användarmanualen för 

Handlingsplan för Psykisk hälsa. 

 

 

 

 

 
1 Angiven länk gäller för 2020-02-27 men kan komma att ändras i framtiden. 
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Tabell 2. Avvägningar kopplade till indikatorkaraktär 

Processindikator • Eventuellt osäker koppling till eftersträvad effekt 

• Utfall direkt hänförlig till specifik aktivitet 

• Snabbrörlig och direkt påverkbar 

• Lämpar sig främst som verktyg för verksamhetsstyrning 
Resultatindikator • Tydlig och direkt koppling till eftersträvad effekt 

• Utfall svårt att hänföra till specifik aktivitet 

• Trögrörlig och svår att påverka 

• Lämpar sig främst som verktyg för verksamhetsutvärdering 
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Sammanfattning av indikatorer 
Nedan följer en sammanfattning av de indikatorer som valts ut för uppföljning av Handlingsplan för 

suicidprevention.  

Tabell 3. Indikatorer för uppföljning av Handlingsplan för suicidprevention 
Indikatorer 

Aktivitet 1. Lokal handlingsplan som involverar nyckelaktörer 
1.1 Lokal handlingsplan för suicidprevention 
Aktivitet 2. Höjd kunskapsnivå 
2.1 Antal suicid i Västra Götaland fördelat på kön och ålder 
2.2 Antal lokala handlingsplaner som innehåller aktiviteter i syfte att höja kunskapsnivån hos medarbetare 
Aktivitet 3. Prioritera suicidprevention på ledningsnivå 
3.1 Antal lokala handlingsplaner som innehåller aktiviteter riktade till beslutsfattare, chefer och ledare 
Aktivitet 4. Ökad samordning och tillgänglighet till professionella insatser på alla nivåer 
4.1 Upprättande av SIP i befolkningen 
4.2 Antal personer som besöker primärvården för psykisk ohälsa 
4.3 Andel personer som får specialistpsykiatrisk vård inom tiden för vårdgarantin 
4.4 Upprättande av krisplaner inom specialistpsykiatrin 
Aktivitet 5.  Ta vara på civilsamhällets engagemang och kunskap 
5.1 Antal lokala handlingsplaner som innehåller aktiviteter som innefattar samarbete med civilsamhället 
Aktivitet 6. Lära av händelseanalyser vid suicid  
6.1 Antal lokala vårdsamverkansgrupper som gör händelseanalys vid suicid 
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Aktiviteter 
1. Lokal handlingsplan som involverar nyckelaktörer 

Bakgrund 

Medarbetare i kommunerna och regionen som möter patienter/ brukare i sin vardag har en 
viktig uppgift i att uppmärksamma när personer visar tecken på risk för suicid.  
 
Det suicidpreventiva arbetet ska bedrivas inom ramen för befintlig samverkansstruktur. 
Handlingsplanen ska innehålla gemensamma mål, aktiviteter, mått på förväntat resultat 
samt ange former för samverkan. Arbetet ska bl. a. bygga på antagna avtal och 
överenskommelser2.  
 
Andra viktiga nyckelaktörer i det suicidpreventiva arbetet är Länsstyrelsen, Trafikverket, SOS 
Alarm, Räddningstjänsten, Polismyndigheten, Kriminalvården, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, företagshälsovård, lärosäten samt aktörer inom civilsamhället  
t. ex trossamfund och ideella organisationer. 

 

Indikator 1.1: Lokal handlingsplan för suicidprevention 

Indikator Handlingsplan för suicidprevention finns på lokal nivå 

Förklaring Anger om en aktuell handlingsplan på området suicidprevention finns i respektive 
kommun 

Geografisk 
nivå 

Kommun 

Karaktär • Processindikator 

• Anges som JA/NEJ för respektive delfråga 

Målvärde JA-svar eftersträvas för samtliga delfrågor 

Avvägningar Förekomst av handlingsplan säger ingenting om kvaliteten på densamma. 
Källa • Länsgemensam enkät 

Instruktion Uppföljning enligt länsgemensam enkät 

Not I samband med att den länsgemensamma enkäten skickas ut kommer 
kommunerna att ombes att bifoga eller på annat sätt skicka in sin handlingsplan. 

 

2. Höjd kunskapsnivå 

Bakgrund 

Kunskapsnivån om riskfaktorer för psykisk ohälsa behöver öka. Vissa särskilt sårbara grupper 
i samhället har en ökad risk för suicid t. ex minoritetsgrupper, funktionsnedsatta, vissa 

 
2 T. ex: Riktlinjer för samordnad individuell plan, SIP och Överenskommelse om samarbete kring personer med 
psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk av alkohol och droger och spel om pengar.  
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åldersgrupper och närstående till personer som begått suicid. Även riskbruk och missbruk är 
riskfaktorer som är viktiga att väga in.  
 
Utbildningsinsatser behövs för personal som kommer i kontakt med suicidnära personer 
inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, förskola/skola, äldreomsorg, räddningstjänst 
med flera. Fortbildningar behöver därför riktas till olika målgrupper och ges på ett organiserat 
sätt till personal inom kommun, primär- och specialistvård.  
 
Generellt sett behövs också ökad kunskap hos allmänheten för att minska fördomar, 
stigmatisering och var hjälp finns att få. 

 

Indikator 2.1: Antal suicid i Västra Götaland fördelat på kön och ålder 

Indikator Antal suicid i Västra Götaland 

Förklaring Anger antal individer med dödsorsak ”Avsiktligt självdestruktiv handling 
(självmord)” (X60-X84) delat med antal 100 000 invånare (vidare följs även antal 
suicid i absoluta tal).  

Geografisk 
nivå 

Region/län 

Karaktär • Resultatindikator 

• Anges i antal 

Målvärde Lågt värde eftersträvas 

Avvägningar • Indikatorn avser ”avsiktligt självdestruktiv handling”, detta innebär att intention 
till självskada kunnat fastställas, men däremot kan inte suicidintention 
fastställas då denna ofta är osäker om t.ex. inte ”avskedsbrev” identifieras som 
bekräftar suicidintentionen. Statistiken kan därmed också t.ex. omfatta 
individer som avlidit till följd av skärskada, men där suicidintentionen inte 
kunnat fastställas.  

• Det är välkänt att gränsdragningen mellan suicid och olycksfall ofta är svår. När 
det är oklart uppsåt med handlingen ska klassificering ske enligt 
”Skadehändelser med oklar avsikt” (Y10-Y34), men diagnossättning kan skifta 
mellan olika läkare och från en tidpunkt till en annan.  

• Antalet personer som genomför suicid är relativt få totalt sett, varför skillnader 
över tid kan ge relativt betydande utslag i statistiken vid jämförelser. Det kan 
därför vara svårt att dra slutsatser kring trend vid förändringar mellan år.  

Källa Statistikdatabasen för dödsorsaker, Socialstyrelsen.  
Hämtas från: https://sdb.socialstyrelsen.se/if_dor/val.aspx  

Instruktion 1. Välj diagnos [X60-X84 Avsiktligt självdestruktiv handling (självmord)] 
2. Välj region [Västra Götalands län] 
3. Välj ålder [0–19 år, 20-29 år, 30-64 år, 65+] 
4. Välj kön [Män, Kvinnor, Båda könen] 
5. Välj mått [Antal döda per 100 000] 
6. Välj år [aktuellt år] 
7. Klicka på [Visa resultat] för att få fram resultatet 
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8. Välj [Ålder] i rutan ”Visa i kolumner” för att redovisa resultatet enligt samma 
struktur som det ska rapporteras in i baslinjemätningen 

9. Exportera data genom att trycka på [csv] eller [(excel] till höger om texten 
”Spara tabellen som:” 

Not Det vore önskvärt med en mer fördjupad förståelse avseende individers eventuella 
kontakter inom vård och omsorg föregående suicid, samt fördjupad information 
om riskgrupper, samsjuklighet, pågående behandling osv. utöver den statistik som 
finns publikt tillgänglig i Socialstyrelsens register. Detta för att bättre förstå 
riskpopulationen samt för att bättre förstå inom vilka verksamheter där det är mest 
prioriterat med kunskapshöjande insatser. Under 2020 kommer utredning att 
genomföras avseende möjlighet att genomföra en fördjupad analys utifrån 
uppgifter från journalsystemet. 

 

Indikator 2.2: Antal lokala handlingsplaner som innehåller aktiviteter i syfte att höja 
kunskapsnivån hos medarbetare 

Indikator Antal lokala handlingsplaner som innehåller aktiviteter i syfte att höja 
kunskapsnivån hos medarbetare 

Förklaring Anger om en aktuell handlingsplan finns som omfattar aktiviteter som syftar till 
att höja kunskapsnivån kring suicidprevention hos medarbetare 

Geografisk 
nivå 

Kommun 

Karaktär • Processindikator 

• Anges som JA/NEJ för respektive delfråga 

Målvärde JA-svar eftersträvas för samtliga delfrågor 

Avvägningar - 

Källa • Länsgemensam enkät 

Instruktion Uppföljning enligt länsgemensam enkät 

 

3. Prioritera suicidprevention på ledningsnivå 

Bakgrund 
Beslutsfattare, chefer och ledare måste ha goda kunskaper om suicidförebyggande arbete. 
De har en central roll för att skapa förutsättningar i form av tid, resurser, utrymme och 
kontinuitet. Detta krävs för att säkerställa att det suicidpreventiva arbetet prioriteras och att 
denna handlingsplan omsätts i praktiken. 

 

Indikator 3.1: Antal lokala handlingsplaner som innehåller aktiviteter riktade till beslutsfattare, 
chefer och ledare 

Indikator Antal lokala handlingsplaner som innehåller aktiviteter riktade till beslutsfattare, 
chefer och ledare finns på lokal nivå 
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Förklaring Anger om en aktuell handlingsplan finns som omfattar aktiviteter som riktas till 
beslutsfattare, chefer och ledare inom respektive kommun 

Geografisk 
nivå 

Kommun 

Karaktär • Processindikator 

• Anges som JA/NEJ för respektive delfråga 

Målvärde JA-svar eftersträvas för samtliga delfrågor 

Avvägningar - 

Källa • Länsgemensam enkät 

Instruktion Uppföljning enligt länsgemensam enkät 

 

4. Ökad samordning och tillgänglighet till professionella 

insatser på alla nivåer 

Bakgrund 

Personer med psykisk ohälsa och förhöjd risk för suicid ska ges kompetent hjälp och stöd 
oavsett var behovet identifieras. Det ska finnas kända och fungerande rutiner för detta och 
för att slussa vidare personer när det behövs. Tillgängligheten till vård och stöd ska vara god 
oavsett ålder. För personer med mer omfattande behov av hjälp krävs god tillgänglighet till 
såväl psykiatrisk som somatisk specialistvård.  
 
Personer som har behov av samordnade insatser ska erbjudas Samordnad individuell plan 
(SIP). En SIP säkerställer att den enskilde får sina behov tillgodosedda när både kommun och 
region ansvarar för insatser. En SIP gör den enskilde och närstående delaktiga i planeringen 
av insatser från kommun och region, och ansvarsfördelningen blir tydlig. 

 

Indikator 4.1: Upprättande av SIP i befolkningen 

Indikator Antal upprättade SIP: 

• … generellt 

• … inom vuxenpsykiatrin 

• … inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) 
Förklaring Anger antalet SIP upprättade (KVÅ-Kod: AU124). 

Geografisk 
nivå 

Kommun 

Karaktär • Resultatindikator 

• Anges i antal 

Målvärde Högt värde eftersträvas 
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Avvägningar • Statistiken är beroende av tillämpning av KVÅ-koden AU124. SIP:ar som 
upprättats utan användning av KVÅ-koden registreras inte i statistiken och 
utgör en eventuell felkälla.  

• Då det saknas tillförlitlig uppskattning av antalet personer som är i behov av 
en SIP kan det vara svårt att dra slutsatser kring utvecklingen över tid.  

• Införandet av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård har sannolikt haft stor betydelse på statistiken mellan åren 2017 och 
2018.  

Källa • VGR:s patientdatabas VEGA (SIP). 

Instruktion Särskilt uttag med hjälp av VGR:s avdelning Data och analys. 

Not • Önskvärt med kvalitativ kompletterande data kring hur många som borde ha 
SIP. 

• Önskvärt att följa SIP med nära koppling till suicid/suicidförsök; under 2020 
sker fortsatt utredning av vad som genom journalsystemet kan följas upp. En 
möjlighet är till exempel att undersöka vilka vård- och omsorgskontakter 
individer som har avlidit genom suicid har haft föregående suicid, samt 
huruvida SIP upprättats. 

• Fram till 2017-12-31 användes KVÅ-koden XU045 istället för AU124. 
 

Indikator 4.2: Antal personer som besöker primärvården för psykisk ohälsa 

Indikator Antal personer som besöker primärvården för psykisk ohälsa 

Förklaring Indikatorn är under utveckling och ska specificeras närmare. Anger antalet 
personer med psykisk ohälsa som besöker primärvården, t. ex. genom att följa: 

• Antal personer som har fått F-diagnos (ska definieras) registrerad i 
primärvården 

• Antal patienter inom primärvården fått psykosocialt stöd genom t. ex. 
besök hos psykolog, psykoterapeut eller kurator 

Geografisk 
nivå 

Region/Kommun 

Karaktär • Resultatindikator 

• Anges i antal 

Målvärde Målvärde inte specificerat 

Avvägningar • Indikatorn kan tolkas på flera sätt. En ökning av antalet personer som besöker 
primärvård för psykisk ohälsa kan å ena sidan innebära att den psykiska 
ohälsan i befolkningen försämrats, å andra sidan kan det innebära att fler får 
hjälp och stöd för psykisk ohälsa inom första linjens psykiatri. Tolkning bör ske 
med hänsyn till hur utvecklingen ser ut inom andra områden. 

Källa • VGR:s patientdatabas VEGA  
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Instruktion Särskilt uttag med hjälp av VGR:s avdelning Data och analys. 

 

Indikator 4.3: Andel personer som får specialistpsykiatrisk vård inom tiden för vårdgarantin 

Indikator Andel personer som inom vuxenpsykiatrin får vård inom 90 dagar, och andel 
personer inom BUP som får vård inom 30 dagar 

Förklaring Anger andel personer som får specialistpsykiatrisk vård för vuxna inom 90 dagar 
från första kontakt med vården respektive andel personer som får vård inom BUP 
inom 30 dagar, vilka är tiderna för vårdgarantin 

Geografisk 
nivå 

Region 

Karaktär • Resultatindikator 

• Anges i andel 

Målvärde Högt värde eftersträvas 

Avvägningar - 

Källa • VGR:s patientdatabas VEGA 

Instruktion Särskilt uttag med hjälp av VGR:s avdelning Data och analys. 

 

Indikator 4.4: Upprättande av krisplaner inom specialistpsykiatrin 

Indikator Antal krisplaner som under året har upprättats i specialistpsykiatrin 

Förklaring Anger antalet krisplaner som under året har upprättats inom specialistpsykiatrin 
(KVÅ-kod: AU123) 

Geografisk 
nivå 

Kommun 

Karaktär • Resultatindikator 

• Anges i antal 

Målvärde Lågt värde eftersträvas 

Avvägningar - 

Källa • VGR:s patientdatabas VEGA 

Instruktion Särskilt uttag med hjälp av VGR:s avdelning Data och analys. 
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5. Ta vara på civilsamhällets engagemang och kunskap 

Bakgrund 

Civilsamhället och offentliga verksamheter behöver samverka för att motverka 
stigmatisering och göra det lättare att samtala om psykisk ohälsa och suicid. Det finns flera 
intresseorganisationer som arbetar med att skapa engagemang, kunskap och dialog. De har 
en viktig funktion i det suicidpreventiva arbetet. Deras informations- och utbildningsinsatser 
samt opinionsbildning förstärker och kompletterar insatser från staten, regionerna och 
kommunerna. 

 

Indikator 5.1: Antal lokala handlingsplaner som innehåller aktiviteter som innefattar samarbete 
med civilsamhället 

Indikator Antal handlingsplaner som innehåller aktiviteter som innefattar samarbete med 
civilsamhället på lokal nivå 

Förklaring Anger antalet aktuella handlingsplaner i respektive kommun som omfattar 
aktiviteter som innefattar samarbete med civilsamhället 

Geografisk 
nivå 

Kommun 

Karaktär • Processindikator 

• Anges som JA/NEJ för respektive delfråga 

Målvärde JA-svar eftersträvas för samtliga delfrågor 

Avvägningar - 

Källa Länsgemensam enkät 

Instruktion Uppföljning enligt länsgemensam enkät 

 

6. Lära av händelseanalyser vid suicid 

Bakgrund 

Händelseanalyser ökar kunskapen om den suicidala processen och identifierar 
förbättringsområden samt bidrar till att utveckla det förebyggande arbetet. En 
händelseanalys är också en viktig del av stöd och återkoppling till närstående, 
personalgrupper eller andra efterlevande. Samtliga parter av handlingsplanen ska göra 
händelseanalys vid suicid.  
 
Händelseanalyser i samverkan med närstående och berörda parter ger en mer detaljerad bild 
av suicid och dess orsaker. En gemensam händelseanalys kan även identifiera 
förbättringsområden mellan verksamheterna, till exempel när det gäller samverkan eller 
kommunikation.  
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Indikator 6.1: Antal lokala vårdsamverkansgrupper som gör händelseanalys vid suicid 

Indikator Antal lokala vårdsamverkansgrupper som uppger att händelsesanalyser 
genomförs mellan berörda verksamheter vid suicid för att identifiera 
förbättringsarbete.   

Förklaring Anger antalet vårdsamverkansgrupper som gör händelseanalys vid suicid.   

Geografisk 
nivå 

Lokal vårdsamverkan  

Karaktär • Processindikator 

• Anges som JA/NEJ för respektive delfråga 

Målvärde JA-svar eftersträvas för samtliga delfrågor 

Avvägningar - 

Källa Länsgemensam enkät 

Instruktion Uppföljning enligt länsgemensam enkät 
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  Justeras:      1 (1) 

Förbundsstyrelsen 

Protokollsutdrag 2020-10-16 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Teams-möte 

 

Protokollsutdrag 

§ 201. Handlingsplan för suicidprevention 2020–2025  

Diarienummer: 2019-00429 

Beslut 

Förbundsstyrelsen ställer sig bakom och rekommenderar medlemskommunerna 

att besluta att anta Handlingsplan för suicidprevention 2020–2025. 

Sammanfattning av ärendet 

Västkoms styrelse ställde sig 2020-09-01 bakom ett förslag till Handlingsplan för 

suicidprevention 2020–2025 och rekommenderade kommunalförbunden att 

rekommendera kommunerna att ta beslut om handlingsplanen. 

Inom ramen för den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa 2018–

2020 finns beskrivet att en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention ska 

tas fram. Styrgruppen för psykisk hälsa tog under 2017 fram en uppdragshandling. 

Det politiska samrådsorganet, SRO skickade 2019-11-01 framtaget förslag till 

handlingsplan för suicidprevention på remiss till huvudmännen. Remissvar inkom 

från 33 kommuner, 14 nämnder och styrelser i VGR samt tre brukarorganisationer. 

Styrgruppen för psykisk hälsa omhändertog synpunkterna och ställde sig 2020-03-

05 bakom handlingsplanen. Därefter har Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, 

samt SRO ställt sig bakom handlingsplanen.  

Beslutsunderlag 

• TU från Västkoms styrelse 

• Handlingsplan för suicidprevention 

• Användarmanual - Handlingsplan för suicidprevention  

 

SKICKAS TILL 

Medlemskommunerna 

 

Vid protokollet 

 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

Justeras: 

 

 

Marith Hesse             Miguel Odhner  

Ordförande              Justerare 
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 Handlingsplan för suicidprevention 2020–2025 
  1 (1) 

Förbundsstyrelsen – ärende 7 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Cecilia Axelsson, planeringsledare  

Datum: 2020-09.14, diarienummer: 2019-00429 

 

Handlingsplan för suicidprevention 2020–
2025 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås ställa sig bakom och rekommendera 

medlemskommunerna att besluta att anta Handlingsplan för suicidprevention 

2020–2025. 

Sammanfattning 

VästKoms styrelse ställde sig 2020-09-01 bakom förslag till Handlingsplan för 

suicidprevention 2020 – 2025. VästKoms styrelse rekommenderade 

kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta beslut om 

handlingsplanen. 

Inom ramen för den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa 2018–

2020 finns beskrivet att en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention ska 

tas fram.  

Syftet med handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder minska antalet 

suicid och suicidförsök i Västra Götaland. Planen ska utgöra en grund för 

kommunernas och regionens gemensamma suicidpreventiva arbete där även andra 

aktörer kan inkluderas. 

Styrgrupp för psykisk hälsa tog under 2017 fram en uppdragshandling som Ann 

Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör för Västra Götalandsregionen, VGR, och 

Thomas Jungbeck direktör för VästKom i januari 2018 ställde sig bakom. En 

partsgemensam arbetsgrupp tillsattes för uppdraget och processledare från 

VästKom och VGR utsågs att leda arbetet. Det politiska samrådsorganet, SRO 

skickade 2019-11-01 förslaget till handlingsplan för suicidprevention på remiss till 

huvudmännen. Remissvar inkom från 33 kommuner, 14 nämnder och styrelser i 

VGR samt tre brukarorganisationer. Styrgrupp för psykisk hälsa omhändertog 

synpunkterna och ställde sig 2020-03-05 bakom handlingsplanen. Därefter har 

Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, samt SRO per capsulam via e-post ställt sig 

bakom handlingsplanen.  

Beslutsunderlag 

• TU från VästKoms styrelse 

• Handlingsplan för suicidprevention 

• Användarmanual - Handlingsplan för suicidprevention  

 

 

Helena Söderbäck               Lena Holmlund 

Förbundsdirektör               Avdelningschef 
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2020-08-11 

Anneli Assmundson Bjerde, VästKom 

 

Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 
 

Förslag till ställningstagande 
 

• VästKoms styrelse ställer sig bakom Handlingsplan för suicidprevention 2020 - 
2025 och rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera kommunerna 
att ta beslut om handlingsplanen.  

 
Ärendet 
Inom ramen för den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa 2018–2020 
finns beskrivet att en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention ska tas fram.  

Syftet med handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder minska antalet suicid 
och suicidförsök i Västra Götaland. Planen ska utgöra en grund för kommunernas och 
regionens gemensamma suicidpreventiva arbete där även andra aktörer kan inkluderas. 

Styrgrupp psykisk hälsa tog under 2017 fram en uppdragshandling som Ann Söderström, 
Hälso- och sjukvårdsdirektör för Västra Götalandsregionen, VGR, och Thomas Jungbeck 
direktör för VästKom i januari 2018 ställde sig bakom.  

En partsgemensam arbetsgrupp tillsattes för uppdraget och processledare från VästKom 
och VGR utsågs att leda arbetet. Det Politiska Samrådsorganet, SRO skickade 2019-11-01 
förslaget till handlingsplan för suicidprevention på remiss till huvudmännen. Remissvar 
inkom från 33 kommuner, 14 nämnder och styrelser i VGR samt tre 
brukarorganisationer. Styrgrupp för länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa 
omhändertog synpunkterna och ställde sig 2020-03-05 bakom handlingsplanen. Därefter 
har Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, samt SRO per capsulam via e-post ställt sig 
bakom handlingsplanen.  

 

Göteborg 2020-08-11 

Ann-Charlotte Järnström  Anneli Assmundson Bjerde 
Verkställande Direktör, VästKom Chef välfärdsutveckling, VästKom 

 
 

Bilagor:  

Handlingsplan för suicidprevention 
Användarmanual - Handlingsplan för suicidprevention  
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Kulturprogram 
för grundskola och förskola vt -21
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Kulturprogrammet för våren 2021

Den här katalogen innehåller det utbud av teater, dans, musik och skapande som är bokat för 
kommunens barn i förskola och grundskola våren 2021. På grund av rådande restriktioner  
kommer aktiviteterna genomföras med vissa anpassningar för att minska riskerna för smitt- 
spridning. Vår förhoppning är att läget längre fram i vår kommer att vara sådant att det mesta går 
att genomföra.  
Målet att alla barn från 4 år, i kommunens grundskolor och förskolor, vid ett tillfälle per läsår ska 
få ta del av en kulturupplevelse av hög kvalitet kommer troligen inte att kunna uppnås kommande 
år, men vi ska försöka ge någon upplevelse till så många som möjligt. Kulturprogrammet betalas 
med kommunala, regionala och statliga medel (Skapande skola). För de fristående förskolor som 
valt att vara med i samarbetet faktureras en kulturpeng på 30 kr per barn och år. Föreställningar 
och workshops har valts ut med hjälp av de kulturombud som finns på kommunens skolor och 
förskolor. För senaredelens skolor har även elevkulturombud från varje skola varit med och  
arbetat fram utbudet. 

Inbjudan och mer information
Inbjudan till följande kulturaktiviteter, med mer detaljerad info om tid och plats, skickas ut till  
respektive kulturombud, förskolerektor, rektor och skoladministratör så fort allt är klart.  
Kulturombuden sprider sedan informationen vidare till alla berörda lärare och pedagoger på sin 
skola/förskola. Det är alltid bra om det är klassens ordinarie lärare som följer med på kultur-
aktiviteten, eftersom det gör det lättare att arbeta vidare med upplevelsen. I vissa fall kan det passa 
med någon speciell ämneslärare och då kommer vi att skriva det i inbjudan.  
Tänk på att kulturutbudet inte är något valbart, utan en del av undervisningen som varje elev har 
rätt att få ta del av. Om någon skola, förskola, klass eller barngrupp inte har möjlighet att delta det 
tilldelade datumet är det viktigt att de hör av sig till kultursamordnaren i god tid. Då kan det finnas 
möjlighet att byta dag eller att någon annan kan få delta istället. 
Med inbjudningarna skickas också utvärderingsblanketter ut. De är ett viktigt verktyg i arbetet med 
att planera kommande program så vi är tacksamma om ni skickar in dem så snart som möjligt efter 
kulturaktiviteten. Det är också möjligt att göra utvärderingarna digitalt. 

Frågor?
Kontakta 
Hanna Uddenberg, kultursamordnare Kultur Härryda  
031-724 64 33, hanna.uddenberg@harryda.se  

Arbetsgruppen Kultur i skola och förskola:
Hanna Uddenberg, kultursamordnare 
Sanna Eskilsson Juhlin, Kultur- och fritidschef
Patrik Johansson, rektor senaredelen
Gabriella Knutsson, rektor tidigaredelen
Christian Liljemark, rektor förskola
Annette Olsson, barn- och ungdomsbibliotekarie
Pia Albinsson, skolbibliotekarie
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Översikt kulturprogrammet vt 2021

April

v 15-17 12-26 april  Klot & Klimat   åk 3*
v 15  13-14 april   Cirkusskola    Välkomsten/Sär & trän senare*
v 16  19-22 april  Barn har rätt   åk 5*
v 17  26-30 april  Motsatser   Förskolor
v 17   26-30 april  De vågade   åk 4
v 17  26-27 april  Pop-up Schubert  åk 2

Maj

v 18-21 3-28 maj  Pop-up Schubert  åk 2
v 18  4-5 maj  Cirkusskola    Välkomsten/Sär & trän senare*
v 18  3-6 maj  Förvandling   Förskolor
v 18-20 3-20 maj  Barn har rätt   åk 5*
v 19 & 21 12-26 maj  Vara vän   Sär & trän tidigare*
v 21  24-28 maj  #WRU    åk 9

*Ingår i Skapande skola, finansieras av Statens kulturråd. 
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Klot & Klimat -dansworkshop
Danskompaniet Spinn 
 
Vi lever och drömmer vårt blågröna klot. Både oändligt i storlek och möjligheter och samtidigt bara 
en liten prick i universum. Vår inre kompass visar vägen i den ofantliga rymden. 

Workshopen Klot & Klimat handlar om frågor som rör klimatet och hur vi tillsammans kan göra 
stora förändringar även i det lilla. Vi värmer upp och hittar vår egen mittpunkt. Sedan bär det av till 
Arktis där vi samlas på isflak och får träffa Ursus maritimus, Pinnipedia och andra djur.

Vi tar oss vidare i världen som är på samma gång varm och kall, blöt och torr, stilla och stormig. Vi 
pratar om gemensamt ansvar, funderar på hur vi alla hänger ihop och hur vi tillsammans kan  
förändra. För tillsammans är vi både starka, modiga och uppfinningsrika!

För:   åk 3 på alla skolor
Speltid:  ca 60 min
När:   v 15-17
Var:   utomhus på skolgården på respektive skola 
Schema: skickas ut inom kort
Mer info: www.danskompanietspinn.se

Åk 3

Ingår i Skapande skola.
Finansieras av Statens Kulturråd.
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Cirkusskola för alla
Richard Ljungman
Cirkusskolan börjar med en kort, kul och spännande föreställning som inspirerar eleverna att 
prova på olika cirkuskonster. Deltagarna kan till exempel få prova på att gå på lina, vara utbrytar-
kungar och drottningar, balansera och jonglera. De kan också lära sig snurra tallrikar, rolla-rolla, 
diabolo, akrobatik och de som vågar får prova på att ligga på spikmatta. Eleverna får sedan välja att 
träna på de cirkuskonster de tycker om mest och ibland har vi en föreställning tillsammans.
Deltagarna får lära sig att samarbeta på ett lekfullt sätt. Aktiviteterna leder till skapande och  
kreativitet. Upplägget anpassas efter individen.
Richard Ljungman har tidigare varit klasslärare, specialpedagog och lärare på särskolan. Richard är 
Sveriges enda professionella cirkusartist med lärarlegitimation. Han är med i Guinness Rekordbok 
2016 och 2015 uppträdde han på allsång på Skansen.

För:   Välkomsten
Omfattning:  2 x 75 min per dag
När:   v 15 & 18
Var:   Lilla salen, Mölnlycke kulturhus
Schema:  skickas ut inom kort
Mer info:  www.cirkusskolan.se
 

Välkomsten  

Ingår i Skapande skola.
Finansieras av Statens Kulturråd.
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Cirkusskola för alla
Richard Ljungman
Cirkusskolan börjar med en kort, kul och spännande föreställning som inspirerar eleverna att 
prova på olika cirkuskonster. Deltagarna kan till exempel få prova på att gå på lina, vara utbrytar-
kungar och drottningar, balansera och jonglera. De kan också lära sig snurra tallrikar, rolla-rolla, 
diabolo, akrobatik och de som vågar får prova på att ligga på spikmatta. Eleverna får sedan välja att 
träna på de cirkuskonster de tycker om mest och ibland har vi en föreställning tillsammans.
Deltagarna får lära sig att samarbeta på ett lekfullt sätt. Aktiviteterna leder till skapande och  
kreativitet. Upplägget anpassas efter individen.
Richard Ljungman har tidigare varit klasslärare, specialpedagog och lärare på särskolan. Richard är 
Sveriges enda professionella cirkusartist med lärarlegitimation. Han är med i Guinness Rekordbok 
2016 och 2015 uppträdde han på allsång på Skansen.

För:   Sär- och träningsskolan åk 4-9
Omfattning:  2 x 75 min
När:   v 15 & 18
Var:   i klassrummet eller annan lokal på skolan
Schema:  skickas ut inom kort
Mer info:  www.cirkusskolan.se
 

Sär- &  träningsskolans  senaredel  

Ingår i Skapande skola.
Finansieras av Statens Kulturråd.
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Åk 5 

Barn har rätt
Marcus Barck Sigvardsson

Vi skriver och spelar in en låt med barnkonventionen i fokus. En mobil musikstudio riggas upp i 
klassrummet. Musikern och pedagogen Marcus inspirerar och lär ut grunderna i Barnkonventio-
nen. Eleverna skapar text och musik och spelar in en låt tillsammans med Marcus.
Hela gruppen samarbetar i skapandet av låten. 
Låten vi skapar tillsammans bearbetar Marcus sen i sin studio och efter ca två veckor får ni er 
färdiga låt skickad till er. Ni får även en instrumental karaokeversion som ni kan använda om ni vill 
framföra er låt live. Om ni vill kan er låt läggas upp på Spotify också.

För:   alla åk 5
Omfattning:  90 min per klass
När:   v 16 och 18-20
Var:   i klassrummet eller annan lokal på skolan
Schema:  skickas ut inom kort
Mer info:  www.marcusmusic.se
 

Ingår i Skapande skola.
Finansieras av Statens Kulturråd.
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Motsatser
Embla dans & teater

Motsatser är en föreställning med högt tempo som spelas på förskolan. Den har skapats utifrån 
barns tankar om motsatser i vardagen. I föreställningen utforskar två dansare motsatser och  
motsatta beteenden där själva föreställningen handlar om vägen till det undersökande samtalet 
med barnen. Föreställningen är ca 45 minuter lång, där de sista 15 minuterna är samtal med  
barnen om motsatser samt att de får undersöka hur det kan kännas i kroppen. Det avslutas med 
att barnen, en och en, under magisk tystnad, får känna på väskorna som dansarna har med sig och 
tänka till om vad som gömmer sig däri.

”Barnen satt andaktsfullt och tittade!”
Pedagog Vänersborg, 2020

För:   Barn födda 2015 och 2016 i Hindås och Rävlanda
Speltid:  ca 45 min
När:   26-30 april
Var:   utomhus på respektive förskola
Schema: skickas ut inom kort
Mer info: www.embladans.se

Förskolor
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De vågade
Teater Jaguar

En hyllning till de superhjältar som med mod förändrar världen.
De vågade är en collageföreställning om fenomenala idéer, briljanta upptäckter och superhjältar 
nu och då. På ett lekfullt sätt hyllar vi de människor vars styrka sitter i idén. Som vet att det som 
krävs för att uppnå hjältedåd inte är muskler, utan mod. Vi får möta en rad historiska och nutida 
människor som skapar förändring genom handling. Som Rosa Parks på bussen, Marie Curie i sitt 
laboratorium och Amelia Earhart över Atlanten.
 

Hur långt kan ditt mod ta dig?
Vad är din superkraft?  Vågar du berätta den för någon?

Kan alla förändra världen?

För:   åk 4, alla skolor i Mölnlycke och eventuellt fler beroende på vilka restriktoioner   
  som gäller vid speltillfället. 
Speltid:  ca 40 min
När:   v 17
Var:   Lilla salen, Mölnlycke kulturhus
Schema: skickas ut inom kort
Mer info: www.teaterjaguar.se

Åk 4
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Pop-up Schubert
Karin M Music Sweden

Interaktiva, kreativa och dansanta minikonserter.
Genom kreativa minikonserter och workshops får eleverna en lekande introduktion till klassisk 
musik. Välkomna till 2000-talets schubertiad – ett musikaliskt möte som erbjuder skratt,  
inspiration och skapande!

En sång av Franz Schubert blir föremålet för ett lekfullt utforskande av musik och poesi med 
kropp, knopp och några musikaliska redskap. Vi bjuder på en skrattfest där deltagarna får lyssna, 
sjunga, spela, dansa och skapa i schubertiadens anda. På köpet kommer en introduktion till  
musikalisk analys, musikalisk begreppsorientering, musikhistoria i ett sammanhang,  
körsångsmoment och några dansanta övningar tillsammans.

För:   åk 2 på alla skolor
Speltid:  40 min
När:   v 17, 18 & 21
Var:   i klassrum eller annan lokal på respektive skola
Schema: skickas ut inom kort
Mer info: www.karinm.se

Åk 2
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Förvandling
Big Wind

Stora ögon! För långa armar! Är ballongen ett huvud? Vad är det vi ser? Och vad blev det nu?  
Förvandling är ordet.
Förvandling, förändring, utveckling. Ingen kan undvika den. Vi börjar små och vi blir stora. Vi  
förändras i olika sammanhang. Vem är jag i det här rummet, i den här tröjan? Med kostymer gjorda 
av konstnär Karin Agelií leker och dansar figuren med olika sidor av sig själv. Det är en slags  
”vaudevilleshow“ där olika figurer uppstår på ett magiskt sätt framför publikens ögon.  
Föreställningen tar sin start i fysisk teater och dans och blir till ett kostymdrama i litet format.

Förskolor

För:   barn födda 2015 i Landvetter
Speltid:  30 min
När:   v 18
Var:   Samlingssalen, Landvetters kulturhus
Schema: skickas ut inom kort
Mer info: www.bigwind.se
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Vara vän -att mötas i musik
Kulturbyrån Gira

Du har ett hjärta
med en puls i

Du är en viktigt person
Du måste va rädd om dig själv

Du har ett hjärta
med en puls i

Alexandra Jovanovic 10 år
 
Musik är lust, glädje, gemenskap, kommunikation, språk. Musik kan få oss att skratta och 
gråta, hoppa och dansa, jubla och yla. Men musik kan också trösta och lugna. Under våra 
workshops möts barn och vuxna i enkla sånger, rörelser och lekar där alla oavsett ålder,
nationalitet, kön eller kunskapsnivå kan delta på ett meningsfullt sätt. Vi samspelar, 
improviserar och gör musik tillsammans. Barnens lust, nyfikenhet och delaktighet står 
hela tiden i fokus. Personalen får samtidigt inspiration till hur de kan arbeta vidare med 
musik och skapande i sina grupper.

För:   Sär- och träningsskolan F-3 Lunnaskolan
Omfattning:  45 min/gång
När:   12 & 26 maj
Var:   Klassrummet
Schema:  Skickas ut inom kort
Mer info: www.kulturbyran-gira.se 

Sär- &
  

träningsskolans 

tidigaredel

Ingår i Skapande skola.
Finansieras av Statens Kulturråd.
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#WRU 
GEST - Gothenburg English Studio Theatre

Where Are You ?
Wannabe YouTuber Roija tillbringar all sin fritid instängd i sitt rum, där hon skapar videos, räknar 
likes och subscribers. Hon vloggar om sin fantastiska systers förmågor och hennes senaste äventyr. 
Roija ger också tips på hur man blir den mest populära YouTubern någonsin. “Communicating is 
the most important thing and if you want to be successful you need to talk English or at least not 
Swedish”.
Roijas syster är inte hemma just nu – “A: Has she gone away to Spain with her friends? B: Is my 
sister a famous YouTuber and meeting her fans abroad?” Eller är det mer allvarligt än så?  
Föräldrarnas oro för systern lämnar ingen tid över till annat. De förstår inte, typ inte överhuvud- 
taget, hur viktigt YouTube har blivit för Roija.
#WRU belyser ämnen så som identitet online och “in real life” och hur svårt det ibland kan vara, 
även inom familjen, att visa varandra stöd när vi ställs inför en kris. Var finns andra när vi behöver 
dem – och var är vi när andra behöver oss? #WhereaReyoU?
 

För:   åk 9 i Landvetter och Rävlanda, eventuellt fler beroende på vilka restriktoioner   
  som gäller. 
Speltid:  ca 45 min
När:   v 21
Var:   Samlingssalen, Landvetters kulturhus
Schema: skickas ut inom kort
Mer info: www.gest.se

Åk 9
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 Läs mer på harryda.se 
För mer information, kontakta: 

  

 

Nyhetsbrev/Info Kultur och fritid 210303 
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.  
 
 

 
Kultur i skolan och förskolan i Härryda Kommun 
 
Konst kan liknas vid ett språk, som är särskilt lämpat för att reflektera över 
sin livssituation tillsammans med andra. Suzanne Osten skriver: "Konsten är 
till för att få syn på sin livssituation. Att få tänka kring sitt liv. En rit 
tillsammans med andra människor."  
(Ur antologin "Vi måste börja med barnen", red. Ylva Mårtens.)  
I linje med Läroplanen (Lgr11) och Barnkonventionen vill vi ge alla barn i 
Härryda kommun en likvärdig tillgång till kultur oavsett saker som 
bostadsort, sociala förhållanden och ekonomiska möjligheter. Genom att 
erbjuda kultur i skolan och förskolan säkerställer vi detta.  
Vi har sedan många år ett väl utarbetat arbetssätt för kultur i skolan och 
förskolan. Arbetet leds av en styrgrupp med representanter för kultur, skola 
och förskola. De gör en övergripande planering och tillsammans med de 
kulturombud som finns på varje förskola och grundskola görs varje år ett 
urval av kulturaktiviteter. Även elevkulturombud från grundskolans 
senaredel är delaktiga i att välja ut kommande kulturprogram. 
Kultursamordnaren för barn och unga gör bokningar, scheman och 
eventuella bussbokningar så att varje klass och barngrupp kan delta i det 
utvalda programmet. Kulturaktiviteterna genomförs både ute på skolor och 
förskolor och på kommunens kulturhus. Både eleverna och lärarna har 
möjlighet att lämna utvärderingar efter aktiviteterna och på så sätt påverka 
kommande kulturprogram. Varje elev som gått igenom grundskolan i 
Härryda kommun har under åren fått möjlighet att möta olika konstformer 
och prova på olika former av skapande, så som dans, teater, musik, cirkus, 
hantverk, film och bildkonst.  
Kulturutbudet finansieras av skolorna med 30 kr/barn varje läsår, medan 
förskolan betalar 100 000 kr/år oavsett antalet barn. De här summorna har 
varit de samma sedan 1990. Vi söker också årligen Västra 
Götalandsregionens arrangörsstöd som motsvarar 25 kr/barn och år. Varje år 
söks också statliga medel från Kulturrådet, Skapande skola, som när de 
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 Läs mer på harryda.se 
För mer information, kontakta: 

  

beviljas framför allt används till aktiviteter där barn och unga själva är 
delaktiga i skapandet, som workshops och liknande. 
 
 
 
 
Sanna Eskilsson Juhlin   Hanna Uddenberg 
Verksamhetschef   Kultursamordnare
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Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för 
utbildning, kultur och fritid 2021 

21 

2021VFN32 
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Sektorn för utbildning, kultur och fritid U HARRY(DA 
"OUN 

Datum 2021-02-23 Dnr 2021 VFN32 002 

Anmälan av delegationsbeslut till Välfärdsnämnden 2021-03-03 

Beslutsfattare 

Gabriella Knutsson 

Susanne Flenner 

Beslut ~---..--- 

Marie Westergård 

Marie Westergård 

Christian Liljemark 

Christian Liljemark 

Malin Olsson Asp 

Maria Stendahl 

Marie Westergård 

Susanna Eskilsson Juhlin 

Carina Torstensson 

Sofie Johansson 

Sofie Johansson 

Katarina Hult 

Elisabeth Wallberg 

Marie Westergård 

Marie Westergård 

Tomas Hubert 

Maria Emanuelsson 

Maria Emenuelsson 

Marie Westergård 

Hanna Ranner 

Anställning utan behörighet och legitimation 

Anställning utan behörighet och legitimation 

lnvesteringsbidrag 

Sociala bidrag, ledarutbildningsbidrag 

Anställning utan behörighet och legitimation 

Anställning utan behörighet och legitimation 

Anställning utan behörighet och legitimation 

Anställning utan behörighet och legitimation 

Medlemsbidrag 

Driftsbidrag 

Anställning utan behörighet och legitimation 

Anställning utan behörighet och legitimation 

Anställning utan behörighet och legitimation 

Anställning utan behörighet och legitimation 

Anställning utan behörighet och legitimation 

Ledarutbildningsbidrag 

Ledarutbi ldn ingsbidrag 

Anställning utan behörighet och legitimation 

Anställning utan behörighet och legitimation 

Anställning utan behörighet och legitimation 

Ledarutbildningsbidrag 

Anställning utan behörighet och legitimation 

L 
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Anmälan av ordförandebeslut - Kultur och 
fritid, förlängning av tidigare ordförandebeslut 

avseende stängning inom vissa områden 

22 

2021VFN89 
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Anmälan av ordförandebeslut om stängning av 
vissa verksamheter inom kultur- och 

fritidsverksamheten  

23 

2021VFN114 
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Anmälan av ordförandebeslut om fjärr- och 
distansundervisning i Härryda kommuns 

högstadieskolor och gymnasieskola  

24 

2021VFN122 
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Sektorn för utbildning, kultur och fritid 

A HARRYDA 
''OUN 

Väl färdsnämnden 

Datum 

2021-02-22 

Diarienummer 

2021VFNl22 611 

Ordförandebeslut om fjärr- och distansundervisning i Härryda 

kommuns högstadieskolor och gymnasieskola 

I 29 kap. 29 § skollagen (2010:800) ges regeringen möjlighet att, vid extraordinära 

händelser i fredstid som har betydande inverkan på möjligheten att under viss tid 

erbjuda utbildning eller annan verksamhet, meddela de föreskrifter som behövs för 

att tillförsäkra barn och elever den utbildning och annan verksamhet de har rätt till. 

Sådana föreskrifter finns i förordningen (2020: 115) om utbildning i vissa 

skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. 

Enligt 2 § i förordningen får bestämmelserna i 3-10 §§ tillämpas om det behövs för 

att elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan ska kunna tillförsäkras sin rätt till utbildning enligt skollagen 

(2010:800), om 

1. en huvudman har bedömt att en så stor andel av personalen vid en 

skolenhet är frånvarande med anledning av det virus som orsakar covid-1 9 

att det under viss tid inte går eller har gått att bedriva verksamheten och 

huvudmannen därför håller eller har hållit skolenheten stängd eller delvis 

stängd, 

2. en huvudman efter samråd med smittskyddsläkare håller eller har hållit en 

skolenhet stängd eller delvis stängd som en åtgärd för att motverka 

spridning av det virus som orsakar covid-19, 

3. en skolenhet ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten har beslutat 

ska vara avspärrat enligt smittskyddslagen (2004: 168), 

4. en huvudman, med anledning av en rekommendation från 

Folkhälsomyndigheten som berör skolområdet, håller eller har hållit en 

eller flera skolenheter stängda eller delvis stängda, eller 

5. regeringen med stöd av lagen (2020:148) om tillfällig stängning av 

verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid har 

meddelat föreskrifter om att skolenheter tillfälligt ska stängas på nationell, 

regional eller kommunal nivå. Med att en skolenhet är stängd avses att 

skolenhetens lokaler är stängda för eleverna, men att undervisning bedrivs 

där eleven och läraren är åtskilda i rum men inte i tid, eller i både rum och 

tid, eller att någon verksamhet tillfälligt inte alls bedrivs. 

Av 7 § samma förordning framgår bland annat att en huvudman för grundskolan 

och gymnasieskolan får besluta att elever ska ges undervisning där läraren och 

eleven är åtskilda i rum men inte i tid (fjärrundervisning), eller är åtskilda i både 

rum och tid (distansundervisning). 

1(2) 
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Smittskydd Västra Götaland rekommenderar fjärr- och distansundervisning för 

kommunens högstadieskolor och gymnasium under vecka 8 som en ytterligare 

åtgärd för att minska risken för smittspridning i regionen. Mot bakgrund av detta 

gör huvudmannen bedömningen att Härryda kommuns högstadieskolor (årskurs 7- 

9 inom grundskolan) samt Hulebäcksgymnasiet, för att motverka spridning av det 

virus som orsakar covid-19, ska bedriva fjärr/distansundervisning från och med 22 

februari 2021 till och med den 26 februari 2021. 

Beslutet omfattar inte grundsärskolan, som fortsatt kommer ha undervisning på 

plats. 

Beslutet är fattat med stöd av 2 § andra punkten och 7 § i förordning (2020: 115) 

om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av 

viss smitta. 

Under rådande omständigheter bedöms ärendet vara av så brådskande karaktär att 

beslut vid välfärdsnämndens sammanträde inte kan avvaktas. Beslutet fattas därför, 

med stöd av 6 kap. 39 § kommunallagen (2017:725), av nämndens ordförande. 

Beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att kommunens högstadieskolor, Ekdalaskolan, 

Djupedalskolan, Båtsmansskolan, Landvetterskolan, Önnerödsskolan, 

Rävlandaskolan samt Hulebäcksgymnasiet ska ha fjärr- och distansundervisning 

under vecka 8. 

Rektor på respektive skolenhet har möjlighet att kalla in elever för vissa moment 

exempelvis av praktisk/estetisk karaktär eller examinationer som inte låter sig 

genomföras på distans. Rektor har även rätt att kalla in elever om rektorn finner 

fjärr- och distansundervisning olämpligt med hänsyn till elevens individuella 

förutsättningar och behov. 

Beslutet gäller från och med 22 februari till och med den 26 februari 2021. 

Detta beslut upphäver tillfälligt, under perioden 22-26 februari 2021, beslutet från 

den I fel tari 2021, 2021VI (93 och beslutet fr~n 21 januari 2021, 2021VFN57. 

a Ft 
omevik Jakob son 

Väl färdsnämnden 

2(2) 
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Anmälan av ordförandebeslut om partiell fjärr- 
och distansundervisning i Härryda kommuns 
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