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KALLELSE 
 

 
1 Fastställande av föredragningslistan   

 
 

 
2 Information om resultat i brukarundersökning inom 

individ- och familjeomsorgen samt inom stöd och service 
till vissa funktionshindrade, 20 min 

Elin Hjalmarsson 16:05 
 

 

 
3 Information om rätt till utbildning och närvaro, 30 min Camilla Ahlin, Paula 

Palmdahl 16:25 
 

 

 
4 Yttrande till Västkom över riktlinje för omhändertagande 

av avlidna 
2021VFN128 

 16:55 
 
 

Sammanfattning 
Omedelbar justering. 
 

 
5 Förlängning av länsgemensam handlingsplan för psykisk 

hälsa 2018 – 2022 
2021VFN134 

  
 
 

 

 
6 Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse 

mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen 
2021VFN146 

  
 
 

 

 
7 Verksamhetsuppföljning av utförare av hemtjänst 2020 

2021VFN139 
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8 Nytt beslut avseende drift av boende med särskild service i 
området Landevi gårdar 
2020VFN423 

  
 
 

 

 
9 Brottsofferjouren storgöteborg verksamhetsberättelse 2020 

2021VFN185 
  
 
 

 

 
10 Familjerådgivningen S:t Lukas verksamhetsberättelse 

2020 
2021VFN186 

  
 
 

 

 
11 Framflyttat startdatum för införandet av nytt stödsystem, 

Strategi och regler för stöd till ideella föreningar och 
folkbildning 
2021VFN155 

  
 
 

 

 
12 Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från 

Thorengruppen AB 
2021VFN119 

  
 
 

 

 
13 Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från 

Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB 
2021VFN94 

  
 
 

 

 
14 Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från British 

International Schools of Sweden AB 
2021VFN92 

  
 
 

 

 
15 Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från 

Framtidsgymnasiet Göteborg AB 
2021VFN115 
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16 Kulturstipendium 2021 

2021VFN184 
  
 
 

 

 
17 Kulturpris 2021 

2021VFN183 
  
 
 

 

 
18 Årets föreningsprofil 

2021VFN182 
  
 
 

 

 
19 Bemötande- och tillgänglighetspris 2021 

2021VFN203 
  
 
 

 

 
20 Uppdrag till välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågor 

om trygghet, studiero och kunskap 
2021VFN163 

  
 
 

 

 
21 Svar på motion om hedersomnämnande HBTQ 

2020VFN533 
  
 
 

 

 
22 Anmälan av personuppgiftsincidenter till välfärdsnämnden 

2020-2021 
2021VFN67 

  
 
 

 

 
23 Delgivning av protokoll från råd 2021 

2021VFN7 
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24 Delgivningar 2021 

2021VFN8 
  
 
 

 

 
25 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, 

kultur och fritid 2021 
2021VFN32 

  
 
 

 

 
26 Anmälan av ordförandebeslut om stängning av vissa 

verksamheter inom kultur- och fritidsverksamheten, 
förlängning av beslut till och med den 18 april 2021 
2021VFN191 

  
 
 

 

 
27 Anmälan av ordförandebeslut om tillfällig och delvis 

stängning av verksamhet inom skolområdet enligt 
förordning 2020:115, gällande Önnerödsskolan 5C 
2021VFN192 

  
 
 

 

 
28 Anmälan av ordförandebeslut om tillfällig och delvis 

stängning av mellanstadiet inom skolområdet enligt 
förordning 2020:115, gällande Landvetterskolan 
2021VFN193 

  
 
 

 

 
29 Anmälan av ordförandebeslut om distansundervisning på 

högstadiet mellan perioden 6 april till 18 april 2021 
2021VFN194 

  
 
 

 

 
30 Anmälan av ordförandebeslut tillfällig och delvis 

stängning inom skolområdet enligt förordning 2020:115, 
gällande Furuhällskolan 4B 
2021VFN207 
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31 Anmälan av ordförandebeslut om partiell fjärr- och 
distansundervisning på Hulebäcksgymnasiet till och med 
den 2 maj 2021 
2021VFN214 

  
 
 

 

 
32 Anmälan av ordförandebeslut om stängning av vissa 

verksamheter inom kultur- och fritidsverksamheten, 
förlängning av beslut till och med den 2 maj 2021 
2021VFN215 

  
 
 

 

 
33 Anmälan av ordförandebeslut om partiell fjärr- och 

distansundervisning i Härryda kommuns högstadieskolor i 
enlighet med förordning 2020:115 
2021VFN216 

  
 
 

 

 
34 Anmälan av beslut fattade av ordförande, samt förordnade 

ledamöter och tjänstemän 2021 
2021VFN2 

  
 
 

 

 
35 Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 

2021 
2021VFN54 
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Yttrande till Västkom över riktlinje för 
omhändertagande av avlidna 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för socialtjänst 
Christina Christensen 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-03-25   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN128 709 

 

 

 

Yttrande till Västkom över riktlinje för omhändertagande av 
avlidna 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden antar Yttrande till Västkom över Riktlinje för 
omhändertagande av avlidna mellan Västra Götalandsregionen och länets 
kommuner från sektorn för socialtjänst som sitt eget yttrande till Västkom. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Företrädare för Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen 
har arbetat fram ett förslag på riktlinje för omhändertagande av avlidna som 
omfattar transport och förvaring av den avlidne. Riktlinjen ska även 
innehålla uppgift om kostnad för kommunen att erhålla bårhusplats på 
regionens sjukhus. Riktlinjen ska ingå i det avtal som reglerar 
ansvarsfördelning mellan region och kommun, det så kallade Hälso- och 
sjukvårdsavtalet. 

Förslaget till riktlinje är utskickat till Västra Götalands kommuner på remiss 
och svar på remissen ska vara Västkom tillhanda senast 30 april 2021. 
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget om en länsgemensam riktlinje 
som tydliggör ansvarsfördelning och kostnader. Härryda kommuns yttrande 
innehåller några synpunkter, vars avsikt är att förtydliga riktlinjen på några 
punkter. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 25 mars 2021  
 Yttrande till Västkom över Riktlinje för omhändertagande av 

avlidna 4 mars 2021 
 Förslag till Riktlinje för omhändertagande av avlidna, version 14 

 
 
 
Lena Lager Elin Hjalmarsson 
Sektorschef Utvecklingschef
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Sektorn för socialtjänst 
Christina Christensen 
 

Västkom 

Datum   Dnr  
2021-03-04   2021VFN128 709 
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Yttrande över riktlinje för omhändertagande av avlidna 
 
Härryda kommun välkomnar en riktlinje som klargör ansvarsförhållandet 
mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna och att riktlinjen tillförs 
Hälso- och sjukvårdsavtalet. 
 
Här lämnas några synpunkter på det framarbetade förslaget; 
 
Riktlinjen skulle bli mer stringent om den enbart beskriver 
ansvarsförhållandet vad gäller transport och förvaring, såsom syftet uppges 
vara. Det sagda exemplifieras genom; 
 

 Beskrivningar i Inledning som rör själva omhändertagandet av den 
avlidne (stänga ögonlock, att kultur och religion ska beaktas etc) är 
inte heltäckande sett till föreskrifterna i HSLF-FS 2015:15, och bör 
därmed med fördel kunna strykas ur riktlinjen, det vill säga halva 
stycke fyra, stycke fem och sex. 

 Likaså kan stycke fyra under rubriken Kommunernas ansvar strykas 
eftersom det bör vara upp till var och en kommun att formulera sin 
egna riktlinje i den saken. 

På skilda ställen i riktlinjen påtalas de anhörigas ansvar och för 
systematikens skull föreslås detta ansvar kunna samlas under en rubrik, 
förslagsvis benämnd Anhörigas ansvar. 
 
Under rubriken Kostnad för omhändertagande och bårhusplats bör det 
tydliggöras i texten att Västra Götalandsregionen har för avsikt att 
tillhandahålla bårhusplatser för de kommuner som önskar.  
 
Härryda kommun tackar för möjligheten att lämna synpunkter och ser fram 
emot inarbetandet av den slutliga och beslutade riktlinjen i Hälso- och 
sjukvårdsavtalet. 
 
 
 
Lena Lager 
Sektorschef för sektorn för socialtjänst
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Version 14 - 21-02-09, Remissversion 

 

 

 

Riktlinje för omhändertagande av avlidna 
mellan Västra Götalandsregionen och 
länets kommuner. 

 

Inledning  

Enligt 2 kap. Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) innefattas det i hälso- och sjukvård att ta hand om 

avlidna. Vidare utgår denna riktlinje från Hälso- och Sjukvårdsavtalet i Västra Götaland (HoS-

avtalet). 

De som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården innefattas av kommunens ansvar enligt 

lag. Hantering av avlidna utanför den kommunala hälso- och sjukvården är Västra 

Götalandsregionen ansvar.  

Att ta hand om och stå för transport och förvaring, inklusive kostnad, av avlidna ingår i respektive 
huvudmans ansvarsområde. 

Regionens eller kommunernas ansvar upphör när kroppen lämnats ut för kistläggning eller 

motsvarande. Det ingår alltså inte i ansvaret att transportera stoftet från bårhus till ceremonilokal. 

Innan kistläggningen, då den döde läggs i kistan, sker dock ett visst omhändertagande. Bland annat 

stängs ögonlocken och den döde tvättas och kläs. För ytterliga information se Vårdhandboken, 

omhändertagande av den döde. 

Kroppen ska tas om hand på ett värdigt sätt av respektive sjukvårdshuvudmans personal, vare sig 

det sker hos kommun eller region. De efterlevande ska visas hänsyn och omtanke. Den avlidnes 

kultur och religion ska beaktas. 

De åtgärder i samband med ett dödsfall som måste vidtas och inte kräver medverkan av läkare skall 

utföras av den huvudman som har ansvaret för hälso- och sjukvården i det enskilda fallet. Det är 

läkarens ansvar att konstatera dödsfall.  

Syfte 

Syftet med denna riktlinje är att tydliggöra ansvarsfördelning, inklusive kostnader, gällande 

transport och bårhusförvaring för att uppnå en jämlik bårhusverksamhet med gemensamma 

riktlinjer inom Västra Götalands län. 
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Parter  
Parter för denna riktlinje är Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna i Västra Götalands 

län.  

Målgrupp  

Målgruppen för riktlinjen är de personer som avlider inom verksamheter där kommunen är 

sjukvårdshuvudman. 

Kommunernas ansvar 
Kommunen ska enligt 12 kap. 1 § HSL erbjuda hälso- och sjukvård åt personer med beslut om särskilt 

boende, bostad med särskild service samt under vistelsetiden åt personer med beslut om 

dagverksamhet, (SoL), samt i daglig verksamhet, (LSS). Kommunen har även ansvar för 

hemsjukvård i ordinärt boende enligt gällande hälso- och sjukvårdsavtal. 

Kommunens ansvar i samband med dödsfall följer hälso- och sjukvårdsansvaret och regleras i 

föreskriften HSLF-FS 2015:15.  

Kommunen ansvarar i dessa fall, i sin roll som vårdgivare, för förvaring av den avlidna i avvaktan på 

kistläggning. Det finns inget lagkrav på att kommunen ska tillhandahålla ett bårhus. Det är dock 

kommunens ansvar att se till att den avlidna blir transporterad till, och förvarad i, ett kylt utrymme i 

väntan på kistläggning.  

För de anhöriga är det i allmänhet en fördel att den döda finns kvar på det särskilda boendet eller i 

sin bostad till dess att bisättning sker. Oavsett när dödsfallet inträffar bör kommunen i normalfallet 

inte flytta den döde från bostaden utan ge de anhöriga tillfälle att komma till platsen och vidta de 

arrangemang de önskar även om detta tar någon eller några dagar (Svenska kommunförbundets 

cirkulär 1994:227) 

Regionens ansvar  
Enligt HoS-avtalet ansvarar VGR för transport till och från sjukhus för obduktion eller borttagande 

av explosiva implantat även om patienten ingår i kommunens hälso- och sjukvårdsansvar (SOSFS 

2005:10). Av regionen anvisad transportör ska anlitas vid detta tillfälle för transport till bårhus. 

 

I vissa fall kan borttagande av implantat ske lokalt av primärvårdsläkare. 

Transporter 
Region och kommun ska upphandla transporttjänsten enligt gällande lagstiftning, om den inte 

utförs i egen regi. Om avtal finns avropar regionens huvudmannens personal transporttjänsten i 

samband med dödsfallet. Ett avtal måste således finnas mellan transportören, vanligtvis en 

begravningsentreprenör, och regionen/kommunen. Fakturan från entreprenören ska tillställas 
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beställaren d.v.s. kommunen eller regionen. För dessa kostnader kan kommunen med stöd av 26 § 

hälso- och sjukvårdslagen ta ut avgifter. 

Inte i något fall har vårdgivaren ansvar för att transportera stoftet från bårhus till lokalen för 

förvaring och visning eller ceremonilokal. Anhöriga, närstående eller annan som ordnar med 

begravningen är ansvarig för detta. I de fall där företrädare saknas för dödsboet etablerar ansvarig 

läkare kontakt med folkbokföringskommunen.  

Vid önskemål om egen transport 
Anhöriga, närstående eller annan som ordnar med begravningen kan välja att själva ta över ansvaret 

och beställa transport till bårhus. I detta fall uppstår ett avtalsförhållande och ett betalningsansvar 

direkt mellan dödsboet och transportören, utan att huvudmannen berörs. Huvudmannens ansvar 

upphör när kroppen, på de anhörigas uppdrag, lämnas ut till transportören.  

När anhöriga gör nu beskrivet val ska huvudmannen klargöra för dem när huvudmannens ansvar 

upphör och vad beslutet innebär. Dvs. att transportören i dessa fall ska fakturera dödsboet.  

Anhörigas val samt vidtagna åtgärder ska dokumenteras i patientjournalen. 

Kostnad för omhändertagande och bårhusplats 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har i cirkulär nr 2005:52, ”Underlag för rutiner kring 

omhändertagande av avlidna”, tagit fram rutiner kring omhändertagande av avlidna. Av cirkulär nr 

12:2, ”Kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård”, framgår kommunernas 

betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. 

Vid förändrade förutsättningar med tillhörande högre kostnader förbehåller sig VGR rätten att 

årligen justera priset. Tillkommer inga förändrade förutsättningar sker en uppräkning av kostnaden i 

enlighet med SKR:s prisindexuppräkning (för närvarande ca 2%) 

Balsamering av avlidna utförs i första hand på uppdrag av dödsboet. Kostnaden för detta debiteras 

dödsboet.  

Kostnad (exkl. moms) för bårhusplats, exklusive transport 

I kostnaden ingår personal, lokal, utrustning samt övriga kostnader för hantering (oavsett antal 

dygn).  

NU-sjukvården xxxx kr 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset xxxx kr 

Sjukhusen i Väster xxxx kr 

Skaraborgs Sjukhus xxxx kr 

Södra Älvsborgs Sjukhus xxxx kr  

 

Observera: Under remisstiden pågår ett arbete med att ta fram en gemensam prissättning för 

samtliga sjukhusområden.  
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Tillgänglighet och tillgång 
Närhetsprincipen gäller, men närståendes önskemål om bårhus ska beaktas. Vid platsbrist eller 

ombyggnation förbehåller sig regionen att kunna anvisa annat bårhus, än vad som följer av 

närhetsprincipen. Respektive vårdgivare ska informera kommunernas transportörer om 

förvaringsplatsernas öppettider och regelverk. 

Fakturering och betalningsvillkor 
Fakturan får endast avse ersättning inom ramen för denna riktlinje. Fakturan får inte avse 

oavslutade tjänster. All fakturering sker månadsvis i efterskott. Fakturerat pris för tjänsterna ska 

följa denna riktlinje. 

 

Betalning sker 30 dagar efter fakturans ankomstdag och godkännande. Rätten till ersättning har 

förfallit om kravet inte har fakturerats tre (3) månader efter det att tjänsten avslutades. 

Dröjsmålsränta enligt räntelag stadgad räntesats. 

Ansvar för skada eller förlust 
Västra Götalandsregionen tar inget ansvar för medföljande persedlar eller värdesaker som 
medföljer den avlidne i samband med transport från boendet till aviserat bårhus. 

Tvister 
Hantering av tvister sker i enlighet med Hälso- och sjukvårdsavtalets riktlinjer och rutiner. 

Uppföljning och revidering 
Revidering, och kontinuerlig uppdatering utifrån gällande författningar och lagstiftning, av 

denna riktlinje sker i samråd med VästKom och VGR. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för socialtjänst 
Ulrika Oschmann Pratz 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-03-264   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN134 709 

 

 

 

Förlängning av länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 
2018 – 2022 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden antar förslag på förlängning av länsgemensam 
handlingsplan för psykisk hälsa 2018–2022. 
 
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa utgör en del av det 
nationella arbetet med psykisk hälsa utifrån överenskommelser mellan 
staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR).  
 
Syftet med handlingsplanen är att stärka kommuner och regioner i det 
gemensamma arbetet att främja psykisk hälsa och i samverkan arbeta för att 
minska psykisk ohälsa. Kommunstyrelsen beslutade den 9 april 2018 § 145 
att anta handlingsplanen. Planen 2018–2020 har nu reviderats och föreslås 
av den länsgemensamma styrgruppen att förlängas till och med 2022. 
 
Den 24 november 2020 ställde Västkoms styrelse sig bakom förslag till 
förlängning av Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018–2022. 
På inrådan av Västkoms styrelse beslutade sedan förbundsstyrelsen för 
Göteborgsregionens kommunalförbund den 12 februari 2021, att för sin del 
ställa sig bakom förslag till förlängning av Handlingsplan psykisk hälsa i 
Västra Götaland till och med 2022. I samband med beslutet rekommenderas 
nu medlemskommunerna att göra det samma. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 24 mars 2021  
 Kommunstyrelsen beslut 9 april 2018 § 145, Handlingsplan för 

psykisk hälsa 
 Förbundsstyrelsen Göteborgsregionens kommunalförbunds beslut 

21 februari 2021 § 243, Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022 
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 Tjänsteutlåtande till förbundsstyrelsen Göteborgsregionens 
kommunalförbunds. Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022. 

 
Ärendet 
SKR och staten har träffat en överenskommelse om insatser inom området 
psykisk hälsa och suicidprevention för 2021–2022. Överenskommelsen 
innebär en fortsättning på det långsiktiga arbete som stimulerats av staten 
och där SKR har bidragit med utvecklingsstöd till kommuner och regioner. 
 
I tidigare överenskommelse (2016) ställdes det krav på att ta fram regionala 
handlingsplaner i syfte att stärka kommuner och regioner att främja psykisk 
hälsa och i samverkan arbeta för att minska psykisk ohälsa. En gemensam 
handlingsplan arbetades fram inom ramen för vårdsamverkan mellan Västra 
Götalandsregionen, de 49 kommunerna och NSPHiG (Nationell Samverkan 
för Psykisk Hälsa i Göteborg). 2017 fattade huvudmännen sedan beslut om 
handlingsplan för psykisk hälsa för åren 2018–2020. Kommunstyrelsen 
beslutade den 9 april 2018 § 145 att anta handlingsplanen. 
 
Sedan 2016 finns det med utgångspunkt i arbetet med den länsgemensamma 
handlingsplanen för psykisk hälsa en strukturerad samverkan mellan 
huvudmännen på länsövergripande nivå.  
 
2019 gjordes en fördjupad analys av handlingsplanen som gav stöd för ett 
fortsatt arbete och handlingsplanen föreslogs då förlängas till och med 2022. 
Den 15 oktober 2020 ställde sig den länsgemensamma styrgruppen för 
handlingsplan psykisk hälsa sig bakom en förlängning av handlingsplanen 
efter mindre revideringar. Bedömningen var att målen är fortsatt aktuella 
och att det är nu arbetet börjar göra skillnad. 
 
Syftet med handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer är att sätta ljus 
på områden där kommunerna och regionen tillsammans vill bli bättre. 
Handlingsplanen skapar en grund för att utveckla gemensamma insatser 
med tidig samordning och sömlösa vårdövergångar samt god samverkan.   
 
Den 24 november 2020 ställde Västkoms styrelse sig bakom förslaget till 
förlängning av Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland till och med 
2022. Västkoms styrelse uppmanade samtidigt kommunalförbunden att 
rekommendera medlemskommunerna att ta beslut om handlingsplanen. Den 
12 februari ställde sig förbundsstyrelsen för Göteborgsregionens 
kommunalförbund för egen del bakom förslaget till förlängning av 
Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland till och med 2022 samt 
rekommenderar nu medlemskommunerna att göra det samma. 
 
 
Förvaltningens bedömning 
Den länsgemensamma handlingsplanen bedöms av förvaltningen ha medfört 
förutsättningar för ett gemensamt arbete kring psykisk hälsa både på 
regional, delregional och lokal nivå.  
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I förvaltningen utgör den länsgemensamma handlingsplanen också ett 
underlag för arbetet med Agenda 2030, mål 3 – hälsa och välbefinnande 
samt för den lokala handlingsplanen för psykisk hälsa som tagits fram inom 
ramen för närområdessamverkan (NOSAM). Arbetet pågår nu för att kunna 
realisera handlingsplanens innehåll genom aktiviteter på alla nivåer för att 
stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och samverkan för att minska 
psykisk ohälsa enligt överenskommelsens intentioner. Förvaltningen 
föreslår därmed att välfärdsnämnden antar förslaget på förlängning. 
 
 
 
Lena Lager Carina Fransson 
Sektorschef Verksamhetschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2018-04-09

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 145      Dnr 2017KS1023

Handlingsplan för psykisk hälsa 

 
Stadsbidrag inom området psykisk hälsa utformas som stimulansmedel till kommuner och 
landsting för utvecklings- och förstärkningsinsatser inom olika områden. Socialdepartementet 
och Sveriges kommuner och landsting (SKL) specificerar krav och innehåll i årliga 
överenskommelser. I överenskommelserna formuleras krav på utvecklingsarbete och 
samarbete mellan kommuner och landsting.

Ett av kraven i den nationella överenskommelsen har varit att ta fram regionala 
handlingsplaner i syfte att stärka kommuner och landsting att främja psykisk hälsa och i 
samverkan arbeta för att minska psykisk ohälsa. Huvudmännen har var för sig fått ekonomiskt 
stöd för att ta fram en gemensam handlingsplan och för att stärka de egna insatserna inom 
området. Varje enskild huvudman ansvarar för rapportering och redovisning till SKL. En 
gemensam handlingsplan för Västra Götalandsregionen (VGR), de 49 kommunerna via de 
fyra kommunalförbunden, VästKom samt nätverket av brukar- och anhörigföreningar i 
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG) har 
därmed tagits fram.

Det politiska samrådsorganet (SRO) för VGR och kommunerna och VästKoms styrelse 
ställde sig bakom förslaget till gemensam handlingsplan den 27 oktober respektive den 14 
november 2017. Förbundsstyrelsen för Göteborgsregionens kommunalförbund gjorde det 
samma den 8 december 2017 och rekommenderade samtidigt medlemskommunerna att ställa 
sig bakom handlingsplanen.

Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 21 januari 2018.

Beslut

Kommunstyrelsen antar handlingsplan för psykisk hälsa 2018 till 2020.

----------------------
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Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2021-02-12  

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

 

Protokollsutdrag 

§ 243. Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022 

Diarienummer: 2017-00284.60 

Beslut 

Förbundsstyrelsen ställer sig för sin del bakom och rekommenderar 

medlemskommunerna att ställa sig bakom förslag till förlängning av 

Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland till och med 2022.  

Sammanfattning av ärendet 

Västkoms styrelse ställde sig 2020-11-24 bakom ett förslag till förlängning av 

Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland till och med 2022. Västkoms 

styrelse rekommenderade samtidigt kommunalförbunden att rekommendera 

medlemskommunerna att ta beslut om handlingsplanen. Handlingsplanen togs 

fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt 

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland 

(NSPHiG) inom ramen för vårdsamverkan. Den syftar bland annat till att 

stärka kommuner och regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa och 

gemensamt arbeta för att minska den psykiska ohälsan. 

Beslutsunderlag 

• TU Västkom 2020-11-24 

• Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022 

 

Skickas till 

Medlemskommunerna 

  

 

Vid protokollet: 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare  

Justeras: 

 

Axel Josefson  

Ordförande 

 

Miguel Odhner 

Justerare 
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 Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022  1 (1) 

Förbundsstyrelsen – ärende 9 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2021-01-04, diarienummer: 2017-00284.60 

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-
2022  

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att för sin del ställa sig bakom samt 

rekommendera medlemskommunerna att ställa sig bakom förslag till förlängning 

av Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland till och med 2022.  

Sammanfattning av ärendet 

Västkoms styrelse ställde sig 2020-11-24 bakom ett förslag till förlängning av 

Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland till och med 2022. Västkoms 

styrelse rekommenderade samtidigt kommunalförbunden att rekommendera 

medlemskommunerna att ta beslut om handlingsplanen. Handlingsplanen togs 

fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt 

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG) 

inom ramen för vårdsamverkan. Den syftar bland annat till att stärka kommuner 

och regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa och gemensamt arbeta för att 

minska den psykiska ohälsan. 

Beslutsunderlag 

• TU Västkom 2020-11-24 

• Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022 

 

 

Helena Söderbäck          Gunnel Rydberg 

Förbundsdirektör          Förbundssekreterare 

 

 

 

SKICKAS TILL 

Medlemskommunerna 
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2020-11-24 
Tjänsteutlåtande 
Anneli Assmundson Bjerde, VästKom  
 
 

 

Till VästKoms styrelse 

Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022 

 

Förslag till ställningstagande 

• VästKoms styrelse ställer sig bakom förslag till förlängning av Handlingsplan 
psykisk hälsa i Västra Götaland 2018–2022 samt rekommenderar 
kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta beslut om 
handlingsplanen. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan 2016 finns i Västra Götaland en strukturerad samverkan mellan huvudmännen på 
länsövergripande nivå. Detta har varit ett krav och en förutsättning för de statsbidrag 
som lämnats. 2017 fattade huvudmännen beslut om en gemensam handlingsplan för 
psykisk hälsa för åren 2018–2020. Handlingsplanen togs fram i samverkan mellan Västra 
Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i 
Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG) inom ramen för vårdsamverkan. 
 

Handlingsplanen syftar bland annat till att stärka kommuner och regioner i arbetet med att 

främja psykisk hälsa och gemensamt arbeta för att minska den psykiska ohälsan.  

 
2019 gjordes en fördjupad analys som gav stöd för ett fortsatt arbete och 
handlingsplanen föreslås därför förlängas t o m 2022.  Den länsgemensamma 
styrgruppen för handlingsplan psykisk hälsa ställde sig den 15 oktober bakom en 
förlängning av handlingsplanen med mindre revideringar. Bedömningen var att målen är 
fortsatt aktuella och det är nu arbetet börjar göra skillnad. 
 
Syftet med handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer är att sätta ljus på områden 
där vi i Västra Götaland vill bli bättre. Handlingsplanen skapar en grund för att utveckla 
våra gemensamma insatser med tidig samordning och sömlösa vårdövergångar samt god 
samverkan. 

 
För att undvika glapp i samverkan och säkerställa att det finns gemensamma mål och 
strategier efter 2022 behöver ett parallellt arbete med att utarbeta en handlingsplan för 
2023 och framåt påbörjas.  
 

Ann-Charlotte Järnström   Anneli Assmundson Bjerde 

 
 
VD     Chef välfärdsutveckling 
VästKom    VästKom  
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Det goda livet  
i Västra Götaland

Handlingsplan för 
psykisk hälsa

2018-2022

Förlängd! 

Med mindre justeringar
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Innehåll

Bakgrund
År 2016 slöt regeringen och Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) överenskommelsen “Stöd 
till riktade insatser inom området psykisk hälsa”. 
Överenskommelsen syftar bland annat till att stärka 
kommuner och regioner i arbetet med att främja 
psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta för att minska 
den psykiska ohälsan. Huvudmännen får ekonomiskt 
stöd för att stärka och utveckla sina insatser inom 
området och för det gemensamma arbetet att ta 
fram regionala handlingsplaner.

Denna handlingsplan är gemensam för  Västra 
Götalandsregionen (VGR), de 49 kommunerna via 
kommunalförbunden och  VästKom samt Nationell 
Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och  Västra 
Götaland (NSPHiG). Den gemensamma arenan är 
vårdsamverkan regionalt, delregionalt och lokalt.

Förlängd handlingsplan

Uppföljning av handlingsplanen 2019 visade att målen 
fortfarande är aktuella. Därför har den länsgemensamma 
styrgruppen rekommenderat huvudmännen att förlänga 
handlingsplanen till och med 2022. 

Uppdraget för delregional vårdsamverkan att realisera 
handlingsplanen utifrån delregionala strategier och 
prioriteringar fortsätter som tidigare.

Förändringarna
Sex indikatorer har tillkommit. De nya indikatorerna 
är markerade i i dokumentet med “NY!”. Några av 
de länsgemensamma aktiviteterna har slutförts vilket 
framgår under respektive aktivitet. 

Tre indikatorer har utgått: Antal personer med missbruk 
och/eller beroende utskrivna enligt LVM, Undvikbara 
slutenvårdstillfällen och Standardiserade bedömningsmetoder 
för föräldraförmåga. 

Förlängd! 
Med mindre justeringar

www.vardsamverkan.se/ 
handlingsplanpsykiskhalsa
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Vi sätter ljus på skavet
Den mänskliga rättigheten till bästa uppnåeliga fysiska 
och psykiska hälsa gäller för alla människor som bor, 
verkar och vistas i  Västra Götaland. Samverkan över 
organisatoriska gränser med människan i centrum, är en 
förutsättning för att uppnå detta. 

Anställda och politiker inom regionens alla delar och 
i alla kommuner gör sitt bästa – det tas fram planer, 
det satsas, det följs upp och det utvecklas.  Var och 
en för sig går det ganska bra, ibland riktigt bra, men i 
mötet oss emellan skaver det ibland. De organisatoriska 
gränserna blir hinder och det är svårt att se förbi 
dem för att istället se till den enskildes behov.  Vi vet 
dessutom ofta väl var det skaver och det skiljer sig inte 

åt om vi befinner oss i stora Göteborg, i något mindre 
Skövde eller i lilla Dals-Ed. I arbetet med att ta fram 
handlingsplanen har vi lagt mycket tid på att identifiera 
och sätta ljus på områden där det skaver extra mycket, 
där vi alla vill åt samma håll, där alla måste bidra och 
göra det samtidigt. 

Syfte med handlingsplanen
Med handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer 
för uppföljning vill vi sätta ljus på frågor där vi vill bli 
bättre i hela Västra Götaland. Handlingsplanen skapar en 
grund för att utveckla våra gemensamma insatser med 
tidig samordning och sömlösa vårdövergångar samt god 
samverkan.

Process för framtagande 
Organisation
Att i en handlingsplan formulera sig tillsammans så
att alla nivåer – regionalt, delregionalt och lokalt –
strävar åt samma håll ställer krav på gemensamma
strukturer. På strategisk övergripande nivå mellan de
49 kommunerna och Västra Götalandsregionen finns
sedan 2012 en struktur för ledning i samverkan. 

År 2017 förändrades sammansättningen och 
gruppen benämns nu Vårdsamverkan Västra Götaland 
(VVG). Deltagare i VVG är en representant från 
varje huvudman (kommun och region) utsedda via 
delregional vårdsamverkan. Uppdraget är att identifiera 
gemensamma behov, utgöra stöd för kunskapsutveckling, 
stödja samordning och skapa förutsättningar för länets 
utveckling inom välfärdsområdet.

Sedan hösten 2016 finns en särskild styrgrupp för
handlingsplanen för psykisk hälsa. Styrgruppen ska följa
utvecklingen och genomförandet av handlingsplanens
delar och ansvara för återrapportering såväl till VVG
som till de delregionala vårdsamverkansorganisationerna.
I styrgruppen finns representanter från de sex
vårdsamverkansområdena från specialistpsykiatri,
primärvård och kommun. I styrgruppen ingår även
NSPHiG och representant från VGR:s avdelning Social 
hållbarhet. Styrgruppen leds av representanter från 
VästKom och VGR:s koncernstab hälso- och sjukvård.

Arbetet med prioritering av mål har skett på bred
front med deltagande tjänstemän från kommun och
region från samtliga vårdsamverkansområden i syfte
att skapa delaktighet och förankring i det arbete som
ska göras. Dialoger har förts med samarbetspartners,
brukarföreträdare, representanter från HBTQ-
communityt och nationella minoriteter.

Fokusområden 
Regeringen har i sin strategi för området psykisk hälsa 
pekat ut fem fokusområden som särskilt viktiga. Dessa 
anges även i den nationella överenskommelsen och 
sammanfattar olika delar inom områden som är viktiga 
att fokusera på utifrån befolkningens behov för främja 
psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa och erbjuda 
effektiva insatser till de som drabbats. 

De fem fokusområdena har legat till grund för arbetet 
med framtagandet av handlingsplanens mål och 
målsättningen har varit att formulera minst ett mål för 
varje fokusområde.

 Förbyggande och främjande arbete 

 Tillgängliga tidiga insatser

 Enskildas delaktighet och rättigheter

 Utsatta grupper

 Ledning, styrning och organisation
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Genomförande  
Delregional vårdsamverkan har ansvar för genomförande 
av de mål som är definierade i handlingsplanen. Det 
ska beskrivas i en genomförandeplan med delregionala 
och/eller lokala aktiviteter för att nå målen. En 
delregional genomförandeplan möjliggör anpassningar 
till de geografiska och befolkningsmässiga skillnader 
som finns i länet och hur arbete ska ske tillsammans 
med t ex privata vårdgivare, samarbetspartners och 
brukarföreträdare på lokal nivå. 

Länsgemensamma aktiviteter kommer ske inom ramen 
för några av målen.

Uppföljning
Styrgruppen ansvarar för uppföljning av handlingsplanen. 
För att följa handlingsplanens 15 mål över tid har 
uppföljningsindikatorer valts ut. Målsättningen är att 
indikatorerna ska göra det möjligt att jämföra processer 
och resultat, och därigenom stimulera och initiera 
förbättringsarbete.

Till stöd för arbetet med uppföljning finns en
användarmanual och ett excel-ark för
baslinjemätning. Dessa finns att hämta på
www.vardsamverkan.se. Här publiceras också 
resultatet av de årliga uppföljningarna. 

Regionens 
verksamheter

 

 

Kommunerna i 
Västra Götaland

Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG)

Politiska samrådet (SRO)

Delregional vårdsamverkan

Styrgrupp  
Psykisk hälsa

Samverkan för psykisk hälsa i Västra Götaland
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1. Förbyggande och främjande arbete 

2. Tillgängliga tidiga insatser

Indikatorer
• Antal suicid i befolkningen.
• Antal suicidförsök i befolkningen.
• Handlingsplan för suicidprevention.

Länsgemensam aktivitet
• Länsgemensam handlingsplan för 

suicidprevention ska tas fram i enlighet 
med Folkhälsomyndighetens uppdrag.

 Framtagen 2020: Det goda livet i 
Västra Götaland – Handlingsplan för 
suicidprevention 2020-2025.

Nollvision om suicid i Västra Götaland

Äldre personer med psykisk ohälsa ska få 
rätt vård och stöd

Mål 
1.1

Varje år tar cirka 200 personer i Västra Götaland sitt eget liv. 
Bakom varje fullbordat suicid går det tio allvarliga försök och 
bakom statistiken döljer sig psykisk ohälsa som kan förebyggas 
genom samverkan över verksamhetsgränser. Det kan handla om 
att tidigt uppmärksamma varningssignaler, identifiera, ge stöd 
och behandling till grupper i särskilt utsatta situationer och att 
utbilda personal. Ingen i Västra Götaland ska behöva se suicid 
som en utväg.

Indikatorer
• Aktuella rutiner för samordning inom 

äldreomsorgen.
• Förskrivning av antidepressiva läkemedel i 

befolkningen.
• NY! Andel äldre med äldreomsorg som 

har besvär av ängslan, oro eller ångest.

Mål  
2.1 

Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och 
psykiska sjukdomar. Depression och ångest är vanligt hos äldre 
personer och cirka en femtedel av den äldre befolkningen 
lider av psykisk ohälsa, vilket gör att vi kan tala om det som 
ett folkhälsoproblem. Psykisk ohälsa är dock inte en del av det 
naturliga åldrandet och äldre är i behov av evidensbaserade 
insatser precis som alla andra åldersgrupper. Social gemenskap, 
fysisk aktivitet och bra matvanor kan förebygga ohälsa. Psykisk 
ohälsa bland äldre behöver uppmärksammas för att fler ska få 
rätt vård, stöd och behandling.

Fokusområden och mål för vuxna
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3. Enskildas delaktighet och rättigheter

Personer som har behov av samordnade 
insatser ska ha en SIP

Indikatorer
• Upprättande av SIP i befolkningen.
• Uppföljning av SIP i befolkningen.
• Rutin för information om SIP.

Länsgemensam aktivitet
• Vid behov revidera den länsgemensamma 

riktlinjen och stödmaterialet för SIP. 
 Revidering genomförd 2020.

• Från länsgemensam styrgrupp för handlingsplan 
psykisk hälsa framföra vikten av digitalt stöd för 
SIP till Styrgrupp IT i  Väst (SITIV). 

 Digital SIP finns i IT-stödet SAMSA.
• Uppdra åt brukarorganisationer att följa arbetet 

med SIP – hur blir det för den enskilde?
 Rapport framtagen: “Jag lever mitt liv mellan 

stuprören” Brukarrevision av Samordnad 
Individuell Plan (SIP) i Västra Götaland 2018.

Mål  
3.1 

Sedan 2010 är det lagstiftat, både i socialtjänstlagen 
och hälso- och sjukvårdslagen, att kommun och 
region ska upprätta en samordnad individuell plan 
(SIP) när en person har behov av insatser från båda 
huvudmännen. En SIP säkerställer att den enskilde får 
sina behov tillgodosedda när flera aktörer ansvarar 
för insatser. En SIP gör den enskilde och närstående 
delaktiga i planeringen av insatser från hälso- och 
sjukvård och socialtjänst och ansvarsfördelningen blir 
tydlig. SIP är också ett bra verktyg för samordning 
mellan verksamheter inom en huvudman. 

Brukarföreträdare ska vara delaktiga  
i utvecklingsarbete

Indikatorer
• Systematiskt samarbete med 

brukarorganisationer.

Mål  
3.2 

Den enskildes egna upplevelser behöver tas tillvara för att 
kunna utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt. Delaktighet 
i sin egen hälsa och vård är en mänsklig rättighet och en 
hälsofrämjande faktor. Inflytandet behövs på lokal, delregional, 
regional och nationell nivå och varje insats behöver 
betraktas ur den enskildes perspektiv. De som berörs av 
insatser ska i så hög utsträckning som möjligt kunna påverka 
verksamhetsutveckling och definiera vad god kvalitet är. 

Tips!  
Informations- och arbetsmaterial för SIP i Västra Götaland finns på 
www.vardsamverkan.se/sip
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Personer med missbruk, psykisk ohälsa 
och/eller komplex problematik ska få 
integrerade insatser

Mål  
4.2

5. Ledning, styrning och organisation

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

Indikatorer
• Standardiserade bedömningsmetoder 

inom missbruk- och beroendeverksamhet.
• Standardiserade bedömningsmetoder för 

utredning av alkoholmissbruk.
• Standardiserade bedömningsmetoder för 

utredning av drogmissbruk.
• Ny! Rekommenderad behandling vid 

psykiatriskt tillstånd.

Länsgemensam aktivitet
• Inrättande av regionalt resurscentra för 

psykisk hälsa.

Mål  
5.1

Evidens innebär bästa sammantagna vetenskapliga stöd 
och bevis om insatsers effekt. Det är en utmaning för 
verksamheterna att dra nytta av vetenskap och kunskap som 
finns och systematiskt tillämpa den. Samtidigt är det av yttersta 
vikt att främja spridningen av evidensbaserade metoder 
och bromsa användningen av ineffektiva metoder och rent 
av skadliga insatser. Det gäller att hushålla med resurserna 
genom att satsa på de metoder som gör störst nytta. Det 
finns nationella riktlinjer för målgrupper som är gemensamma 
för huvudmännen och som ger rekommendationer om vilka 
behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och 
omsorg bör satsa på. 

Indikatorer
• Case management till personer med psykisk 

sjukdom.
• Aktuella rutiner för samordning inom 

socialtjänsten.

Länsgemensam aktivitet
• Uppföljning av delregionala/lokala 

tillämpningar av “Överenskommelse om 
samarbete mellan  Västra Götalandsregionen 
och kommunerna i  Västra Götaland kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning 
och personer med missbruk”. 

Den enskilde ska få vård, stöd och insatser som upplevs som en 
väl fungerande helhet. Det är viktigt att personer med två eller 
flera sjukdomstillstånd samtidigt (samsjuklighet) får vård och 
behandling parallellt och samordnat.  Vård- och stödinsatser från 
olika aktörer i kommun och region kan också behöva integreras 
för att möta den enskildes behov. Insatserna ska syfta till att 
förhindra utveckling av allvarliga tillstånd och ytterst bidrar till 
undvika slutenvård.

4. Utsatta grupper

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

Indikator
• Klagomål med avseende på bemötande 

inom socialtjänst och sjukvård.
• Ny! Andel äldre med äldreomsorg som 

uppger att de brukar bli bra bemötta av 
personalen.

Länsgemensam aktivitet
• Se över och, vid behov, ta fram 

länsgemensamt utbildningsmaterial 
om t ex rättighetslagstiftning och 
diskrimineringsgrunder.

Mål  
4.1

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens 
diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Personal ska få 
ökad kunskap om hur gruppers utsatthet, bl a minoritetsstress 
och skillnader i psykisk hälsa, kan relateras till att personer 
bryter mot normer utifrån exempelvis sexuell läggning, 
könsidentitet och nationellt ursprung. Kunskapen om mänskliga 
rättigheter, normativt bemötande och hur det påverkar individer i 
enskilda möten ska också öka.
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Alla elever ska lämna grund- och 
gymnasieskolan med godkända betyg

Indikatorer
• Andel elever som fullföljt 

gymnasieutbildningen inom tre år.
• Andel elever utan godkända betyg från åk 9.
• Andel elever med betydande frånvaro från 

skolan.

Mål 
1.2

Att klara godkänt resultat i skolan är en stark faktor för god hälsa 
senare i livet. En fjärdedel av varje årskull går inte ut gymnasiet 
i  Västra Götaland idag. Samtidigt är det en viktig förutsättning 
att ha gymnasiekompetens för att kunna leva ett självständigt liv. 
Elever med hög frånvaro måste uppmärksammas tidigt och ges 
det stöd de behöver för att närvara i skolan. Det är viktigt att 
utveckla närvarofrämjande åtgärder och arbetssätt i samverkan. 

Fokusområden och mål för barn och unga

1. Förbyggande och främjande arbete 

Indikatorer
• Manualbaserad insats för föräldrastöd.
• Ny! Föräldraprogram om alkohol och 

droger i grundskolan.

Föräldrar ska erbjudas stöd under barnets 
hela uppväxt 

Mål 
1.1

Föräldrar är viktiga i varje barns liv. De påverkar förutsättningarna 
för barnets fysiska och psykiska hälsa och utveckling i stort. 
Därför är det viktigt att ge föräldrar och vårdnadshavare stöd 
utifrån sina och barnens behov när det behövs.  Det kan gälla 
föräldrar till barn med funktionsnedsättning eller föräldrar med 
psykisk ohälsa och/eller missbruk. Verksamheter som arbetar 
med barn och som möter föräldrar behöver kunna erbjuda 
föräldrarna anpassat stöd under barnets hela uppväxt, 0-18 år. 
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2. Tillgängliga tidiga insatser 

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

Förebygga och uppmärksamma bruk av 
alkohol och narkotika bland unga 

Indikatorer
• Barn och unga med psykiatrisk diagnos 

som vårdats i slutenvård.
• Standardiserade bedömningsmetoder 

för utredning av missbruk.
• Ny! Andel barn och unga som får en 

första bedömning vid BUP inom 30 
dagar. 

• Ny! Andel barn och unga som fått 
bedömning och vård för psykisk 
ohälsa/sjukdom på en vårdcentral.

Indikatorer
• Andel elever med riskkonsumtion av 

alkohol i åk 9.
• Andel elever med riskkonsumtion av 

alkohol i gymnasiet år 2.
• Andel elever som någon gång använt 

narkotika i åk 9.
• Andel elever som någon gång använt 

narkotika i gymnasiet år 2.

Länsgemensam aktivitet
• Sammanställa kunskap och ta fram 

ett regionalt inriktningsdokument 
för integrerade verksamheter/
mottagningar för unga.

 Framtaget 2020: Länsgemensamt 
inriktningsdokument för regionen 
och kommunerna i Västra Götaland 
för Organiserat integrerat arbete för 
personer med psykisk ohälsa, missbruk 
och beroende.

Mål  
2.1 

Mål  
2.2 

Att tidigt identifiera psykisk ohälsa hos barn och unga kan förhindra 
utveckling av allvarliga problem. Det som ofta benämns som “första 
linjen” är de funktioner eller verksamheter som har i uppgift att först 
ta emot barn, ungdomar eller familjer som söker hjälp när ett barn 
har problem eller mår dåligt. Barn och föräldrar ska veta vart de ska 
vända sig. Därför behöver första linjen för barn och ungas psykiska 
hälsa vara definierad och känd. En bra första linje är tillgänglig, utgår 
från barnets bästa och sätter barn och familj i centrum. Den hjälper 
barn och unga genom att kunna identifiera problem, behandla lindriga 
problem, remittera vidare när det behövs och säkerställa att alla barn 
och unga får tidig och högkvalitativ hjälp.

Bruk av alkohol och narkotika kan påverka fysiskt, psykiskt och 
socialt välbefinnande. För att ge goda förutsättningar för ett gott 
vuxenblivande behöver missbruk tidigt uppmärksammas. Missbruk hos 
unga samspelar ofta med psykiska och sociala faktorer som påverkar 
missbruket och samsjukligheten är ofta hög. Det finns samband med 
individers livsvillkor och sociala sammanhang. Särskilt sårbara och 
viktiga att uppmärksamma är t ex hbtq-personer, ensamkommande/
nyanlända och barn till föräldrar med eget missbruk eller psykisk 
ohälsa. Det är viktigt att samordna insatser för unga som har kontakt 
med flera myndigheter och behandlingsverksamheter. I samverkan 
behöver kommun och hälso- och sjukvård utveckla former för att 
tidigt identifiera dessa unga. 
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3. Enskildas delaktighet och rättigheter

Tips!  
Informations- och arbetsmaterial för SIP i Västra Götaland finns på 
www.vardsamverkan.se/sip

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

Indikatorer
• Upprättande av SIP i befolkningen 0-20 år. 
• Uppföljning av SIP i befolkningen 0-20 år.
• Rutin för information om SIP.

Länsgemensam aktivitet
• Revidering av  Västbus riktlinjer och 

stödmaterial.
 Överenskommelse om samverkan för 

barn och ungas hälsa fastställs 2020.

Mål  
3.1 

Sedan 2010 är det lagstiftat, både i socialtjänstlagen 
och hälso- och sjukvårdslagen, att kommun och region 
ska upprätta en samordnad individuell plan, SIP, när en 
person har behov av insatser från båda huvudmännen. 
I  Västra Götaland finns från 2020 en överenskommelse 
om samverkan för barn och ungas hälsa. I den har tidigare 
Västbus riktlinjer inarbetats. En SIP gör den enskilde och 
närstående delaktiga i planeringen av insatser från hälso- och 
sjukvård, socialtjänst och skola och ansvarsfördelningen blir 
tydlig. SIP är också ett bra verktyg för samordning mellan 
verksamheter inom en huvudman. 

Brukarföreträdare ska erbjudas delaktighet i 
utvecklingsarbete

Indikator
• Systematiskt samarbete med brukarorganisationer.Mål  

3.2 

Barns och ungas egna upplevelser behöver tas tillvara för 
att kunna utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt. Barn 
har rätt till delaktighet i alla frågor som berör dem enligt 
FN:s konvention om barnets rättigheter. Inflytandet behövs 
på lokal, delregional, regional och nationell nivå och varje 
insats behöver betraktas från barnets perspektiv. Barn, unga 
och deras vårdnadshavare ska i så hög utsträckning som 
möjligt kunna påverka verksamhetsutveckling och definiera 
vad god kvalitet är. 
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5. Ledning, styrning och organisation

Nollvision om suicid i Västra Götaland
Indikatorer
• Antal suicid i befolkningen 0-19 år.
• Antal suicidförsök i befolkningen 0-19 år.
• Handlingsplan för suicidprevention.

Länsgemensamma aktiviteter
• Länsgemensam handlingsplan för suicidpreven-

tion ska tas fram i enlighet med Folkhälsomyn-
dighetens uppdrag.

Framtagen 2020:  Det goda livet i Västra  
Götaland - Handlingsplan för suicidprevention 
2020-2025.

• Tillgängliggöra nationellt webbaserat verktyg 
(SPISS).

Mål  
5.1

I flera undersökningar uppger upp till åtta procent av flickorna 
och fyra procent av pojkarna att de någon gång försökt ta sitt 
liv. I  Västra Götaland sker i genomsnitt åtta till nio suicid per 
år i åldersgruppen 15-19 år. Bakom varje fullbordat suicid går 
det tio allvarliga försök och bakom statistiken döljer sig psykisk 
ohälsa som är viktig att uppmärksamma. Unga personer med 
förhöjd suicidrisk ska identifieras och erbjudas rätt hjälp i tid 
så att de inte försöker ta sitt liv. Detta sker genom utvecklad 
samverkan och samsyn mellan olika aktörer. Ingen i  Västra 
Götaland ska behöva se suicid som en utväg. 

4. Utsatta grupper

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

Indikator
• Klagomål med avseende på bemötande 

inom socialtjänst och sjukvård.

Länsgemensam aktivitet
• Se över och, vid behov, ta fram 

länsgemensamt utbildningsmaterial 
om t ex rättighetslagstiftning och 
diskrimineringsgrunder.

Mål  
4.1

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens 
diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Personal 
ska få ökad kunskap om hur gruppers utsatthet, bl a 
minoritetsstress och skillnader i psykisk hälsa, kan relateras 
till att personer bryter mot normer utifrån exempelvis sexuell 
läggning, könsidentitet och nationellt ursprung. Kunskapen 
om mänskliga rättigheter, normativt bemötande och hur det 
påverkar unga i enskilda möten ska också öka.
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för socialtjänst 
Teodorina Pettersson 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-03-25   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN146 759 

 

 

Samverkan för barns och ungas hälsa – överenskommelse mellan 
Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden godkänner överenskommelse mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan för barns och 
ungas hälsa. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Västkoms styrelse ställde sig den 24 november 2020 bakom ett förslag till 
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen om samverkan för barns och ungas hälsa. Västkoms 
styrelse rekommenderade samtidigt kommunalförbunden att rekommendera 
medlemskommunerna att ta beslut om överenskommelsen.  
 
Göteborgsregionens förbundsstyrelse beslutade den 12 februari 2021 att 
ställa sig bakom samt rekommendera medlemskommunerna att ställa sig 
bakom förslaget till samverkan för barns och ungas hälsa – 
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen. Syftet med överenskommelsen är att främja och 
tydliggöra struktur och ansvar för samverkan, samarbete och samordning 
mellan berörda verksamheter för målgruppen barn och unga t.o.m. 20 år.  
 
Välfärdsnämnden föreslås godkänna överenskommelsen om samverkan för 
barn och ungas hälsa. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 25 mars 2021 
 Tjänsteskrivelse GR:s förbundsstyrelse ärende 8 (diarienummer 

2021-00009.60), Samverkan för barns och ungas hälsa –
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen 4 januari 2021 

 Protokollsutdrag GR:s förbundsstyrelse § 242, Samverkan för barns 
och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen 12 februari 2021 
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Lena Lager Susanne Grabe 
Sekorschef Verksamhetschef 
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Samverkan för barns och ungas hälsa  1 (1) 

Förbundsstyrelsen – ärende 8 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2021-01-04, diarienummer: 2021-00009.60 

Samverkan för barns och ungas hälsa - 
överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att för sin del ställa sig bakom och 

rekommendera medlemskommunerna att ställa sig bakom förslag till samverkan 

för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner 

och Västra Götalandsregionen.   

Sammanfattning av ärendet 

Västkoms styrelse ställde sig 2020-11-24 bakom ett förslag till överenskommelse 

mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan 

för barns och ungas hälsa. Västkoms styrelse rekommenderade samtidigt 

kommunalförbunden att rekommendera medlemskommunerna att ta beslut om 

överenskommelsen. Syftet med överenskommelsen är att främja och tydliggöra 

struktur och ansvar för samverkan, samarbete och samordning mellan berörda 

verksamheter. 

Beslutsunderlag 

• TU Västkom 2020-11-24 

• Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra 

Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen 

 

 

Helena Söderbäck          Gunnel Rydberg 

Förbundsdirektör          Förbundssekreterare 

 

 

 

SKICKAS TILL 

Medlemskommunerna 
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2020-11-24 
Tjänsteutlåtande 
Anneli Assmundson Bjerde, VästKom  
 

 

 

Till VästKoms styrelse 

Samverkan för barns och ungas hälsa  
- överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och 
Västra Götalandsregionen 

 
Förslag till ställningstagande 

• VästKoms styrelse ställer sig bakom förslag till Samverkan för 
barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen och 
rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera 
kommunerna att ta beslut om överenskommelsen.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med denna överenskommelse är att främja och tydliggöra struktur och 
ansvar för samverkan, samarbete och samordning mellan berörda 
verksamheter. Målgruppen är barn och unga t.o.m. 20 år som behöver 
samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter 
inom Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna.  
 
Överenskommelsen förtydligar verksamheternas ansvar för samverkan och anger 
struktur och form för samarbete kring barn och unga med behov av insatser från 
både kommun och region, i den mån det inte regleras i andra avtal och 
överenskommelser. Överenskommelsen omfattar reglering av samverkan och 
lagstadgade läkarundersökningar, hälsoundersökningar och undersökningar av 
tandhälsa i samband med placering i samhällsvård. 
 
Denna överenskommelse tydliggör och förstärker förskolans/skolans roll i 
samverkan samt fullgör i Västra Götaland lagstiftningens krav på 
överenskommelser om samverkan kring placerade barn respektive 
hälsoundersökningar. 
 

Bakgrund 
Under 2018 inleddes två uppdrag om att ta fram förslag till överenskommelser om 
samverkan mellan kommunerna i Västra Götaland och VGR för barn och unga. Dels 
Överenskommelse om Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför 
det egna hemmet, dels Västbus – Samverkan för barn och ungas bästa. 
 

I samband med beredningen av de båda förslagen blev det allt tydligare att 
beröringspunkterna mellan uppdragen var många och att överenskommelserna skulle 
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2020-11-24 
Tjänsteutlåtande 
Anneli Assmundson Bjerde, VästKom  
 

 

vinna på att slås samman till en. En arbetsgrupp med företrädare från Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) har tagit fram denna 
överenskommelse. Förslaget av har varit på remiss hos VGR och Västra Götalands 
kommuner och inkomna synpunkter har beaktats.  

 

Finansiering och resurskonsekvenser av beslutet 
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser i samverkan. Kostnaden för 
läkarundersökningar och hälsoundersökningar för barn och unga som ska placeras är 
VGRs ansvar. Statsbidrag täcker denna kostnad. För implementeringsarbetet finns 
medel av de gemensamma statsbidragen inom psykisk hälsa avsatta.  

 

 

Ann-Charlotte Järnström   Anneli Assmundson Bjerde 

 
 
 
 
VD     Chef Välfärdsutveckling 
VästKom    VästKom 
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1 Utgångspunkter 
1.1 Bakgrund 

Rätten till bästa möjliga hälsa är en av de grundläggande rättigheterna för barn enligt FN:s 

barnkonvention. Många barn och unga med sammansatta och/eller komplexa behov får inte sina 

behov av stöd, vård och behandling tillgodosedda fullt ut. De faller inte sällan mellan stolarna, då 

många verksamheter är involverade och har olika ansvar. Detta gäller särskilt barn som är placerade 

i samhällets vård, så som familjehem, HVB (hem för vård och boende) m.fl. Ofta har dessa barn inte 

heller tagit del av samhällets generella och förebyggande hälsovård och har, som grupp, sämre 

fysisk och psykisk hälsa än barn i allmänhet. 

 

2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Det innebär ett förtydligande av att 

domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Barnets 

rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och 

ärenden som rör barn. En inkorporering av barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets 

rättigheter. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig 

verksamhet. 
 

Västbus riktlinjer för barn och unga med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik 

antogs i Västra Götaland 2005. Riktlinjerna reglerar samarbete mellan de 49 kommunerna och Västra 

Götalandsregionen. Västbus reviderades 2012. Sedan dess har nya regelverk tillkommit i form av 

lagstiftning, Socialstyrelsens och Skolverkets anvisningar samt regionala avtal och 

överenskommelser. Detta medför att det inte längre finns behov av separat reglering genom Västbus 

riktlinjer. 

 

I Socialtjänstlagen, SoL, och Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, finns en generell skyldighet att samverka 
kring barn och unga på individnivå när behov finns av insatser från både kommun och region.  

 
Alla barn har rätt att få sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda. Både Västra 
Götalandsregionens (VGR) hälso- och sjukvård och kommunernas socialtjänst har här ett långtgående 
ansvar. Barn och unga som är placerade i samhällsvård har ofta särskilt stora behov av hälso- och 

sjukvård. Därför infördes nya bestämmelser 2017, i både SoL och HSL, om att kommuner och regioner 
ska ingå överenskommelser om samarbetet kring barn och unga som vårdas utanför det egna 
hemmet. 

 
En ny lag, Lag om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet, anger 
att regionen på initiativ av socialnämnden ska erbjuda en hälsoundersökning i anslutning till en 
placering av barn och unga. Detta ska göras utöver bestämmelserna i HSL och Tandvårdslagen. I SoL 
anges en motsvarande skyldighet för socialnämnden att underrätta landstinget om placeringen, om 
det inte är uppenbart onödigt. Vidare ska överenskommelse ingås mellan landsting och kommuner 
om samarbetet gällande hälsoundersökningarna. 

 
1.2 Syfte och mål 
Överenskommelsen ska främja och tydliggöra struktur och ansvar för samverkan, samarbete och 

samordning mellan berörda verksamheter.  
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Behov av stöd, vård och behandling för barn och unga ska fångas upp och tillgodoses. Tidiga, 
samordnade, och vid behov, integrerade insatser ska motverka svåra och komplexa problem senare i 
livet. Inga barn eller ungdomar ska falla mellan stolarna. 
 
Barnet, den unge, och i förekommande fall, vårdnadshavare, ska i möjligaste mån ges tillfälle 
att påverka stöd- och vårdinsatserna. 
 

Barn och unga som är placerade i samhällsvård har samma rätt till tandvård och hälso- och sjukvård 
samt kontinuerlig skolgång som alla andra barn. Detsamma gäller för stöd i den dagliga livsföringen 
och skolarbetet samt miljöanpassningar i hem och skola.  

 

1.3 Parter 
Västra Götalandsregionen (VGR) och samtliga 49 kommuner i Västra Götalands län.   

 

1.4 Målgrupp 
Alla barn och unga t.o.m. 20 år som behöver samordnade insatser och tvärprofessionell 
kompetens från olika verksamheter inom VGR och kommunerna. 

Avsnitt 3 behandlar särskilt barn och unga som placerats i samhällsvård; i familjehem, på HVB (hem 
för vård och boende), SiS (Statens institutionsstyrelse) särskilda ungdomshem, jourboenden och 
stödboenden, med stöd av SoL, LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av barn och unga) 
eller LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall). 

Asylsökande och papperslösa omfattas av överenskommelsen i den mån de har rätt till insatserna 
enligt lag och anvisningar för målgruppen.  

 

1.5 Omfattning och avgränsning 
Överenskommelsen förtydligar verksamheternas ansvar för samverkan samt anger struktur och 
form för samarbete kring barn och unga med behov av insatser från både kommun och region, i 
den mån det inte regleras i andra avtal och överenskommelser. Placeringar utanför hemmet 
behandlas särskilt. Överenskommelsen omfattar då reglering av samverkan, av lagstadgade 
läkarundersökningar, hälsoundersökningar och undersökningar av tandhälsa i samband med 
placering i samhällsvård. 

 
Överenskommelsen reglerar i första hand respektive huvudmans åtaganden (kommun-
region) och inte intern organisering och ansvarsfördelning. 
 
De privata utförare som har av tal med regionen eller en kommun omfattas av denna 
överenskommelse. 
 
Denna överenskommelse reglerar, tillsammans med länsgemensamma riktlinjer för samordnad 
individuella plan (SIP), Västbus tidigare riktlinjer. Den tydliggör förskola/skolans roll i samverkan 
samt fullgör, i Västra Götaland, lagstiftningens krav på överenskommelser om samverkan kring 
placerade barn respektive hälsoundersökningar (se avsnitt 1.1 Bakgrund). 
 
I Västra Götaland utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet grunden för samverkan och ansvarsfördelning 
mellan VGR:s hälso- och sjukvård och kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst. Till Hälso- 
och sjukvårdsavtalet är underavtal och överenskommelser kopplade, varav nedanstående är särskilt 
relevanta för denna överenskommelse. 

 
Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer 
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med missbruk av alkohol och droger och spel om pengar är ett underavtal till Hälso- och 
sjukvårdsavtalet och reglerar ansvar och samverkan för omnämnda målgrupper. I 
överenskommelsens avsnitt 3.4 och 3.5 finns särskilt angivet vad som gäller för barn och unga samt 
placeringar utanför det egna hemmet. Det finns också en överenskommelse för Samverkan vid in- 
och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som omfattar regler och rutiner för in- och utskrivning 
vid somatisk och psykiatrisk sjukhusvård. Riktlinje för Samordnad individuell plan, SIP omfattar 
vägledning, stödmaterial och regler för hur samordnad individuell planering ska genomföras.  

 

 

1.6 Giltighetstid 
2021-01-01 – 2023-12-31. 

En uppföljning ska genomföras efter ett år. Om ingen part skriftligen sagt upp överenskommelsen 
senast 9 månader innan giltighetstiden går ut, förlängs överenskommelsen med ytterligare två år. 

 

Om förutsättningarna väsentligen förändras under avtalstiden i form av nya lagar eller andra 
regelverk, får parterna i samförstånd vidta erforderliga justeringar av överenskommelsen.   

 

2 Ansvar för samverkan 
2.1 Huvudmännens ansvar 
Respektive huvudmans ansvar bestäms av gällande lagstiftning. Preciseringar och förtydliganden har 

gjorts i avtal och överenskommelser på länsnivå, vilka reglerar ansvarsfördelning mellan VGR:s 

hälso- och sjukvård och de 49 kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst. Detaljer i dessa 

avtal och överenskommelser upprepas inte i denna överenskommelse. 

 
Denna överenskommelse anger skolan/förskolan som en likställd samverkanspart i alla 

sammanhang. Orsaken är att ett barns eller ungdoms förskoletid/skolgång och hälsa påverkar 

varandra ömsesidigt. En fungerande och fullföljd skolgång ger förutsättningar för god hälsa hos 

barn och unga samt förebygger problem senare i livet. Förskolan och skolan är viktiga 

framgångsfaktorer när det gäller psykisk, fysisk och social hälsa hos barn och ungdomar. 

 
Barn och unga i samhällets vård tillhör de mest utsatta. Därför har Socialstyrelsen och Skolverket 

tillsammans utarbetat en vägledning om placerade barns skolgång och hälsa i syfte att ge ett 

praktiskt kunskapsstöd till socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård. Samma myndigheter har 

tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten tagit fram en modell, SAMS. för hur skola 

och socialtjänst kan samverka med syfte att kunna ge placerade barn och unga kontinuitet i 

skolgången och en bättre skolförankring.  
 

En kommun eller region får enligt lag inte överskrida sina befogenheter och utföra uppgifter som 

ligger utanför sitt kompetensområde. Det är därför viktigt att personalen har god kunskap om sitt 

eget och sina samverkansparters ansvarsområden.  

 

2.2 Struktur för samverkan 
Barnets/den unges ansvariga kontakter inom förskola/skola, socialtjänst och regionen ska 

samarbeta kring insatser inom sina respektive uppdrag i syfte att säkerställa att barn och unga i 

behov av samordnade insatser får tillgång till tvärprofessionell hjälp. Samverkan ska ske på alla 

nivåer, från förebyggande och hälsofrämjande arbete till specialistvård. Skyldigheten att samarbeta 

omfattar alla berörda verksamheter som möter barn och unga. 
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2.2.1 Strukturell samverkan - Ledningsstruktur för styrning av samverkan  
Praktisk samverkan för barns och ungas hälsa kräver styrning på regional, delregional och lokal nivå. 
Det är viktigt att chefer och verksamhetsföreträdare träffas för att säkerställa ett gott 
samarbetsklimat och samsyn. Samverkan mellan huvudmännen ska präglas av öppenhet, relevant 
ömsesidig information och ett lösningsfokuserat synsätt. I styrningen ingår att följa upp och 
efterfråga resultat av följsamheten till aktuella regelverk samt avvikelser och tvister.  

 

Samverkan förutsätter god kännedom om både den egna och samverkansparternas uppdrag och ska 
kännetecknas av respekt för varandra. Ett medel för att uppnå detta är gemensam 
kompetensutveckling över huvudmannagränserna. 

 
Styrningen av samverkan enligt denna överenskommelse följer den fastställda ledningsstrukturen för 
samverkan inom vård och omsorg i länet. På regional nivå finns Vårdsamverkan Västra Götaland 
(VVG). På delregional nivå finns sex vårdsamverkansområden med var sin ledningsgrupp. På 
motsvarande sätt finns lokala ledningsgrupper i varje kommun. I de olika ledningsgrupperna sitter 
företrädare för kommunerna, primärvården och sjukhusen. På delregional och lokal nivå ska 
ledningsgruppen, eller en särskild temagrupp, ha ett uttalat ansvar för att driva samverkan kring barn 
och unga. Uppdraget är att främja kunskap och kompetens hos berörda verksamheters personal och 
ska vid behov genomföra gemensam, verksamhetsöverskridande, kompetensutveckling. Både den 
delregionala och lokala nivån har ett ansvar för att tillskapa rutiner för samverkan kring barn och 
unga, i de fall det behövs. 

 
2.2.2 Samverkan kring den enskilde - Samordnad individuell planering, SIP 
I både SoL och HSL finns regler om att enskilda som har behov av insatser från både kommun och 
region har rätt att bli erbjuden en samordnad individuell plan, SIP. SIP ska erbjudas om kommunen 
eller regionen bedömer att insatser kring barnet/den unge behöver samordnas för att hen ska få sina 
behov tillgodosedda, eller då barnets/ungdomens eller dess närstående begär det. Vårdnadshavare 
eller barnet/den unge ska ge samtycke (se vidare avsnitt 2.2.4) och vara delaktiga i upprättandet av 
SIP. I Västra Götaland finns gemensamma riktlinjer för regionen och kommunerna om hur SIP ska 
upprättas.  
 
Parterna ska i samverkan säkerställa att barn och unga ges möjlighet att vara delaktiga i planering 
och beslut och att de får utöva sin rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor 
som rör hen. Barnet/den unga/vårdnadshavares delaktighet och inflytande är centrala i allt arbete 
med SIP. Det är den barnets/unges behov och önskemål som utgör utgångspunkt för planeringen. 
För minderåriga kan det krävas samtycke av vårdnadshavare. 

 
SIP är det verktyg som anger vilka hälso-, vård- och omsorgsinsatser som ska genomföras och 
vilken huvudman och verksamhet som har ansvar för respektive insats. 

 

➢ I Västra Götaland ingår skolan (samtliga förskole- och skolformer) i SIP-processen på 
samma villkor som socialtjänsten och verksamheter inom VGR, när det gäller barn och 
unga. 

➢ Skolan (samtliga förskole- och skolformer, elevhälsan), socialtjänst och hälso- och 

sjukvård är i Västra Götaland jämbördiga parter när det gäller att upptäcka behov av SIP 

➢ Åtagandet innebär samma skyldighet att vid behov initiera och kalla till SIP-möte samt 
skyldighet att medverka i SIP-möten och uppföljningsmöten. 

➢ Skyldigheten att medverka i SIP gäller huvudmännen - inte en enskild verksamhet. Om en 
verksamhet fått en kallelse och bedömer att man inte är rätt instans så åligger det 

Page 45 of 437

https://www.vardsamverkan.se/samverkanteman/samverkan-vid-in--och-utskrivning-fran-sluten-vard/sip/


2020-09-07 

7 

7 

 

verksamheten att inom huvudmannen, eller eventuell privat utförare, hitta rätt 
instans/verksamhet. Den kallade verksamheten kontaktar då den sammankallande parten för 
att klargöra behovet, för att avgöra vem/vilken instans/verksamhet inom huvudmannen som 
ska ha kallelsen och meddelar därefter vem/vilken instans/verksamhet som är lämplig 
deltagare på mötet. 

➢ I de fall barnet/den unge inte är känd hos huvudmannen avgör huvudmannen vem/vilka som 
ska delta på SIP-mötet. Om den som mottagit kallelsen till SIP-möte inte hittar någon annan 
som ska delta åligger det mottagaren av kallelsen att delta på mötet. Om barnet/den 
unge/familjen inte har någon pågående vårdkontakt inom regional hälso-och sjukvård är det 
primärvården som kallas till mötet.   

➢ Utgångspunkten är att barnet/vårdnadshavare/den unge är delaktig i hela processen. Att hen 
deltar i planeringen och har inflytande över insatserna utifrån sina upplevda behov 

➢ Det finns inget som hindrar att andra berörda aktörer är med på SIP-mötet, även om 
de inte omnämns i lagstiftningen. Det kan gälla andra närstående, föreningar, familjehem, 
HVB-hem och SIS-hem som är involverade och den enskilde önskar ha med. 

➢ SIP-möte ska hållas inom 3 veckor efter det att behovet av samordning 
uppmärksammats och en kontakt bör tas med involverade verksamheter 
så att dessa ges möjlighet att prioritera närvaro. 

➢ Vid förändringar och övergångar mellan verksamheter, som tex byte av 
skola eller vårdgivare, ska tidigare SIP följas upp eller en nytt SIP-möte 
upprättas.   

 
Av SIP ska framgå 

• Vilka behov den barnet/den unge har 

• Vilka insatser som ska genomföras 

• De inblandade huvudmännens ansvar för respektive insats, angivet på verksamhetsnivå 

• Vilka insatser som ev, ska utföras av tredje part, närstående eller den enskilde själv  

• Vem som har huvudansvar för planen 

• När planen ska följas upp  
 

Planeringen ska dokumenteras skriftligt. 
 

Deltagande i SIP ersätter inte skyldigheten att göra orosanmälan (se avsnitt 2.2.3). 
 
2.2.3 Anmälningsplikt 
Enligt SoL är alla myndigheter och yrkesverksamma vars verksamhet berör barn och unga skyldiga att 
genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett 
barn far illa. Anmälningsplikten omfattar även annan personal (än de som direkt arbetar med barn) 
inom statliga myndigheter och personal inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk 
undersökningsverksamhet och socialtjänsten, vuxenutbildning samt statliga myndigheter. 
Anmälningsplikten gäller också enskild verksamhet som rör barn och unga samt all annan 
verksamhet inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

 
Socialtjänsten bör erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som gjort anmälan ett möte om det 
med hänsyn till barnets bästa är lämpligt. Socialnämnden får också informera den som gjort anmälan 
om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Sådan information ska ges på begäran, 
om det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt. 

 
Enligt LVM är en läkare som i sin verksamhet kommer i kontakt med en missbrukare som kan antas 
vara i behov av vård för sitt missbruk eller dess medicinska konsekvenser eller har behov av 
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omedelbart omhändertagande, skyldig att anmäla det till socialtjänsten. Anmälningsplikten gäller för 
läkare i både offentlig och privat regi under förutsättning att missbrukaren inte kan beredas vård 
genom läkarens egen försorg eller i övrigt inom hälso- och sjukvården. Läkaren har med andra ord 
anmälningsplikt om patienten inte vill vårdas för sitt missbruk eller för allvarliga komplikationer av 
missbruket eller om det uppstår allvarlig fara för patientens hälsa om vård inte kan genomföras. 
 
2.2.4 Sekretess och samtycke 

Generellt råder sekretess mellan myndigheter. Det betyder att samtycke måste inhämtas från 
vårdnadshavare och/eller barnet/den unge själv och olika verksamheter behöver samverka 
kring barnet/ungdomen, t.ex. vid informationsöverföring och upprättande av en Samordnad 
individuell plan, SIP. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda samtycka. 

 
Barn under 18 år ska informeras och ges möjlighet att lämna sina synpunkter på 
informationsöverföring och samverkan mellan myndigheter. Barnets inställning ska beaktas och 
tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad. När det gäller barn under 18 år är 
huvudregel att vårdnadshavaren som, i egenskap av den unges ställföreträdare i personliga 
angelägenheter, utövar barnets befogenheter t.ex. när det gäller att hälso- och sjukvårds- och 
socialtjänstinsatser. 
 
Vårdnadshavaren ska enligt Föräldrabalken i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta 
allt större hänsyn till barnets egna synpunkter och önskemål. Det innebär att vårdnadshavarens 
bestämmanderätt över barnet tunnas ut ju äldre barnet blir och ju mognare det därmed blir för 
att successivt flyttas över från vårdnadshavaren till barnet själv. När ett barn har uppnått en 
viss mognad och utveckling kan alltså vårdnadshavarna inte alltid längre göra gällande att de 
har rätt att få veta vad barnet har berättat för exempelvis en läkare eller en socialsekreterare.  
 

Samtycket bör ske skriftligt (samtyckesblankett finns i SiP-riktlinjen), men kan även vara muntligt. 
Samtycket ska dokumenteras i journal/akt. Samtycke får bara avse särskilt angivna situationer och 
kan därför behöva inhämtas vid upprepade tillfällen före och under en placering. Samtycket kan när 
som helst återkallas av den enskilde. 

 

Samtycke krävs inte vid barnavårdsutredningar eller utredning om tvångsvård och motsvarande 
har hälso- och sjukvården uppgiftsskyldighet i dessa fall. Det finns alltså inga sekretesshinder så 
länge uppgifterna lämnas inom ramen för en utredning enligt 11 kap. 2 § SoL. 

 

3 Samverkan för att säkerställa hälso- och sjukvård för barn och unga placerade 
utanför det egna hemmet 

Detta avsnitt ska säkerställa att barn och unga som är placerade utanför hemmet får tillgång till 
adekvat hälso- och sjukvård, såväl somatisk som psykiatrisk, och tandvård samt att 
hälsoundersökningar, läkarundersökningar och tandhälsoundersökningar genomförs systematiskt vid 
placeringar i samhällets vård. Dessa riktlinjer berör i första hand regionen och kommunernas 
socialtjänst samtidigt bör skolan involveras och framförallt informeras, så att skolgången för 
barnet/den unge blir så bra som möjligt. 

 
3.1 Samordningsansvar 

Socialtjänsten i barnets/den unges hemkommun har huvudansvaret för samordning och planering av 
vården och för att tillse att insatser från olika aktörer genomförs enligt planeringen. Samordningen 
genomförs och dokumenteras i en Samordnad individuell plan, SIP, se avsnitt 2.2.2. Socialtjänstens 
ansvar för placerade barn och unga är tydligt och SoL anger att socialtjänsten ska verka för att barn 
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får den hälso- och sjukvård som de behöver. Den vårdplan respektive genomförandeplan, som 
socialtjänsten ska upprätta enligt SoL vid en placering av barn och unga, ska omfatta insatser och 

åtgärder som andra huvudmän ansvarar för där ibland hälso- och sjukvårdens planerade insatser.  
 

I samband med utredning eller före planerad placering ska SIP-möte ske. Vid akut placering ska SIP 
upprättas så snart som möjligt efter placeringen. Socialtjänsten är normalt sammankallande till SIP-
möte i anslutning till placeringar av barn och unga. Vid utskrivning från slutenvård är det dock 
primärvården, alternativt specialiserad öppenvård, som ansvarar för att kalla till SIP-möte. 

 
SIP är det verktyg som anger vilka insatser som ska ske före och under en placering och vilken 
verksamhet som har ansvaret för respektive insats. I anslutning till en placering ska i tillämpliga 
fall en överenskommelse göras om kostnadsfördelning enligt Överenskommelsen om samarbete 
kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk av alkohol och 
droger och spel om pengar. 

 
Uppföljning av SIP ska ske med jämna mellanrum och allra senast vid förändringar som byte eller 
avslut av placeringen. 

 
3.2 Kommunikation mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård 

Socialtjänsten behöver vid upprepade tillfällen kontakta hälso- och sjukvården i samband med 

placeringar av barn och unga i. Det gäller under utredningen, vid konsultationer, inför 

läkarundersökning i samband med LVU- och LVM ansökningar, hälsoundersökningar, SIP-möten, 

uppföljning av planerad vård och avslut av placeringen. Hälso- och sjukvården kan behöva kontakta 

socialtjänsten under pågående vård t.ex. i samband med förändrade behov hos barnet/den unge 

eller att vården inte fullföljs från patientens sida. Därför behöver kontaktvägarna mellan 

verksamheterna vara smidiga. 

 
Socialtjänsten ska inför och under placeringen till aktuella vårdgivare lämna, och ajourhålla, 
kontaktuppgifter om ansvarig tjänsteman inom socialtjänsten. Motsvarande ska hälso- och 
sjukvården fortlöpande meddela socialtjänsten om förändringar av vården och aktuella 

kontaktuppgifter till aktuella vårdgivare. 
 
3.3 Inför placering 

 
3.3.1 Socialtjänstens utredning 

Socialnämnden i barnets/den unges hemkommun är den myndighet som utreder och fattar beslut 

om placering utanför barnets/ungdomens egna hem. Socialtjänsten ska utan dröjsmål inleda 

utredning efter att den genom ansökan, anmälan eller på annat vis fått uppgifter som kan föranleda 

någon åtgärd. Beslut om att inleda eller inte inleda utredning ska ske inom 2 veckor efter att en 

anmälan kommit in. Utredningen ska i normalfallet vara klar senast fyra månader efter att den 

inletts. Lagens tidsramar innebär att hälso- och sjukvården måste agera skyndsamt vid socialtjänstens 

konsultationer. 

 
För att utreda barnets/ungdomens behov av hjälp, stöd och behandling använder socialtjänsten sig 

av oftast av Socialstyrelsens heltäckande utredningsmodell Barns behov i centrum, BBIC. BBIC syftar 

till att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. Materialet utgår från barnets 

behov och ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur för 

handläggning, genomförande och uppföljning. 
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Socialtjänsten ska eftersträva att placeringar planeras i samråd med barnet, ungdomen och 
vårdnadshavare, men när frivilliga insatser inte är möjliga enligt SoL, kan socialtjänsten, om 
behövligt, ansöka om tvångsvård enligt LVU eller LVM hos förvaltningsrätten. 

 

 3.3.2 Konsultation 

I samband med utredning har socialtjänsten ofta behov av att hämta in uppgifter från andra 
myndigheter som t.ex. hälso- och sjukvården. Samtycke från vårdnadshavare eller ungdomen själv 
ska eftersträvas, men socialtjänsten har befogenheter att ta nödvändiga kontakter även utan 
samtycke om det finns oro för barnets situation (se avsnittet 2.2.4). 

 
➢ Rutin för konsultation och utlåtande 

BBIC:s stödmaterial används för socialtjänstens konsultation respektive hälso- och sjukvårdens 
skriftliga utlåtanden. 

 
Konsultationsstödet består av frågor som är tänkta att ställas muntligt av den utredande 
handläggaren till den personal som har kontakt med barnet: 

• Konsultation BVC, elevhälsa 

• Konsultation tandvården 

• Konsultation pågående vårdkontakter 
 

Om skriftligt utlåtande behövs finns mallar för hälso- och sjukvårdens respektive tandvårdens 
utlåtande till socialtjänsten. Dessa mallar kan också användas som dokumentation av hälso- 
respektive tandhälsoundersökningar. Om det redan finns ett skriftligt underlag hos sjukvårds- 
/tandvårdsenheten, som motsvarar utlåtandet kan det användas i stället. 

• Utlåtande från hälso- och sjukvården 

• Utlåtande från tandvården 

 
 

3.4  I samband med placering 

 
3.4.1 Överföring av information och ansvar 
Följande gäller vid överföring av information i samband med en placering: 

 

Socialtjänsten i den placerande kommunen ansvarar för att information om placeringen lämnas till 
ansvariga, aktuella verksamheter inom VGR:s hälso- och sjukvård respektive tandvård (även privata 
vårdgivare). 

 
VGR ansvarar för att barnhälsovård, primärvård samt specialistsjukvård (vid pågående behandling) 
efter socialtjänstens information om barnets placering, i sin tur underrättar aktuella vårdenheter på 
den nya orten. Aktuella uppgifter och vårdplanering överlämnas till berörd vårdenhet på 
placeringsorten. Om det inte finns en pågående behandling, men ett behov har identifierats, 
ansvarar vårdcentralen för att remiss utfärdas. 

 
Barnets/den unges valda tandvårdsklinik ska efter socialtjänstens information om placeringen, 
underrätta vistelsekommunens folktandvård för att göra en omlistning av barnet. För uppgifter om 
var barnet är listat kan närmsta hälso- och sjukvårdsnämnds kansli i Västra Götalandsregionen 
kontaktas. 

 
All informationsöverföring ska ske skyndsamt. Vid omplaceringar eller hemgång ska samma rutiner 
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för informationsöverföring genomföras. 
 

3.4.2 Läkarundersökning i samband med LVU- eller LVM-placeringar 
Vid ansökan om tvångsvård ska socialtjänsten till sin utredning, lämna med ett läkarintyg till rätten 
som redogör för eventuella medicinska risker eller hinder för placeringen. Det framgår inte av lag 
eller föreskrifter hur omfattande läkarundersökningen ska vara, men den är vanligtvis inte lika 
heltäckande som en hälsoundersökning enligt den nya lagen. Barn och unga kan därför även ha 
behov av en hälsoundersökning. 

 
VGR har kostnadsansvaret för undersökning och intyg. Ingen avgift tas ut av kommun eller patienten. 

 
➢ Rutin för läkarundersökning 

Socialtjänsten ska i samband med tvångsvård enligt LVU eller LVM vända sig till den vårdcentral som 
den unge är listad på, i annat fall närmaste vårdcentral, för genomföra läkarundersökningen. BBIC:s 
information vid LVU används av socialtjänsten och lämnas till berörd personal inom hälso- och 
sjukvård. Det åligger vårdcentralen att skyndsamt utfärda läkarintyget. Vid behov ska den vårdcentral 
som lämnat uppgifterna bistå socialtjänsten med tolkning av uppgifterna i intyget.  

 
3.4.3 Hälsoundersökning och undersökning av tandhälsa 
Socialtjänsten ska, om det inte är uppenbart onödigt, initiera en hälsoundersökning omfattande 
fysisk och psykisk hälsa samt tandhälsa enligt rutiner nedan. Syftet är att hälsoundersökningen ska ge 
underlag för en medicinsk bedömning av barnet eller den unges behov av hälso- och sjukvård och 
tandvård. Bedömningen kan komma att föranleda fortsatt vård och behandling under placeringen. 
Hälso- och tandhälsoundersökningen kan också vara en del av underlaget till den vårdplan eller den 
genomförandeplan som socialnämnden är skyldig att upprätta. Se socialstyrelsen föreskrifter och 
allmänna råd om hälsoundersökningar. Vid akuta placeringar får undersökningarna utföras efter 
placeringen på den nya orten. 

 
VGR har kostnadsansvaret för undersökning och intyg. Ingen avgift tas ut av kommunen eller 
patienten. 

 
➢ Rutin för hälsoundersökning 

Socialtjänsten ska i samband med en placering erbjuda barnet/den unge en hälsoundersökning om 
det inte är uppenbart onödigt. Socialtjänsten ska aktivt motivera till att en hälsoundersökning 
genomförs. Undersökningen kan anses uppenbart onödig om barnhälsovårdens och elevhälsans 
hälsobesök genomförts enligt plan; om skolgången skett utan anmärkning; om elevhälsa eller 
aktuella vårdgivare har färska uppgifter om ett gott allmänhälsotillstånd eller om barnet/den unge 
det senaste året genomgått en hälsoundersökning (inklusive Migrationsverkets hälsoundersökning av 
asylsökande). 

 
Socialtjänsten kontaktar den vårdcentral som den unge är listad på, i annat fall närmaste vårdcentral, 
för att genomföra hälsoundersökningen. Inför undersökningen ansvarar socialtjänsten för att 
vårdcentralen får tillgång till relevant information som kommit fram i utredningen. Tid för 
hälsoundersökning ska erbjudas skyndsamt. BBIC:s mall för hälsoundersökning ska användas. Om 
skriftligt utlåtande behövs används BBIC-mallen Utlåtande från hälso- och sjukvården, vårdcentralen  
ska vid behov bistå socialtjänsten med konsultation och tolkning av uppgifterna. 
Hälsoundersökningen ska mynna ut i en medicinsk bedömning av barnets behov. Där ingår åtgärd 
och förslag till uppföljning på vårdcentralen eller specialistmottagning, inklusive eventuella 
undersökningar och remisser (barn- och ungdomspsykiatri, barn-och ungdomsmedicin, tandvård (om 
inte särskild tandvårdsundersökning genomförs), röntgenundersökningar, uppföljning på vårdcentral 
mm). 
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Om hälsoundersökning inte gjorts före en placering, ska socialtjänsten kontakta regionen på 
placeringsorten för att genomföra hälsoundersökningen. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har 
en förteckning med landstingens kontaktuppgifter för hälsoundersökningar i samband med 
placeringar av barn och unga. 

 
➢ Rutin för undersökning av tandhälsa 

Socialtjänsten ska i samband med en placering ta kontakt med tandläkare på den klinik där den unge 
är listad och efterfråga när senaste besöket var, vilka behov som finns och om det pågår någon 
behandling. Om en ingen tandundersökning genomförts under det senaste året ska den unge 
erbjudas en tandundersökning. Om tandhälsan är eftersatt finns möjligheten att få ett 
tandvårdsutlåtande. BBICs konsultationsmaterial för tandvården samt blanketten Utlåtande från 
tandvården ska användas. 

 
3.4.4 Akutplaceringar 
Vid akuta placeringar får hälsoundersökning, undersökning av tandhälsa och planering av ansvar och 
insatser (SIP) genomföras efter placeringen, i den nya vistelsekommunen. Detta ska ske snarast 
möjligt. Vid pågående vård och behandling på hemorten, behöver ansvarig vårdgivare medverka vid 
planeringen av vårdinsatser på den nya orten. 

 
3.4.5 Fast vårdkontakt 
Barn och unga, som placeras i familjehem och hem för vård och boende (HVB, inklusive SiS- 

institutioner), har ofta förbisedda hälso- och sjukvårdsbehov. Därför bedöms i Västra Götaland, 

alla placerade barn och unga vara i behov av en fast vårdkontakt. Denne kan finnas på 

barnets/ungdomens listade vårdcentral eller om så bedöms lämpligt, inom specialistvården. 

Kontakten ska vara namngiven och kan vara behandlande läkare, annan i vården involverad 

legitimerad vårdpersonal eller i vissa fall en person med mer administrativ funktion som 

koordinerar patientens vård tex rehabkoordinator. Hen utses i samband med upprättandet av SIP.  

 
3.4.6 Mandat att påkalla sjukvård och närvara vid vårdtillfället 
Vid en placering enligt LVU av minderåriga (under 18 år) utfärdar placerande socialtjänst en 
fullmakt till familjehemmet eller HVB, inkl. SIS. Fullmakten beskriver det mandat, familjehemmet 
eller institutionen har att påkalla vård och/eller närvara vid undersökningar eller 
behandlingstillfällen. När det gäller frivilliga placeringar krävs vårdnadshavarens samtycke. Vid 
placering enligt LVU avgör socialtjänsten om barnets vårdnadshavare/föräldrar får påkalla vård 
eller närvara vid undersökning/behandling och ska informera den fasta vårdkontakten och 
annan stadigvarande vårdgivare om beslutet.  

 
3.4.7 Uppföljning av placeringen 
Socialtjänsten ska noga följa vården för de barn och unga som är placerade utanför det egna 
hemmet. Vården ska följas upp kontinuerligt och barns hälsa pekas i SoL ut som ett särskilt angeläget 
uppföljningsområde. Socialtjänsten ansvarar också för att insatser som planerats i den SIP följs upp 
och att SIP vid behov revideras. Övriga aktörer har en skyldighet att medverka i uppföljningen.  

 

3.5  I samband med avslut av placering 
 

3.5.1 Planering för hemgång eller byte av placeringsort 
Vid hemgång eller omplacering ansvarar socialtjänsten för att nytt SIP-möte genomförs och att ny 

SIP upprättas - givet att det fortfarande finns behov av insatser från båda huvudmännen. De 

riktlinjer och rutiner som beskrivits ovan ska då följas. 
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3.5.2 Uppföljning efter hemgång/omplacering 

Socialtjänsten ska, om ny SIP upprättats inför hemgång/byte av placering, följa upp planeringen efter 

flytten. Socialtjänsten kan också, även utan samtycke, besluta om uppföljning av ett barns situation 

efter det att en placering i ett familjehem eller i HVB har upphört. Detta om barnet bedöms vara i 

särskilt behov av stöd eller skydd. Uppföljningen ska i sådana fall avslutas inom två månader. 

 
4 Genomförande 

4.1 Tillämpning och implementering 
Överenskommelsen ska verkställas på lokal nivå, nära den enskilde. Detta förutsätter en organiserad 

delregional och lokal samverkan mellan huvudmännen så att överenskommelsen kan tillämpas lokalt. 

 
Varje huvudman har att upprätta såväl egna som gemensamma lokala föreskrifter och rutiner, så att 

intentionerna och riktlinjerna i denna överenskommelse kan verkställas. De gemensamma delarna 

bör tas fram inom vårdsamverkan delregionalt och/eller lokalt. De lokala rutinerna behöver vara 

tydliga och detaljerade för att säkerställa att syftet med överenskommelsen uppnås. 

 
För att implementera innehållet i denna överenskommelse bör information och utbildning för 
huvudmännens personal genomföras gemensamt i delregional vårdsamverkans regi. 

 
4.2 Avvikelser och kvalitetsutveckling 
Varje verksamhet ska ha ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Avvikelser som uppstår i 
samverkan mellan huvudmännens verksamheter ska rapporteras enligt länsgemensam rutin. 
Detaljerade rutiner bör tas fram kring hur avvikelser hanteras och analyseras så att det som 
framkommer i avvikelserna tas tillvara på vid utvecklings- och förbättringsarbeten. Delregional 
vårdsamverkan följer regelbundet upp avvikelser i samverkan i syfte att utveckla och säkra 
kvaliteten. Avvikelser på systemnivå identifieras och rapporteras till vårdsamverkan VG (VVG). 

 
Delregional vårdsamverkan ska årligen lämna rapport till vårdsamverkan VG (VVG) med 
sammanställning och analys av avvikelser som hanterats av vårdsamverkansorganisationen. 

 
 

4.3 Tvister 
Tvister mellan verksamheter i kommun och region ska i första hand lösas lokalt, av närmaste chef 
med mandat att fatta beslut i aktuell fråga. Om tvisten inte kan lösas lyfts frågan skyndsamt vidare 
inom respektive huvudmans linjeorganisation. Verksamheterna har ett gemensamt ansvar för att 
komma fram till en gemensam lösning där barnets/den unges behov sätts i första rummet. Om 
parterna ändå inte kan komma överens om en lösning, ska tvisten hanteras enligt rutiner i de 
delregionala vårdsamverkansområdena. 

 
Under tiden parterna löser tvisten har de ett gemensamt ansvar att omgående komma överens om 
en tillfällig ansvarsfördelning. Vård och omsorg ska alltid säkerställas så att barnet/den unge inte 
kommer i kläm.  

 

4.4 Uppföljning 
Denna överenskommelse ska följas upp årligen i samband med att de delregionala 
vårdsamverkansgrupperna lämnar uppföljningsrapport till VVG om Hälso- och sjukvårdsavtalet. 
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Uppföljningen ska redovisa genomförda implementeringsåtgärder, följsamhet till överenskommelsen 
och sammanställning av antal SIP och rapporterade avvikelser och tvister. Vid förlängning av 
överenskommelsen ska en mer ingående översyn av överenskommelsen ske 2023, inför att ny 
överenskommelse ska ingås. 

 

5  Gemensamma utvecklingsområden 
 
➢ Säkrare och bättre kommunikationsvägar mellan förskola/skola, socialtjänsten och VGR:s 

vårdenheter när det gäller barn och unga som vårdas utanför hemmet. Möjligheten att 

använda SAMSA bör fortsätta utvecklas för att alla parter ska ha tillgång till systemet, även 

skolan. SAMSA är ett IT-stöd för att stödja kommunikationen mellan sjukhus, primärvård 

och kommuner i Västra Götaland. 

➢ Se över och vid behov öka möjligheterna till ytterligare regional samordning samt stärka 

samverkan på en strukturell nivå mellan förskola/skola, socialtjänst och regionen på 

delregional/regional nivå. 

➢ Utreda förutsättningarna för samverkan kring upphandling av HVB-platser enligt 

Överenskommelsen om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 

personer med missbruk, avsnitt 5, och i samband därmed tydliggöra parternas ansvar för 

HSL-insatser i samband med placeringar. 

➢ Utarbeta en standard för läkarundersökning inför LVU.  

➢ Utarbeta rutiner för SiS, VGR och kommunerna för att klargöra ansvaret för 

hälsoundersökningar och hälso- och sjukvårdsinsatser samt samverkan för obruten 

skolgång för ungdomar som är placerade på SiS- institutioner.  
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Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2021-02-12  

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

 

Protokollsutdrag 

§ 242. Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse 

mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen  

Diarienummer: 2021-00009.60 

Beslut 

Förbundsstyrelsen ställer sig för sin del bakom och rekommenderar 

medlemskommunerna att ställa sig bakom förslag till samverkan för barns och 

ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och 

Västra Götalandsregionen.   

Sammanfattning av ärendet 

Västkoms styrelse ställde sig 2020-11-24 bakom ett förslag till 

överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen om samverkan för barns och ungas hälsa. Västkoms styrelse 

rekommenderade samtidigt kommunalförbunden att rekommendera 

medlemskommunerna att ta beslut om överenskommelsen. Syftet med 

överenskommelsen är att främja och tydliggöra struktur och ansvar för 

samverkan, samarbete och samordning mellan berörda 

verksamheter. 

Beslutsunderlag 

• TU Västkom 2020-11-24 

• Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra 

Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen 

Skickas till 

Medlemskommunerna 

 

Vid protokollet: 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

  

Justeras: 

 

Axel Josefson  

Ordförande 

 

Miguel Odhner 

Justerare 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för socialtjänst 
Christina Christensen 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-03-26   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN139 709 

 

 

 

Verksamhetsuppföljning av utförare i hemtjänsten 2020 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar rapporten Verksamhetsuppföljning av utförare i 
hemtjänst 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Härryda kommun beslutade den 22 mars 2010 att 
införa valfrihetssystem inom hemtjänsten i enlighet med bestämmelserna i 
lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Valfrihetssystemet omfattar 
hemtjänst i ordinärt boende. Årligen sker en uppföljning av verksamhet som 
på uppdrag av kommunen bedrivs inom området. 
 
Uppföljningen har genomförts av enheten utveckling och uppföljning på 
sektorn för socialtjänst. Resultatet av uppföljningen har sammanställts i 
rapporten Verksamhetsuppföljning av utförare i hemtjänst 2020, daterad den 
18 februari 2021. 
 
Under år 2020 fanns två utförare att välja på, den kommunala hemtjänsten 
och det privata företaget Aidal Care Services AB (Aida). 
Sammanfattningsvis visar uppföljningens resultat att de båda utförarna 
uppfyller de krav som ställs. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 26 mars 2021 
 Verksamhetsuppföljning av utförare i hemtjänst 2020 

 
Ärendet 
Årligen sker en uppföljning av verksamhet inom valfrihetssystemet. Till 
grund för uppföljningen ligger det förfrågningsunderlag som reglerar 
valfrihetssystemet i hemtjänsten i ordinärt boende. Uppföljningen har 
genomförts på liknande sätt som de senaste åren för jämförelsens skull. 
Uppföljningen syftar till att bedöma hur utförarna lever upp till kraven i 
förfrågningsunderlaget. Det är utvecklings- och uppföljningsfunktionen på 
sektorn för socialtjänst som har genomfört uppföljningen.  
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Till föreliggande uppföljning har uppgifter och underlag inhämtats från 
statistiska databaser, relevanta myndigheter och kreditupplysningsföretag, 
enhetschefer hos utförarna, samt ur granskade personakter, delvis 
slumpmässigt utvalda. 

I uppföljningen har verktyget Kravsorteraren använts. Kravsorteraren är 
utvecklad av Sveriges Kommuner och Regioner och används för att sortera 
kraven i förfrågningsunderlaget. Kraven kan grovt indelas i fyra 
huvudområden och inom varje område finns ett antal specifika krav som 
kan bli föremål för uppföljning. Varje krav har av uppföljningsgruppen 
bedömts utifrån huruvida kravet uppfylls helt, delvis eller inte alls.  

De fyra huvudområdena är;  
 A. Administrativa krav/krav på utförande organisation 

 B. Utbildningskrav 

 C. Krav på fungerande processer och rutiner 

 D. Krav på insatser och resultat 

 
Sammanfattningsvis visar uppföljningens resultat att de båda utförarna i 
stort uppfyller de krav som ställs.  

Det har ur frågeformulären framkommit några exempel på områden inom 
processer för hälso- och sjukvårdsinsatser, som utförarna kan arbeta vidare 
med för att förbättra rutinerna. Dessa föranleder dock inte några krav på 
åtgärdsplaner.  

 
 
Lena Lager Elin Hjalmarsson 
Sektorschef Utvecklingschef 
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Verksamhetsuppföljning av utförare i hemtjänst 2020 

Uppdrag och bakgrund 
 
Kommunfullmäktige i Härryda kommun beslutade 22 mars 2010 att införa 
valfrihetssystem inom hemtjänsten i enlighet med bestämmelserna i Lag 
(2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Valfrihetssystemet omfattar 
hemtjänst i ordinärt boende. Årligen sker en uppföljning av verksamhet 
inom valfrihetssystemet. 
 
Till grund för uppföljningen ligger det förfrågningsunderlag som reglerar 
valfrihetssystemet i hemtjänsten. Utöver att bedöma hur utförarna lever upp 
till kraven i förfrågningsunderlagen syftar uppföljningen till att lyfta fram 
goda exempel som kan utgöra underlag för utvecklingsarbete i utförarnas 
verksamhet. Resultatet av uppföljningen sammanfattas i föreliggande 
rapport, som delges välfärdsnämnden.  
 
Rapporten omfattar hemtjänstutförare som utför omsorgs- och 
serviceinsatser samt hälso- och sjukvårdsinsatser. Under år 2020 fanns två 
utförare, den kommunala hemtjänsten och det privata företaget Aidal Care 
Services AB (Aida). 
 
Den kommunala hemtjänsten verkar i hela kommunen medan företaget Aida 
har valt upptagningsområde delområde Väst. Valfrihetssystemet omfattar 
inte utförande av insatser nattetid (kl. 23.00–07.00) och inte heller 
uttryckning på larm, dessa insatser utförs enbart av den kommunala 
hemtjänsten. Antalet personer med behov av hemtjänstinsatser är cirka 720 
per månad, varav cirka 240 har behov enbart av insatsen trygghetstelefon 
(tidigare trygghetslarm). Det är sex till sju personer per månad som har valt 
att få sina insatser utförda av Aida. Det är således knappt 1 % av 
hemtjänsttagarna som valt det privata alternativet. 
 
Under år 2020 har inget företag lämnat in ansökan för att bli utförare av 
hemtjänstinsatser.  
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Kravsorteraren 
 
Kravsorteraren är ett verktyg utvecklat av Sveriges Kommuner och 
Landsting som används för att sortera kraven i förfrågningsunderlaget. 
Kraven delas in i fyra huvudområden och inom varje område finns ett antal 
specifika krav som kan bli föremål för uppföljning. Varje krav har av 
uppföljningsgruppen bedömts utifrån huruvida kravet uppfylls helt, delvis 
eller inte alls. I de fall där exceptionell god kravuppfyllelse identifierats har 
detta noterats. I dessa fall kan uppföljningsresultatet tjäna som ett gott 
exempel. 
 
De fyra huvudområdena är;  

 A. Administrativa krav / krav på utförande organisation 

 B. Utbildningskrav 

 C. Krav på fungerande processer och rutiner 

 D. Krav på insatser och resultat 
En mer fullödig beskrivning av områdena återfinns i bilaga 1. 
 

Källor till inhämtade uppgifter och underlag 
 
Till föreliggande uppföljning har följande uppgifter och underlag inhämtats: 
 

 Registerutdrag och uppgifter från myndigheter och organisationer 
 Kommunens verksamhetsberättelse 
 Kommunens datastöd Qlikview 
 Nationella data, ex Kommun- och landstingsdatabasen  
 Stickprovsgranskning av slumpmässigt utvalda personakter 
 Frågeformulär till utförarna 
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Resultat 

Kommentarer till resultatet  

A Administrativa krav / krav på utförande organisation 
Uppgifter om ekonomisk skötsamhet och ställning har inhämtats från 
kreditupplysningsföretag och kommunens verksamhetsberättelse. Båda de 
undersökta utförarna når upp till kraven. 

Kravområde och 
uppföljningspunkt 

Utförare 
 

A. Administrativa krav/ krav på utförande 
organisation Egen regi Aida    

1 Inbetalda skatter och avgifter: Uppfylls Uppfylls   

2 Stabil ekonomisk och finansiell ställning: Uppfylls Uppfylls   

B Utbildningskrav på personal     

1 Aktuell omsorgspersonal är  
undersköterskeutbildad/har erfarenhet: 

Uppfylls 
delvis 

Uppfylls 
delvis   

2 Högskoleutbildad personal inom 
vårdområdet finns i ledningen: Uppfylls Uppfylls   

C Krav på fungerande processer och rutiner     

1 Fungerande kvalitetsledningssystem: Uppfylls Uppfylls    

2 Fungerande rutiner för upprättande av 
genomförandeplan: Uppfylls  Uppfylls   

3 Fungerande rutiner för tilldelning av 
personlig kontaktman: Uppfylls Uppfylls   

4 Dokumentation: Uppfylls Uppfylls   

D. Krav på resultat      

1 Delaktighet och trygghet: brukaren har 
genomförandeplan: Uppfylls  Uppfylls    

2 Delaktighet och trygghet: brukarna känner 
till sin kontaktman: Ej uppföljt Ej uppföljt   

3 Kontinuitet: insatserna samordnas och ges 
med så få personal som möjligt: Uppfylls Uppfylls   
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B Utbildningskrav på personal 

Aktuell omsorgspersonal är undersköterskeutbildad/har erfarenhet (B1) 
Förfrågningsunderlagets kompetenskrav är att personal som utför omsorg 
och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser ska ha kompetens motsvarande 
omvårdnadsprogrammet eller minst tre års yrkesutövning. 
Förfrågningsunderlaget har även ett krav att vid nyrekrytering av 
tillsvidareanställd personal ska kompetens motsvarande 
omvårdnadsprogrammet krävas vid omsorgsinsatser. 
 
För år 2020 har utbildningskrav på personal följts upp med två mått: 
 

 andel undersköterskor respektive vårdbiträden i tjänst per månad 
under perioden maj-oktober 2020 

 andel undersköterskor respektive vårdbiträde av tillsvidareanställd 
personal per 1 april samt 1 oktober 2020.  

 
En undersköterska kategoriseras av att ha fullföljt omvårdnadsprogrammet 
medan ett vårdbiträde har annan utbildningsbakgrund. Nedan följer en 
sammanställning för respektive utförare. Underlaget för beräkningarna har 
hämtats ur kommunens statistiksystem Qlikview och från en lista framtagen 
av privata utföraren Aida. För måttet andel undersköterskor respektive 
vårdbiträden i tjänst har all personal som utför omsorg, delegerade hälso- 
och sjukvårdsinsatser samt serviceinsatser räknats med, oavsett 
anställningsform så som tillsvidareanställning, visstidsanställning och 
vikarie anställd på timmar. 
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Aida 
Av den tillsvidareanställda personalstyrkan som arbetade vårdnära i 
delområde väst per 1 april och 1 oktober 2020 var 33 % utbildade 
undersköterskor. 
 
Under perioden maj till oktober 2020 har i snitt 8 personer per månad varit i 
tjänst jämfört med 7 personer 2019. Andelen undersköterskor i tjänst var i 
snitt 50 % och andelen vårdbiträden i tjänst var i snitt 50 % av den totala 
personalstyrkan. Sett över perioden varierar andelen undersköterskor i tjänst 
mellan 38 och 63 %, se diagram 1. 
 
Jämfört med 2020 har Aidas totala personalstyrka i Mölnlycke ökat något 
och andel tillsvidareanställda med undersköterskekompetens har minskat 
jämfört med 2019, från 40% till 33%. Även andel undersköterskor i tjänst 
har minskat något, från 55 % till 50 %.  
 

Diagram 1 
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Kommunala hemtjänsten 
Av den tillsvidareanställda personalstyrkan som arbetade vårdnära i alla 
hemtjänstområden per 1 april 2020 var 93 % utbildade undersköterskor. 
Samma mått per 1 oktober var 92 %.  
 
Under perioden maj till oktober 2020 har i snitt 115 personer per månad 
varit i tjänst hos den kommunala hemtjänsten. Andelen undersköterskor i 
tjänst var i snitt 88 % och andelen vårdbiträden i tjänst var i snitt 12 % av 
den totala personalstyrkan. Sett över perioden varierar andelen 
undersköterskor i tjänst mellan 87 % och 89 %, se diagram 2.  
 
Jämfört med 2019 har andelen utbildade undersköterskor i tjänst inte 
förändrats. 
 

Diagram 2 
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Bedömningen är att hemtjänstutförarna delvis uppfyller utbildningskravet.  
 
Av den tillsvidareanställda personalen 1 april samt 1 oktober har inte alla 
undersköterskeutbildning. Om man jämför andel utbildade undersköterskor 
av den tillsvidareanställda personal med andel utbildade undersköterskor av 
den personal som varit i tjänst blir det tydligt att kommunala hemtjänsten 
har behov av att ta in personal som inte är tillsvidareanställd och bland 
dessa är utbildningsnivån ofta vårdbiträde. För Aida har andelen 
undersköterskor i tjänst minskat något sedan 2019. 
 
För andel undersköterskor respektive vårdbiträden i tjänst per månad under 
perioden maj-oktober 2020 så har ingen förändring skett i kommunala 
hemtjänsten jämfört med föregående år. För Aida har andelen 
undersköterskor i tjänst minskat något. I undersökningen har vi inte haft 
möjlighet att utreda hur länge varje vårdbiträde arbetat. Om en utförare har 
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vårdbiträden med mer än tre års erfarenhet uppfylls kravet på kompetens i 
högre grad.  
 
Både hos Aida och kommunala hemtjänsten har de personer som är 
tillsvidareanställda utan omvårdnadsutbildning möjlighet att validera sig till 
undersköterska. Båda verksamheterna har uppgett att de har anställda som 
har pågående validering; tio personer inom kommunala hemtjänsten och 
fyra personer hos Aida. Genom statsbidraget Äldreomsorgslyftet 2021 ges 
ytterligare möjlighet att valideras på arbetstid. Insatserna med validering 
bedöms tillräckliga för att verksamheterna ska säkerställa kompetenskravet. 

Högskoleutbildad personal inom vårdområdet finns i ledningen (B2) 
I den kommunala hemtjänsten uppfylls kravet på ledningens kompetens. 
Aida har under året i perioder saknat formell vård- och omsorgskompetens i 
ledningen på grund av omsättning av personal på tjänsten. Avsaknad av 
formell kompetens bör rimligen kunna godtas i mindre företag under en 
rekryteringsperiod utan att det ses som ett ouppfyllt krav i uppföljningen. En 
bedömning från fall till fall, sett till helheten hos utförarens 
personalkompetens, antal verksamma år i branschen, etcetera, bör kunna 
göras. I fallet med Aida bedöms avsaknaden av formell kompetens på kort 
sikt kunna accepteras. 

C Krav på fungerande processer och rutiner  

Fungerande kvalitetsledningssystem C1 
Enligt SOSFS 2011:9 ska den som bedriver socialtjänst och hälso- och 
sjukvård ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Med hjälp 
av processer och rutiner samt ett systematiskt förbättringsarbete ska 
verksamheten säkerställa kvalitet.  
 
Information till uppföljningen har inhämtats via enkäter som respektive 
utförare har besvarat. Frågorna omfattar både hälso- och sjukvårdsinsatser 
och hemtjänstinsatser. Det systematiska förbättringsarbetet ska bestå av 
riskanalys, egenkontroll och hantering av avvikelser.  
 
Enligt SOSFS 2011:9 ska medarbetare göras delaktiga i kvalitetsarbetet. 
Både Aida och kommunens hemtjänst redogör för hur de introducerar och 
utbildar medarbetarna i kvalitetsledningssystemet vid anställning och 
därefter kontinuerligt på arbetsplatsträffar och verksamhetsmöten. Inom 
kommunen genomförs vanligtvis också en tvådagars kvalitetsutbildning för 
nyanställda.  
 
Som en del i det förebyggande kvalitetsarbetet utgör riskbedömning en 
viktig del. Både Aida och kommunens hemtjänst ger exempel på risker som 
har identifierats under året samt vilka åtgärder som har vidtagits. Aida har 
identifierat risker som har härletts till introduktionen av nya medarbetare. 
Struktur och innehåll har därför sett över och uppföljning har införts. De 
risker kommunen har identifierat handlar bland annat om teknik i samband 
med digital signering och insatsplanering (TES). Vad gäller digital signering 
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har rutiner för att säkerställa läkemedelshanteringen införts. När det gäller 
schemaplaneringen handlar riskerna om att brister i teknik och kunskap 
kring systemet medför risker. Ett fullt ut fungerande system ger goda 
effekter både vad gäller kontinuitet, ekonomi samt hantering av 
personuppgifter och utvecklingsarbete pågår. Hemtjänsten är av föränderlig 
karaktär, både vad gäller nya brukare och förändringar i insatser. Det 
medför att det finns risker att individuell genomförandeplan inte upprättas 
eller revideras enligt rutinens tidsangivelser. Åtgärden är att kontinuerligt gå 
igenom rutinerna och ett par av hemtjänstområdena har också valt att 
kontrollera efterlevnaden av rutinen genom egenkontroller. 
 
Egenkontroller kan genomföras på olika sätt men innebär att verksamheten 
under pågående arbete planerat kontrollerar efterlevnaden av specifika 
processer och rutiner. Verksamheten kan också systematiskt inhämta 
information om andras upplevelse av specifika områden, t ex genom 
brukarundersökningar. Alla brukare med hemtjänst i kommunen, oavsett 
utförare, erbjuds att besvara Socialstyrelsens enkät ”Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen”. Aida genomför också en egen undersökning då de 
systematiskt kontaktar brukarna för att höra om deras upplevelse av 
insatserna och bemötandet. Resultat av undersökningen, avvikelser och 
övrigt inkomna synpunkter hanteras sedan systematiskt på arbetsplatsträffar. 
Exempel på egenkontroller som genomförs inom kommunen är 
efterlevnaden av rutiner för erbjudande om nödvändig tandvård (N-
tandvård), personalkontinuitet, efterlevnad av rutiner för individuell 
genomförandeplan och att hygienutbildning genomförs. Egenkontrollerna 
hanteras inom ramen för kommunens kvalitetsledningssystem i datastödet 
Stratsys. 
 
Aida och kommunens hemtjänst tar emot vårdplaner från den kommunala 
hälso- och sjukvården. På Aida är det enhetschefen som tar emot 
vårdplanerna och informerar samordnare och i kommunen tas vårdplaner 
emot direkt av samordnarna. Inom både Aida och kommunen informerar 
samordnarna sedan personalen och planerar ut insatserna i schema. 
 
Av information från frågeformulären framgår att det finns visst behov av 
fortsatt arbete av att säkerställa hälso- och sjukvårdsprocessen. Exempel på 
rutiner som behöver förbättras är rutinen för fördelning av vårdplan. 
Vårdplanen är det uppdrag som skickas till verksamheten när en hälso- och 
sjukvårdsinsats delegeras till hemtjänstpersonalen. Särskilt kommunens 
hemtjänst framför att samverkan vid ärenden där flera enheter är 
involverade och praktiskt genomförbara insatser är förbättringsområden. En 
annan rutin som upplevs saknas av kommunens hemtjänst är en rutin som 
säkerställer hur den hälso- och sjukvårdsinsats som instruerats till några i 
personalen blir känd för alla medarbetare. De olika enheterna har själva 
skapat rutiner för detta men det behövs en rutin som är gemensam för den 
legitimerade personalen och hemtjänstpersonalen.  
 
Både kommunens hemtjänst och Aida bedöms ha fungerande processer, 
rutiner samt verktyg för ett systematiskt förbättringsarbete utifrån den 
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verksamhet som bedrivs. Ett fungerande kvalitetsarbete innebär inte en helt 
riskfri verksamhet, däremot att det finns fungerande verktyg att systematiskt 
identifiera risker och brister samt att åtgärda dem.  

Fungerande rutiner för upprättande av individuell genomförandeplan C2 
En individuell genomförandeplan är en viktig utgångspunkt för den 
enskildes insats och en förutsättning för delaktighet för den enskilde. Syftet 
med genomförandeplanen är att skapa en tydlig struktur för det praktiska 
genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats. 

Utföraren ska upprätta genomförandeplanen tillsammans med den enskilde. 
Av genomförandeplanen ska det framgå hur de beviljade insatserna ska 
utföras, det ska framgå när, var och hur samt av vem insatserna utförs samt 
mål med insatsen. Enligt kommunens riktlinjer ska genomförandeplanen 
upprättas inom två veckor efter det att insatsen har verkställts och den ska 
följas upp minst en gång per år. 

Både kommunens hemtjänst och Aida bedöms ha fungerande rutiner för 
upprättande och uppföljning av individuell genomförandeplan.  

Se även nedan: Delaktighet och trygghet: brukaren har individuell 
genomförande plan (D1) 

Fungerande rutiner för tilldelning av kontaktman C3  
Kontaktmannauppdraget innebär ett ansvar för att ha ett helhetsperspektiv 
på brukarens behov utifrån aktuell insats. I uppdraget ingår bland annat att 
ansvara för välkomstsamtal samt att upprätta och följa upp den individuella 
genomförandeplanen. Kontaktmannen ska ombesörja eventuella kontakter 
med vård- och omsorgskedjan såsom hemsjukvård och vårdcentral men 
också med närstående om behov och önskemål finns. Kontaktmannen 
ansvarar också för att enhetens samordnare informeras vid eventuella 
förändringar.  

Brukaren ska enligt rutinen tilldelas samt informeras om vem 
kontaktmannen är samband med att beslutet verkställs. Både kommunens 
hemtjänst och Aida bedöms ha fungerande rutiner för tilldelning av 
kontaktman. 

Dokumentation C4 
Det finns grundläggande bestämmelser för vad som ska dokumenteras i 
utförandet av insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL) samt i Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2014:5 
och HSLF 2016:40. Dokumentationen ska tillgodose flera syften. För den 
enskilde är det viktigt att kunna följa sitt ärende. För de som arbetar är 
dokumentationen ett viktigt arbetsinstrument både vid behovsbedömning, 
genomförande och uppföljning. Av dokumentationen ska det framgå hur 
ärendet fortlöper och vilka åtgärders som vidtas.  

Kommunens hemtjänst utför dokumentation i verksamhetssystemet 
Treserva både när det gäller dokumentation som avser insatser enligt SoL 
och delegerade insatser enligt HSL. Dokumentationen görs antingen via 
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mobila enheter (telefoner) eller datorer. De mobila enheterna medför att 
personalen kan dokumentera i direkt anslutning till utförandet av insatserna.  

Aida har ett eget verksamhetssystem för dokumentation kring insatser enligt 
SoL. Aida för så kallad indirekt dokumentation vilket innebär att 
hemtjänstpersonal för daganteckningar som förmedlas till samordnaren som 
därefter sammanfattar informationen i den enskildes journal. När det gäller 
dokumentation av delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser har Aidas 
personal kontakt med kommunens sjuksköterskor samt arbets- och 
fysioterapeuter som i sin tur dokumenterar i hälso- och sjukvårdsjournalen. 
Aida har via kommunens verksamhetssystem Treserva tillgång till att läsa 
vårdplaner och till att rapportera risker och avvikelser. Ett utvecklingsarbete 
pågår för att tillgängliggöra vårdplanerna i Treserva även vad gäller 
dokumentation relaterade till delegerade åtgärder för Aidas verksamhet.  

Både Aida och kommunen introducerar sina medarbetare gällande när, hur 
och vad som ska dokumenteras i respektive system. Rutinerna för 
dokumentation följs dessutom upp på arbetsplatsträffar och 
verksamhetsmöten samt på individnivå vid medarbetarsamtal. 

Kommunens hemtjänst använder mobila enheter för digital signering vid 
utförandet av delegerade åtgärder som exempelvis läkemedelsöverlämning. 
Brister uppstår när de mobila enheterna inte kan ansluta till internet vilket 
påverkar tillgängligheten till information, möjligheten att dokumentera samt 
signera utförda hälso- och sjukvårdsåtgärder. 

Aida 
Aida arbetar kontinuerligt med kvaliteten på dokumentationen och 
målsättningen är att alla medarbetarna ska vara trygga när det gäller 
dokumentation. Indirekt dokumentation medför att dokumentationen görs 
med viss fördröjning och att anteckningar i journalen görs av samordnaren 
istället för den personal som utför insatsen vilket kan innebära en risk för 
dokumentationen kvalitet. 

Strukturen i Aidas verksamhetssystem innebär att dokumentation vid 
genomförandet av insatser som utförs enligt SoL och HSL inte helt kan 
skiljas åt så som föreskrifterna anger. Att separera dokumentationen utifrån 
lagrum utgör ett förbättringsområde. 

Kommunens hemtjänst 
Dokumentation som förs av kommunens hemtjänst bedöms uppfylla krav 
enligt föreskrifterna.   

D Krav på resultat  
 
Delaktighet och trygghet: brukaren har individuell genomförandeplan (D1) 
Som framgår av avsitt C2 Fungerande rutiner för upprättande av 
individuell genomförandeplan är brukarens genomförandeplan en 
förutsättning för delaktighet. Enligt kommunens riktlinje och Aidas rutiner 
ska brukarens individuella genomförandeplan upprättas inom 14 dagar efter 
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påbörjad verkställighet. Genomförandeplanen ska därefter revideras vid 
behov och följas upp minst en gång per år.  

En granskning har genomförts för att kontrollera om de båda utförarna 
uppfyller kravet på att brukare har en genomförandeplan och om den följs 
upp årligen.  

Vid granskning av kommunens hemtjänst har totalt 48 slumpmässigt utvalda 
ärenden granskats, 12 ärenden per geografiskt hemtjänstområde. Vid 
granskning av Aidas ärenden har genomförandeplaner i samtliga pågående 
brukarärenden inom Aidas område som omfattar den västra kommundelarna 
granskats. 

I samtliga granskade ärenden, både hos kommunen och Aida har brukarna 
en upprättad genomförandeplan. När det gäller Aida, har 80 procent av 
genomförandeplanerna följts upp/reviderats under det senaste året. I 
kommunens fall har 83 procent av genomförandeplanerna följts 
upp/reviderats under det senaste året.  

Både kommunens hemtjänst och Aida bedöms uppfylla kraven på trygghet 
och delaktighet utifrån att brukare har en genomförandeplan. 
Genomförandeplanerna har följts upp i stor utsträckning under det senaste 
året trots pågående pandemi, vilket påvisar goda förutsättningar för trygghet 
och delaktighet i insatserna till brukarna. 

Delaktighet och trygghet: brukarna känner till sin kontaktman (D2) 
Både kommunens hemtjänst och Aida har en rutin och uppdragsbeskrivning 
avseende kontaktmannauppdraget. Båda utförarna ska vid den första 
kontakten, enligt sin respektive rutin, informera nya brukare om vem som 
kommer att bli kontaktman. Informationen ges muntligt och skriftligen, i 
vilken det också ingår kontaktuppgifter som finns i den pärm som lämnas 
till brukaren i samband med att insatsen verkställs. Verksamheten har också 
målsättningen att planera ut att kontaktmannen utför så många av besöken 
hos brukaren som är möjligt.  

Det har i denna uppföljning inte gjorts någon specifik mätning som ger svar 
på om brukarna känner till sin kontaktman. 

Se även ovan: Fungerande rutiner för tilldelning av kontaktman C3 

Kontinuitet: insatserna samordnas och ges med så få personal som möjligt 
(D3) 
Kravet för kontinuitet formuleras enligt följande i förfrågningsunderlaget 
(3.1.2): Insatserna skall samordnas med så få personer som möjligt för att 
säkerställa god kontinuitet. Brukarna ska uppleva att insatserna utförs lika 
oberoende av vem som utför dom. 

Personalkontinuitet mäts genom antalet personal som en hemtjänsttagare, 
med mer än två insatser per dag, möter under 14 dagar. I tidigare 
uppföljningar har 14 personer varit ett riktmärke för personalkontinuitet. I 
välfärdsnämndens verksamhetsplan är prognosen för personalkontinuitet 
satt till 15 personer.  
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Aida 
I underlag från Aida har antal personer som arbetat per månad under maj-
oktober 2020 varierat mellan 7 till 9 personer. Hemtjänsttagarna hos Aida 
kan inte träffa fler än 13 personer under en 14 dagars period eftersom det 
totala antalet anställda som utför insatser i delområde Väst i Härryda 
kommun är 13 personer. Detta medför att Aida uppfyller kravet på 
personalkontinuitet.  

Kommunens hemtjänst 
Den kommunala hemtjänsten mäter kontinuitet de två första veckorna varje 
månad. Snittet för denna mätning för alla hemtjänstenheter var under 2020 i 
genomsnitt 13 personer för varje brukare under mätperioden. 

I nyckeltalssamlingen KKiK mäts varje år, under de två sista veckorna i 
oktober, kommunala hemtjänstens kontinuitet. Externa utförare, så som 
Aida, ingår inte i Härryda kommuns resultat. För 2020 var genomsnittet för 
personalkontinuitet 16 personer. 

Krav på åtgärder av utföraren som kan komma ifråga med anledning 
av uppföljningsresultaten  
I årets uppföljning framkommer inga brister som föranleder krav på åtgärder 
eller handlingsplaner. 
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Bilaga 1.  

Kravsorteraren 
 

A. Administrativa krav/ krav på utförande organisation 
Kraven inom detta område utgörs huvudsakligen av krav på skötsel av 
organisationen. Externa utförare ska vara registrerade och fullgöra sina 
åligganden gentemot det allmänna, exempelvis i form av inbetalningar av 
arbetsgivaravgifter, ha ansvarsförsäkringar och liknande. 
 
Samtliga utförare ska ha en stabil ekonomisk bas i verksamheten, för att 
kunna klara långsiktiga åtaganden. 

B. Utbildningskrav 
Ett område när det gäller krav på utföraren är att ledning samt aktuell 
personal ska ha rätt utbildning. All omsorgspersonal ska därför vara 
utbildade undersköterskor. De utförare som ska utföra omsorgsinsatser ska 
också i företaget ha en ledningskompetens motsvarande högskoleutbildning 
inom vård- och omsorgsområdet. 
 
Utförare som utför omsorgsinsatser måste också kunna utföra hälso- och 
sjukvård på delegation och instruktion från legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal. Aktuell personal måste då ha den kompetens som krävs 
genom att delta i och bli godkänd i de utbildningar som kommunen 
anordnar. 

C. Krav på fungerande processer och rutiner 
Verksamheten ska bedrivas enligt gällande författningar, mål, riktlinjer och 
rutiner inom området. All service och omsorg ska bedrivas enligt vetenskap 
och beprövad erfarenhet. 
 
Dokumentationen av insatser enligt socialtjänstlagen ska göras enligt 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd vid handläggning av ärenden 
och genomförande av insatser samt Kommunens riktlinjer för social 
dokumentation. Hälso- och sjukvårdsinsatser som genomförs på delegation 
och direktiv skall dokumenteras enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 
och Patientdatalagen.  
 
Verksamheten ska ha ett ledningssystem för kvalitet för att med stöd av 
ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och 
förbättra verksamheten. I detta ryms också krav på fungerande rutiner för att 
hantera uppkomna avvikelser, såsom exempelvis Lex Sara, samt synpunkter 
på verksamheten. 
 
Verksamheten ska ha kända rutiner för hur individuella 
genomförandeplaner (IGP) upprättas och används och därtill rutiner för hur 
tilldelning av personlig kontaktman går till. 
 
Basala rutiner gällande hygien ska tillämpas. 
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I hemtjänstverksamhet förekommer en betydande nyckelhantering, varför 
rutiner för detta också ska finnas. 
 
Utförande av omsorgsinsatser kräver fungerande samverkan med 
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. 

D. Krav på insatser och resultat  
Kraven som sorterar i denna grupp har sin grund i socialtjänstlagens 
kvalitetskrav och värdegrund samt i de av kommunstyrelsen fastställda 
verksamhetsmålen för Vård och omsorg. Insatser inom socialtjänsten ska 
vara av god kvalitet och brukarna ska uppleva delaktighet och trygghet i de 
insatser som ges. IGP som beskriver vilka insatser som ska ges ska finnas, 
hur insatserna ska ges, och brukaren ska ha varit delaktig i upprättandet. 
 
För att skapa trygghet ska alla brukare därtill ha en särskilt utsedd 
kontaktman. 
 
Att brukarna garanteras kontinuitet, såväl i tjänstens utförande som när det 
gäller antal personal är ett grundläggande resultatkrav.  
 

Eventuella åtgärder som kan komma ifråga med anledning av 
uppföljningsresultaten  

Påpekande 
Resultaten delges samtliga utförare där goda exempel eller 
förbättringsområden lyfts fram och påpekas. 
 
Då en utförare uppenbarligen inte kan fullgöra sina åtaganden och dessa 
bedöms vara av allvarlig grad genomför socialtjänsten en fördjupad 
granskning. De åtgärder som kan komma i ifråga med anledning av den 
fördjupade granskningen är: 

Åtgärdsplan  
Avvikelser från avtal, ett påkallat besök eller en fördjupad granskning kan 
resultera i krav på åtgärder. Utföraren ska då presentera en åtgärdsplan, som 
godkänns av sektorschefen för socialtjänsten. När planen har genomförts 
och avrapporterats ska en förnyad uppföljning göras.  

Anmälan till andra myndigheter  
Vid allvarliga avvikelser ska alltid ställning tas till eventuell anmälan till 
polisen och/eller Inspektionen för vård och omsorg. Om det finns en 
grundad misstanke om ekonomiska oegentligheter ska uppgifterna 
överlämnas till ansvarig tillsynsmyndighet. 

Varning  
Vid konstaterade brister i förhållande till avtal eller kontrakt kan dessa 
föranleda att en varning utdelas. Om utföraren inte har åtgärdat bristerna 
inom den tid som anges i varningen kan avtalet hävas.  
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Hävning av avtal eller kontrakt (extern verksamhet) 
Om ansvariga myndigheter har konstaterat att en utförare inte fullgör sina 
skyldigheter när det gäller skatter och avgifter, eller vid andra allvarliga 
avvikelser från avtal eller kontrakt, kan avtalet med utföraren hävas.  
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2020VFN423 709 

 

 

 

Revidering av beslut avseende drift av boende med särskild 
service i området Landevi gårdar 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att inte upphandla driften av servicebostaden i det 
nya området Landevi gårdar, Brattåsvägen 1-6, i centrala Landvetter. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Välfärdsnämnden beslutade den 18 november 2020 § 267 att ge 
förvaltningen i uppdrag att upphandla driften av den nya servicebostaden i 
Landevi gårdar. Upphandlingen avbröts efter anbudsöppning den 19 mars 
2021. 

Efter att en upphandling avbrutits kan en upphandlande myndighet 
genomföra eller avstå en ny upphandling. Förvaltningen bedömer att en ny 
upphandling inte bör genomföras för servicebostaden i Landevi gårdar då 
den under rådande förutsättningar kan behöva drivas med en låg 
beläggningsgrad. Vid en ny upphandling innebär en låg beläggningsgrad 
antingen en risk för kommunen i form av ersättning vid tom plats eller 
mindre fördelaktiga anbud. Förvaltningen bedömer att drift i kommunal 
egenregi minskar den ekonomiska risken genom flexibilitet i form av 
succesivt öppnande och effektivt nyttjande av personalresurser.  
 
En start i kommunal egenregi utgör inget hinder för en konkurrensutsättning 
i ett skede där förutsättningarna förändrats.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 26 mars 2021 
 Välfärdsnämndens beslut den 18 november 2020 § 267 
 Beslut om avbrytande av upphandlingen Driftentreprenad 

servicebostad i Landvetter, den 19 mars 2021 
 Välfärdsnämndens fastställande av riktlinjer den 6 november 2019 § 

257 
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Ärendet 
Välfärdsnämnden beslutade den 18 november 2020 § 267 att ge 
förvaltningen i uppdrag att upphandla driften av den nya servicebostaden i 
Landevi gårdar. Förvaltningens arbete med upphandlingen har fortskridit 
enligt plan men avbröts efter anbudsöppning genom beslut av 
upphandlingschef den 19 mars 2021. Skäl för avbrytande redovisas i 
beslutet om avbrytande av upphandlingen Driftentreprenad servicebostad i 
Landvetter, den 19 mars 2021.  

Efter att en upphandling avbrutits kan en upphandlande myndighet 
genomföra eller avstå en ny upphandling. Förvaltningen bedömer att en ny 
upphandling innebär en ekonomisk risk och att det utgör skäl att avstå en ny 
upphandling för att istället driva servicebostaden i Landevi gårdar i 
kommunal egenregi. Skälen för denna bedömning redovisas i denna 
skrivelse. 

Vid upphandling kan en princip användas, som säger att den part som har 
möjlighet att påverka en faktor ska bära den största delen av den 
ekonomiska risk som är förknippad med faktorn ifråga. Gällande tomma 
platser på en servicebostad, eftersom en privat leverantör inte har möjlighet 
att påverka beläggningsgraden, följer ur denna princip att kommunen ska 
bära den huvudsakliga ekonomiska risken om en eller flera platser i boendet 
står utan brukare. Alternativet, att den ekonomiska risken för tomma platser 
helt läggs på leverantören, i meningen att ingen ersättning ges vid tom plats, 
kan anses innebära en fördyrande omständighet i anbudsgivandet som i sin 
tur kan leda till onödigt dyra driftkostnader för de platser som inte står 
tomma. 

Förvaltningen bedömer att det föreligger en risk att servicebostaden i 
Landevi gårdar under en tid kommer behöva drivas med tomma platser. Det 
finns i dagsläget ingen kö till kommunens servicebostäder i form av ej 
verkställda beslut och prognosen för nya beslut som ska verkställas enligt 
insatsen servicebostad pekar inte mot ett ökat behov under de närmsta åren. 

Prognosen om ett fortsatt lågt behov av nya platser på servicebostäder görs 
delvis mot bakgrund av de reviderade riktlinjerna för insatsen bostad med 
särskild service eller annan särskilt anpassad bostad enligt 9 § 9 lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, som 
välfärdsnämnden fastställde den 6 november 2019 § 257. Riktlinjerna 
reviderades i linje med ett antal domar i kammarrätten genom ett tillägg som 
innebär snävare villkor för att insatsen ska beviljas. Trenden sedan dess är 
att avsevärt färre beviljas insatsen idag än tidigare, både i absoluta tal och i 
termer av andel av ansökningar om insatsen. 

Det har också visat sig att tidigare prognoser överskattat behovet av 
servicebostäder. Att nå en tillfredsställande prognosprecision är 
problematiskt för små grupper där förutsägbarheten av individuella val är 
låg. Den grupp som ansöker om bostad med särskild service eller annan 
särskild anpassad bostad är just en sådan grupp. Även om kommunen har 
god kännedom om vilka individer som kan komma att ansöka om insatsen 
så är det individens avvägningar och beslut som avgör när ansökan görs. 
Därutöver är det inte sällan oklart vid prognostillfället huruvida en framtida 
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ansökan kommer beviljas eller ej. Dessutom är rörligheten i den grupp som 
beviljas insatsen relativt stor. Av den grupp om 60 individer som beviljats 
bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad, under 
perioden 2016–2020 har en tredjedel beslut som inte längre är aktuella att 
verkställa för kommunen. De vanligaste anledningarna är att ansökan 
återtagits eller att individen flyttat till en annan kommun. 

Sammantaget innebär den lägre beviljandegraden och bortfallet under de 
senaste åren att kommunen inte har det underlag av individer med behov av 
servicebostad som prognostiserades när servicebostaden i Landevi 
planerades. Det föreligger således en risk att den nya servicebostaden 
kommer behöva drivas med en låg beläggningsgrad, vilket, vid en ny 
upphandling, innebär antingen en risk för kommunen i kraft av ersättning 
vid tom plats eller mindre fördelaktiga anbud.  

Drift i kommunal egenregi innebär en möjlighet till ett succesivt öppnande 
av servicebostaden där platser kan läggas i malpåse och ett flexibelt 
nyttjande av personalresurser mellan befintliga bostäder med särskild 
service i kommunal regi som ligger i närområdet är möjligt. Den 
ekonomiska risk vid en upphandling som redovisats ovan, föreligger inte i 
samma utsträckning om servicebostaden drivs i kommunal egenregi. 

Att öppna en servicebostad i kommunal egenregi är också en snabbare 
process. Inte minst då den mest tidskrävande delen i en upphandling av en 
servicebostad, Inspektionen för vård och omsorgs tillståndsprövning som i 
genomsnitt tar nio månader, inte behöver göras alls för kommunal egenregi.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att en ny upphandling inte bör genomföras för 
servicebostaden i Landevi gårdar då den under rådande förutsättningar kan 
behöva drivas med en låg beläggningsgrad. Vid en ny upphandling innebär 
en låg beläggningsgrad antingen en risk för kommunen i form av ersättning 
vid tom plats eller mindre fördelaktiga anbud. Förvaltningen bedömer att 
drift i kommunal egenregi minskar den ekonomiska risken genom 
flexibilitet i form av succesivt öppnande och effektivt nyttjande av 
personalresurser.  
 
En start i kommunal egenregi utgör inget hinder för en konkurrensutsättning 
i ett skede där förutsättningarna förändrats.  
 
 
 
 
Lena Lager  
Sektorschef  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-11-18 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 267        Dnr 2020VFN423 

Drift av boende med särskild service i området Landevi gårdar  

  
Lena Lager, sektorschef för socialtjänsten informerar om drift av boende med särskild service 
i området Landevi gårdar. 
 
Enligt välfärdsnämndens verksamhetsplan 2020-2022 ska verksamheter prövas om de kan 
utföras mer ekonomiskt fördelaktigt på annat sätt eller av annan utförare med bibehållen eller 
högre kvalitet. Privata initiativ är välkomna inom alla områden och de ekonomiska 
förutsättningarna ska vara så förutsägbara och rättvisa som möjligt mellan olika utförare. 
Sektorn för socialtjänst bedömer att driften av den planerade servicebostaden i det nya 
området Landevi gårdar, Brattåsvägen 1-6, i centrala Landvetter kan drivas mer ekonomiskt 
fördelaktigt av annan utförare med bibehållen eller högre kvalitet. Verksamheten kan således 
upphandlas. 
 
Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 7 oktober 2020. 
 
Välfärdsnämndens behandling 
 
Yrkanden  
Siw Hallbert (S) yrkar att välfärdsnämnden beslutar att verksamheten på Landevi sker i 
kommunal regi. 
 
Sven Karlsson (M) yrkar att välfärdsnämnden uppdrar åt förvaltningen att upphandla driften 
av servicebostaden i det nya området Landevi gårdar, Brattåsvägen 1-6, i centrala Landvetter. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden redovisar att han kommer ställa proposition på Siw Hallberts och Sven 
Karlssons yrkanden. 
 
Välfärdsnämnden godkänner redovisad propositionsordning. 
 
Propositioner  
Efter ställd proposition på Siw Hallberts och Sven Karlssons yrkanden finner ordföranden att 
välfärdsnämnden beslutat bifalla Sven Karlssons yrkande. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Sven Karlssons 
yrkande röstar Ja. Den som bifaller Siw Hallberts yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller så 
att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 1 voteringslista. 
 
Välfärdsnämnden har således beslutat att bifalla Sven Karlssons yrkande. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-11-18 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Beslut 

Välfärdsnämnden uppdrar åt förvaltningen att upphandla driften av servicebostaden i det nya 
området Landevi gårdar, Brattåsvägen 1-6, i centrala Landvetter. 
 
Mot beslutet reserverar sig Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S) och Jonas Andersson (S). 
 

---------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Välfärdsnämnden 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-11-18  

 

Voteringslista: § 267 
Ärende: Drift av boende med särskild service i området Landevi gårdar,  2020VFN423 
 
Bilaga 1 voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X   
Sven Karlsson (M), vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande  X  
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (S), ledamot  X  
Jonas Andersson (S), ledamot  X  
Inga-Lena Persson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot X   
Katia Petkova (M), ersättare X   
Per Olov Risman (SD), ersättare X   
Resultat 9 4 0 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-06

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 257      Dnr 2019VFN505

Revidering av riktlinjer för handläggning av LSS 

 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), LSS, är en rättighetslag 
som ska garantera personer med stora och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor. 
Riktlinjerna ska säkerställa att kommunens invånare behandlas lika oavsett handläggare, samt 
i förekommande fall ange en ambitionsnivå för insatser till personer som bedöms ha rätt till 
insatsen. En begäran om insats enligt LSS ska dock alltid prövas individuellt.

Kommunstyrelsen beslutade den 5 februari 2018 § 14 att fastställa de nuvarande riktlinjerna 
för handläggning av LSS. Riktlinjer bör revideras med jämna mellanrum och en översyn har 
under 2019 genomförts med bifogat förslag till förändring som följd. Ett antal nya domar har i 
viss mån förändrat rättsläget men till största delen består förslagen av förtydliganden och 
smärre språkliga ändringar.

Ärendet har behandlats på Rådet för funktionshinderfrågor den 10 september 2019.
Rådet framförde synpunkten att riktlinjerna även borde inbegripa s.k. individuell plan enligt § 
10 LSS. Individuell plan beskrivs redan i de nuvarande riktlinjerna och bedöms av sektorn 
inte kräva utförligare beskrivning.

Autism- och Aspergerföreningen har inkommit med skriftlig synpunkt som biläggs ärendet.

Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 16 september 2019.

Beslut

Välfärdsnämnden fastställer riktlinjer för handläggning av LSS-ärenden enligt föreliggande 
förslag.

----------------------
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för socialtjänst 
Teodorina Pettersson 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-03-25   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN185 709 

 

 

 

Brottsofferjouren Storgöteborg - verksamhetsberättelse 2020 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
I 5 kap. 11 § socialtjänstlagen (2001:453) anges att socialnämnden ska 
verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och 
hjälp. Härryda kommun har ett avtal med Brottsofferjouren Storgöteborg 
under perioden den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2022 för 
att tillhandahålla kommunens invånare brottsofferstöd. Härryda kommun 
ersätter Brottsofferjouren med 4 kronor per invånare och år. Den totala 
kostnaden för 2020 var 151 908 kronor. 

Brottsofferjouren erbjuder invånare i Partille, Härryda, Mölndal och 
Göteborg samtalsstöd och rådgivning i en brottsutsatt situation. Enligt 
avtalet ska brottsutsatta, anhöriga och vittnen, få stöd och rådgivning när det 
gäller polisanmälan, rättsprocess och försäkrings- och ersättningsfrågor 
samt i övriga kontakter med vården, myndigheter och hjälporganisationer. 
Välfärdsnämnden informeras om Brottsofferjourens verksamhet 2020 
genom verksamhetsberättelse och statistik. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 25 mars 2021  
 Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Storgöteborg 2020 
 Statistik för Brottsofferjouren Storgöteborg 2020 

 
 
 
 
Lena Lager Elin Hjalmarsson 
Sektorschef Utvecklingschef 
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Verksamhetsberättelse för 

Brottsofferjouren Storgöteborg 

2020 

 

 

Styrelsen för Brottsofferjouren Storgöteborg lämnar härmed sin berättelse 

över verksamhetsåret 2020. 

 

Grunden och uppdraget för Brottsofferjouren Storgöteborg 

Grunden för allt arbete som bedrivs i föreningen är de mänskliga rättigheterna som gäller var 
och en, oavsett etnisk tillhörighet, hudfärg, kön, språk, religion, sexuell läggning, 
könsöverskridande identitet, funktionsvariation, politisk uppfattning eller social ställning och 
fastslår alla människors lika värde. 

Brottsofferjouren Storgöteborgs uppdrag är att via sina ideella stödjare erbjuda: 

• Medmänskligt stöd  

• Information om polisanmälan, rättsprocessen och ersättningsfrågor 

• Stöd inför, under och efter förhandling 

• Förmedling av kontakt till myndigheter och andra stödinsatser 
till brottsutsatta, vittnen samt anhöriga till brottsutsatta och gärningspersoner. 

 

Medlemskap i Brottsofferjouren Sverige 

Brottsofferjouren Sverige, är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation som arbetar 
för brottsoffers rättigheter. Grunden för arbetet är FN-konventionen om mänskliga rättigheter. 
Brottsofferjourernas insatser är ett bidrag till vår demokrati och vårt rättssamhälle. 
Brottsofferjouren Storgöteborg är en av ett 70-tal lokala jourer runt om i landet som ingår i och 
utgör Brottsofferjouren Sverige. Under året har Brottsofferjouren Sverige tilldelats Sveriges EU-
nummer för stöd till brottsutsatta 116 006. Med anledning av detta har Brottsofferjourens 
logotyp förnyats med det nya numret. Det gamla 020-numret kommer att fasas ut på längre sikt.  
 

Geografiskt verksamhetsområde 

Göteborg, Härryda, Mölndal och Partille ingår i Brottsofferjouren Storgöteborgs geografiska 
verksamhetsområde. Under året har samtal förts med Kungälvs kommun och Brottsofferjouren 
Kungälv-Stenungssund-Orust-Tjörn om att ta över verksamhetsområdet Kungälv då den lokala 
jouren planerar att läggas ner under 2021.  

 

 

Page 84 of 437



2 
 

Lokal 

Kontor på Sockerbruket 3 med hyresvärden Higab.  

 

Årsmöte och styrelse 

Föreningens årsmöte ägde rum 10 mars på adress Södra Allégatan 1B i Göteborg. Vid mötet 
valdes föreningens ordförande och fem ledamöter, vilka konstituerade sig enligt följande: 

Namn på styrelsemedlemmar:  
Sten-Åke Siewertz (omvald till ordförande på 1 år) 
Bengt Odeholm, vice ordförande 
Alf Andersson, kassör 
Ulla-Carin Hedin, sekreterare 
Jana Karlsson 
Patrik Sällström 
Ing-Marie Johansson 

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden. Styrelsen har lett och deltagit i 
en planeringsdag tillsammans med personalen under året. Kassören har deltagit vid 
riksstämman för Brottsofferjouren Sverige. Under året har verksamhetsutveckling, arbetsmiljö 
och stabilitet stått i fokus för styrelsens arbete. Detta har resulterat i en krishanteringsplan, en 
internkontrollplan, en arbetsmiljöplan och en tydligare struktur för arbetsplatsträffar (APT) och 
skyddsronder gällande fysisk- och psykosocial arbetsmiljö. Utöver detta har arbetet med att 
förtydliga och förbättra samarbetet med Göteborgs stad för att förbättra för brottsutsatta 
bosatta i staden intensifierats.  

 

Revisorer 

Till föreningens revisorer utsågs Bengt Bivall och Petúr Jóhanesson.  

 

Valberedning 

Birgitta Petersen och Frida Tånghag omvaldes som valberedning.  

 

Anställd personal 

Stina Rehnberg, Malin Almroth och Anna Siitam Wadman är tillsvidareanställda sedan 
2016/2017.  

Personalen har deltagit i konferenser, fortbildning och föreläsningar för sin 
kompetensutveckling samt tillsammans med styrelsen genomfört en planeringsdag. Personalen 
har fått handledning av Elisabeth Kwarnmark, leg. psykolog under året. Arbetsplatsträffar (APT) 
för personal har genomförts kontinuerligt. 
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Samordning och stöd till stödjare 

Ett uppdrag för föreningens anställda samordnare är att bedriva ett metodiskt utvecklings-
arbete. Syftet är att vittnes- och brottsofferstödjare ska kunna utföra sitt uppdrag på bästa 
möjliga sätt och känna sig delaktiga i ett meningsfullt sammanhang. Exempel på detta kan vara 
ärendefördelning, verktyg i form av hänvisningslista, träffar, stöd- och informationsinsatser, 
erbjudna kurser, föreläsningar m.m. riktade till vittnes- och brottsofferstödjare.  

 

Brottsofferstödjare och vittnesstödjare 

De ideella stödjarnas insatser är föreningens viktigaste resurs. Arbetet som brottsofferstödjare 
och vittnesstödjare kräver kunskap, självkännedom och förmåga till empati. De ideella 
stödjarnas bemötande skapar i hög utsträckning föreningens kvalité och anseende.  

Under 2020 har 20 vittnesstödjare varit aktiva. Vittnesstödet har sammanlagt arbetat 253 
timmar med samtal och stöd till ca 1200 personer där könsfördelningen har varit relativt jämn. 
Vi har under året stöttat färre personer än tidigare år på grund utav att närvaron av 
vittnesstödjare på tingsrätten begränsades under två perioder med hänsyn till smittspridningen 
av Covid-19.  

16 brottsofferstödjare har varit aktiva under året. Brottsofferstödet i jouren har bidragit med 
stödinsatser till 1070 personer under året.  

Föreningens ideella stödjare har under året erbjudits att kontinuerligt delta i arrangerade 

träffar, utbildningar och konferenser på teman såsom tystnadskulturer, suicidprevention, 
hatbrott och samtal med barn och unga. Vidare har stödjarna fått en prenumeration på 
Brottsofferjourens tidning. Tyvärr har vi under året inte haft möjlighet att arrangera vårfest eller 
julbord som vanligt på grund utav pandemin. Istället har vi i sommarpresent skickat ut en bok 
till alla volontärer och i julgåva har alla fått ett presentkort på Akademibokhandeln för att visa 
vår uppskattning. Under hösten skickade styrelsen ut ett brev till alla stödjare tillsammans med 
en Brottsofferjouren-pin för att visa uppskattning i en svår tid.  

 

Rekrytering  

Arbetet att medvetet och aktivt rekrytera och utbilda ideella stödjare med varierande bakgrund, 
ålder, kön och språkkompetens har Brottsofferjouren Storgöteborg haft som mål under 2020.  
Då mertalet av våra vittnesstödjare var över 70 år har vi också satsat på att rekrytera fler unga 
genom sociala medier. Vi har också strategiskt valt att rekrytera under hela året och på så sätt 
gjort uppdrag tillgängligt till fler, bland annat genom annonser på Facebook, Instagram och 
Volontärbyrån.  Målet att uppnå den önskvärda sammansättning som behövs för att matcha de 
varierande behov som vittnen, brottsoffer och anhöriga har, är långsiktigt satt men under 2020 
har vi fått in många fler yngre än tidigare och fler i yrkesarbetande ålder och flera som är 
flerspråkiga.  
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Utbildningsarrangemang 

En intern grundutbildning för nya ideella stödjare på sju tillfällen påbörjades i januari och 
avslutades i mars. Sammanlagt deltog 20 personer på utbildningen.  

Under hösten anordnades en intensivutbildning i vittnesstödsverksamheten främst för 
juriststudenter. Detta då mertalet vittnesstödjare sedan tidigare var över 70 år och önskade 
avvakta med sitt engagemang under pandemin. Under utbildningen deltog 5 personer som 
kommer att påbörja sin praktik under 2021.  

 

Samarbete och samverkan 

Ett omfattande samarbete/samverkan med näraliggande verksamheter såsom Stödcentrum för 
brottsutsatta i Göteborg, råd, referensgrupper, och nätverk i verksamhetsområdet såsom 
Brottsofferjourer i västra Götalandsregionen är under kontinuerlig utveckling. Samarbetet med 
kommunerna är under ständig utveckling för att öka kännedomen om vårt arbete.  

Ett tydligare samarbete med polisens demokrati- och hatbrottsgrupp i Göteborg är inlett och 
planer på gemensamma arrangemang är inplanerade för att belysa dessa utsatta grupper av 
brottsutsatta och vikten av att polisanmäla och inte normalisera hot och hat mot demokratin.  

 

Medlemmar, stödmedlemmar och avtal 

Medlemsregistret har under året uppdaterats och medlemsantalet vid årets slut var 85. 

Alla ideella stödjare i Brottsofferjouren Storgöteborg har efter internutbildning och bedömd 
lämplighet godkänts av styrelsen och blivit medlemmar genom att betala sin medlemsavgift. 
Likaså är styrelsemedlemmarna betalande medlemmar i föreningen. 

Enbart medlemskap i föreningen utan därtill kopplat uppdrag, är ett sätt att stödja föreningen 
ekonomiskt (bg 588–3954).  

 

Information, utåtriktat- och opinionsarbete 

Personalen har informerat om Brottsofferjouren Storgöteborg, främst på digitala arrangemang 
på konstmuseum, universitetet och skolor men även på lokala arrangemang såsom föreläsning 
för trygghetsvärdar i Mölndal. Föreningen har uppmärksammats i lokalpressen i Härryda och 
Partille samt i Mölndalsposten inför Brottsofferdagen.  

21 - 22 februari anordnade Brottsofferjouren Storgöteborg flera arrangemang för att 
uppmärksamma den internationella Brottsofferdagen och brott mot barn i våra kommuner.  

I Göteborg anordnades en kväll på trappscenen på Göteborgs stadsbibliotek med föreläsningar 
gällande brottsutsatthet mot barn. Föreläste gjorde Patrik Sjöberg, barnadvokaten samt 
representanter från Rädda Barnen och BRIS. Detta efterföljdes av en ljusmanifestation på 
Götaplatsen tillsammans med föreningen ATSUB (Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn).  

I Mölndal deltog representanter från styrelsen samt två samordnare med bokbord på Mölndals 
stadsbibliotek tillsammans med Rädda Barnen och informerade besökare om Barnkonventionen 
som blivit lag i Sverige. 
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I Partille deltog en representant från styrelsen samt en samordnare på Partille Kulturum och 
informerade besökarna om Brottsofferjouren och Barnkonventionen samt hade aktiviteter och 
pyssel för barn utifrån Stina Wirséns bok ”Liten”. 

I Härryda deltog en samordnare och en representant från styrelsen på Mölnlycke Kulturhus 
tillsammans med ATSUB (Föreningen för anhöriga till sexuellt utnyttjade barn), Tjejjouren Väst 
samt två fältassistenter från kommunen för att prata om barn och ungas utsatthet med 
besökare.  

 

Covid-19 och dess påverkan på vårt arbete 

Under mars månad då pandemin var ett faktum kom information från vårt riksförbund om att 

begränsa personliga möten för våra stödjare och anställda för att minska smittspridningen. 
Styrelsen i samråd med samordnaren för vittnesstödsverksamheten och den administrativa 
chefen på tingsrätten beslutade att begränsa den fysiska närvaron på tingsrätten till endast 
förbokade besök (samt stöd på telefon) under perioden mars-augusti och november-årsslutet. 
Styrelsen beslutade också om att införskaffa skyddsutrustning såsom munskydd, 
engångshandskar, flergångsvisir samt rengöring av visir. Detta fanns tillgängligt för de stödjarna 
som engagerade sig på tingsrätten. Information om begränsningen fanns tillgänglig på 
tingsrättens hemsida, i kallelsen till målsäganden och vittnen samt som information på vår 
Facebook-sida.  

Många nyutbildade stödjare har inte påbörjat sin praktik på grund utav pandemin, då de valt att 
avvakta. De flesta av vittnesstödjare har valt att avstå från att engagera sig under året med 
hänsyn till smittorisken på tingsrätten. Samordnaren för vittnesstödsverksamheten har under 
året varit mer aktiv som vittnesstödjare för att möta behovet på plats.  

Många av våra stödpersoner har under året börjat ringa hemifrån istället för att komma in till 
kontoret. Även vår personal har arbetat hemifrån och endast varit på kontoret eller tingsrätten 
vid behov. Under året införskaffades Zoom för att lättare kunna hålla digitala möten och 
utbildningar. Styrelsen har haft mertalet av sina styrelsemöten digitalt.  

Många av de inplanerade aktiviteterna under året har antingen skjutits upp på framtiden, ställts 
in eller ställts om till digitala arrangemang.  
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Kön Antal

Män 362

Kvinnor 708

Totalsumma 1 070

 

 

 

 

 

 

      

Åldersgrupp Antal

0-11 år 1

12-17 år 53

18-25 år 127

26-64 år 810

65- år 79

Totalt 1070  

34%

66%

Hjälpsökande fördelat 

på kön

Män

Kvinnor

0%

5%

12%

76%

7%

Hjälpsökande fördelat på 

åldersgrupp

0-11 år

12-17 år

18-25 år

26-64 år

65- år

Ärendemängd 2020 1 070 
Kontakter 1 816 
Åtgärder 1 403 
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Brottstyper för hjälpsökande män och kvinnor 2020 

Brottstyp Män Kvinnor Totalt

Allmänfarliga brott 1 4 5

Bedrägeri 22 60 82

Brott mot familj 1 1

Ej brott 1 1 2

Fordonsstöld 1 1

Förskingring, mutbrott m.m. 2 2 4

Förtal, förolämpning 6 11 17

Grov (kvinno)fridskränkning 33 33

Identitetsstöld 3 7 10

Inbrott 16 16

Misshandel 115 146 261

Mord, dråp, vållande till annans död 3 13 16

Mordförsök 5 4 9

Människohandel/-exploatering 1 1

Människorov, frihetsberövande och tvång 4 8 12

Ofredande 21 61 82

Olaga förföljelse (stalking) 1 17 18

Olaga hot 57 99 156

Osann utsaga 3 4 7

Rån 43 27 70

Skadegörelse 6 7 13

Stöld 24 34 58

Tjänstefel m.m. 4 1 5

Trafikbrott 9 7 16

Våldtäkt 4 78 82

Våldtäktsförsök 3 3

Vållande till kroppsskada/sjukdom 1 1 2

Övergrepp i rättssak 10 5 15

Överträdelse av kontaktförbud 8 8

Övrig ekonomisk brottslighet 11 10 21

Övriga brott mot frihet och frid 1 7 8

Övriga sexualbrott 4 32 36

Totalt 362 708 1 070
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Vid varje brottstyp markerar jouren om det funnits särskilda omständigheter eller ej.  

De 6 omständigheterna som antecknas är:  
 

• Hatbrott 

• Hedersrelaterade bott 

• Internetrelaterade brott 

• Brott där gärningsmannen står i nära relation till brottsoffret 

• Brott som skett i samband med yrkesutövning  

• Skolrelaterade brott 

11
1 2 3

36

6 1215
2

11

246

4

31

Hatbrott Hedersrelaterat Demokratibrott Internetrelaterat Nära relation Skolrelaterat Skett vid
yrkesutövning

Särskilda omständigheter fördelat på typ och kön

Män

Kvinnor
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verksamhetsberättelse 2020 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för socialtjänst 
Teodorina Pettersson 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-03-25   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN186 756 

 

 

 

Familjerådgivningen S:t Lukas – verksamhetsberättelse 2020 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Härryda har ett ramavtal med S:t Lukas som tillhandahåller kommunens 
invånare familjerådgivning under perioden den 1 januari 2019 till och med 
den 31 december 2022. Som en del av sektorns uppföljning av 
familjerådgivningen redovisas S:t Lukas verksamhetsberättelse för 2020. 
Den totala kostnaden för 2020 var 981 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 25 mars 2021 
 Verksamhetsberättelse för familjerådgivningen S:t Lukas 2020 

 
 
 
 
 
Lena Lager Elin Hjalmarsson 
Sektorschef Utvecklingschef 
 
 

Page 98 of 437



Årsberättelse 2020 
Familjerådgivning Härryda kommun  
 
S:t Lukas uppdrag att bedriva familjerådgivning för Härryda kommun startade vid årsskiftet 
2018/2019. Familjerådgivningens syfte är att bearbeta samlevnadskonflikter i 
parförhållanden och familjer. Med parförhållanden avses gifta par, registrerade partners, 
sambor och andra som lever i fasta förbindelser. Även relationsinriktat arbete med en 
enskild, med familjer och i grupp kan förekomma. Ett på uppmaning av olika enheter inom 
kommunen förebyggande och utåtriktat arbete ingår också.  
 
Varje månad under år 2020, med undantag för sommartiden, har inkommit 5 - 23 
nyanmälningar. Besökstid har erbjudits inom två veckor. Besöken har ägt rum på S:t Lukas 
mottagning i Mölndals centrum och i några fall i våra lokaler på Första Långgatan i 
Göteborg.  
 
Bokning och tillgänglighet  
Varje vardag har familjerådgivare svarat i telefonmottagningen, för rådgivning och 
tidsbokning. De har också dagligen bevakat inkommande e-post och erbjudit tider. Tider har 
erbjudits dag- och kvällstid på vardagar.  
 
Personal  
I Mölndal har fyra medarbetare arbetat med familjerådgivning, varav två på deltid. 
Möjlighet har funnits att träffa både kvinnlig och manlig behandlare. På vår mottagning i 
Göteborg har två medarbetare arbetat deltid med familjerådgivning för Härryda.  
 
Statistik  
Sammanfattningsvis har 417 personer från Härryda kommun gått i familjerådgivning hos S:t 
Lukas under året. Det är en kumulativ ökning jämfört med 2019, som var det första året vi 
utförde familjerådgivning för kommunen. Av sammanlagt 259 ärenden avslutades 186 
under året. Dessa avslutade ärenden har i statistiken som skickats till SCB kategoriserats 
som: klargörande samtal i 23 fall, 112 ärenden har varit reparationsarbete och 27 ärenden 
separationsarbete. Vårdnads- och umgängesfrågor har varit tyngdpunkten under samtalen i 
fyra fall och 14 ärenden har rört sig om problem i andra relationer. Sex ärenden har inte 
kategoriserats.  
Föräldrarna till över 350 barn i Härryda kommun har besökt oss under året. 
 
Utvärdering 
Under november månad 2019 genomförde vi, som ett led i vårt kvalitetsarbete, en 
enkätundersökning riktad till alla besökare på familjerådgivningen. Sammanfattningsvis fick 
vi då ett mycket gott resultat. Under 2020 har vi pga. den pågående pandemin inte 
genomfört utvärderingen så som tidigare.  
 
Klagomål  
Vi har under året inte haft några inkommande klagomål som rört besökande från Härryda.  
 
 
 

Page 99 of 437



Året som kommer  
På S:t Lukas i Mölndal finns nu fyra medarbetare som arbetar med familjerådgivning, på hel- 
eller deltid. Vi kommer att fortsätta att ha telefonmottagning varje dag för rådgivning och 
tidsbokning, uppdelad på tre medarbetare. Familjerådgivarna bokar vid behov in tider till 
andra behandlare på S:t Lukas i Mölndal eller Göteborg för att hålla väntetiden enligt 
avtalet. Vår avsikt är att genomföra en utvärdering under det kommande året. 
 
Under inledningen av 2021 har smittspridningen i Västra Götalandsregionen varit 
omfattande. Under starten av året har S:t Lukas och därmed familjerådgivningen övergått 
till distanssamtal via videolänk. Detta har av de sökande till familjerådgivningen mottagits 
med stor förståelse. De digitala samtalen har för många fungerat bättre än förväntat.  
Vår ambition är dock att så snart smittläget så tillåter återgå till samtal på mottagningarna.  
 
 
Göteborg 2021-03-04 
 
Lotten Almgren  
Områdeschef Psykoterapi & Handledning 
Tfn 076-677 23 33 
  

 

 

S:t Lukas är en idéburen organisation som erbjuder psykoterapi, handledning, familjerådgivning, utbildning och tjänster som 

utvecklar organisationer och ledare. Utifrån forskning och beprövad erfarenhet arbetar vi för att människor ska uppleva mening 

och välbefinnande i vardagen och på arbetet. Vi tar inte ut någon vinst utan använder vår kompetens och vårt överskott till att 

subventionera insatser för unga vuxna. 
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Framflyttat startdatum för införandet av nytt 
stödsystem, Strategi och regler för stöd till 

ideella föreningar och folkbildning 

11 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för utbildning, kultur och fritid 
Agnesa Kasapolli 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-03-16   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN155 805 

 

 

 

Framflyttat startdatum för införandet av nytt stödsystem Strategi 
och regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning  
Förslag till beslut 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att Strategi och regler för stöd till ideella 
föreningar och folkbildning, antagen i kommunfullmäktige den 15 oktober 
2020 §189, börjar gälla den 1 januari 2022. 
 
Kommunfullmäktige beslutar om övergångsbestämmelse för 2022 som 
innebär att hälften av budgeten betalas ut till föreningslivet första halvåret 
enligt tidigare gällande bidragsregler. Den andra hälften av budgeten betalas 
ut till föreningslivet andra halvåret 2022 enligt de antagna reglerna om stöd 
till ideella föreningar och folkbildning. 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
välfärdsnämndens förslag.  

Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige antog den 15 oktober 2020 § 189 ny strategi och regler 
för stöd till ideella föreningar och folkbildning från och med den 1 januari 
2021 med en övergångsbestämmelse för 2021 som innebär att första 
halvåret 2021 tillämpas enligt befintliga bidragsregler. Förvaltningen 
föreslår nu att införandet av strategi och regler till ideella föreningar och 
folkbildning flyttas fram ett år, med start den 1 januari 2022 och med en 
övergångsbestämmelse 1 januari till och med 30 juni.  
 
Förslaget lämnas med anledning av föreningarnas försvårade 
omständigheter under pandemiåret. Förvaltningen har sett över införandet 
av det nya föreningsstödet. Införandet av det nya regelverket får 
konsekvenser utifrån att fördelningen ska ske utifrån antalet aktiviteter och 
deltagartillfällen. Genom att följa restriktioner och rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten har föreningarna varit förhindrade att utöva det antal 
aktiviteter som de skulle ha genomfört under normala förhållanden. 
Förvaltningen ser också att det råder ett ansträngt läge i många föreningar 
och det kan krävas olika former av stöd.  
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 16 mars 2021  
 Kommunfullmäktiges beslut 15 oktober 2020 § 189, Antagande av 

strategi och regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning 
 Stöd till ideella föreningar och folkbildning i Härryda kommun 

 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 oktober 2020 § 189 att anta en ny 
strategi och regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning från och 
med den 1 januari 2021 med en övergångsbestämmelse för 2021 som 
innebär att första halvåret 2021 tillämpas enligt tidigare bidragsregler och  
andra halvåret 2021 tillämpas enligt de nya reglerna.  
 
I befintlig bidragsmodell är stödet beräknat utifrån aktiviteter, medlemsantal 
samt lokaler och anläggningar. I den nya modellen tas medlemsantal och 
lokal- och anläggningsstöd bort och i stället beräknas stöder utifrån antalet 
aktiviteter. Eftersom det inte kommer att finnas något utfall baserat på 
aktuella aktiviteter, p.g.a. pandemin blir förutsättningarna för en korrekt 
bedömning osäker. 
 
Med rådande pandemi och därtill kopplade restriktioner har föreningarna 
andra förutsättningar än de som rådde vid antagande av strategi och regler. 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att 
förhindra smitta av covid-19 har inneburit att all verksamhet har skett under 
stora begränsningar vilket förväntas stå kvar under 2021.  

Förvaltningens bedömning 
Utifrån det ansträngda läge som föreningslivet befinner sig i med anledning 
av uteblivna aktiviteter i över ett års tid bedömer förvaltningen att det inte är 
lämpligt att fördela föreningsbidrag enligt det nya regelverket redan under 
2021. Förvaltningen bedömer att strategi och regler för stöd till ideella 
föreningar och folkbildning istället bör tillämpas från och med 1 januari 
2022. 
 
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 

Page 103 of 437



  
  
 

  

 Läs mer på harryda.se 
 

 

H
K2

60
1,

 v
1.

0,
 2

01
6-

12
-1

6 
   

Stöd till ideella 
föreningar och 
folkbildning i 
Härryda kommun 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antagen av kommunfullmäktige 20xx-xx-xx 
  

Page 104 of 437



Sida 2 av 18 

  

Innehåll 

 

 

Stöd till ideella föreningar och folkbildning i Härryda kommun 1 
Strategi för stöd till föreningslivet i Härryda kommun ......................3 
Allmänna utgångspunkter ..................................................................4 

Ansökan ..................................................................................5 
Uppföljning .............................................................................6 
Marknadsföring .......................................................................6 
Begrepp ...................................................................................7 

Ekonomiska stödformer .....................................................................8 
Aktivitetsstöd deltagare ...........................................................8 
Aktivitetsstöd arrangemang ..................................................10 
Stöd till förbättring av lokal eller anläggning .......................12 
Utvecklingsstöd .....................................................................14 
Stöd till studieförbunden .......................................................16 
Stöd genom särskilda avtal ...................................................17 
Statliga eller regionala stöd för insatser inom kultur- och 

fritidsverksamhetens kompetensområden .................18 
 
  

Page 105 of 437



Sida 3 av 18 

  

Strategi för stöd till föreningslivet i Härryda kommun 
Den svenska demokratin vilar på medborgarnas engagemang. Det ideella 
arbetet skapar grundläggande trygghet och livskvalitet genom en rik, aktiv 
och meningsfull fritid. Syftet med stöd till verksamheter inom förenings- 
och fritidsområdet är att bidra till ett aktivt föreningsliv och att skapa goda 
möjligheter för invånare i kommunens alla delar att ha ett gott liv genom en 
meningsfull fritid. 

 
Kommunen stödjer de aktörer inom föreningslivet som förmår att: 

 skapa medbestämmande och delaktighet 

 samarbeta med andra föreningar eller folkbildningsorganisationer  

 genomföra öppna och inkluderande aktiviteter 

 skapa utrymme för utveckling 

 driva verksamhet med kvalitet  

 rikta sig till barn och unga  
 

Stödet ges med utgångspunkt i Agenda 2030 och de globala målen. 
Kommunen bidrar med direkt och indirekt ekonomiskt stöd, rådgivning eller 
handledning. Den ideella verksamhet som kan få kommunalt stöd bedrivs i 
föreningsregi eller som folkbildning.  
I kommunens råd för idéburna organisationer sker samråd, överläggning och 
ömsesidigt utbyte av information mellan kommunen och föreningslivet. 
Stödet aktualiseras i fyraårsintervaller.  
  

  

Härryda kommun – här vågar vi!

I Härryda kommun bygger vi framtiden. Här har människor och 
företag möjlighet att växa och blomstra. Här lyfter idéer och landar 
lösningar som håller för kommande generationer. 

Våra ledord är mod, nytänkande och handlingskraft.
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Allmänna utgångspunkter 
Detta regelverk är beslutat av kommunfullmäktige och omfattar stöd till 
ideella föreningar och folkbildning inom kultur- och fritidsverksamhetens 
kompetensområde. Kommunens budget ger de ekonomiska 
förutsättningarna.  

Den förening som får ekonomiskt stöd av Härryda kommun bedriver 
kvalitetsarbete inom ramen för kommunens modell för certifierad förening. 
Alla föreningar i Härryda kommun erbjuds att bli certifierade. 
Oavsett vilken inriktning en förening har valt är de stödformer kommunen 
erbjuder möjliga att söka. Undantaget gäller ekonomiskt stöd för 
studieverksamhet. Sådant stöd kan enbart sökas av 
folkbildningsorganisationer. 

Kommunens stöd: 
- sätter aktiviteter i centrum  
- baseras på tillit till föreningens förmåga att ta ansvar 
- bygger på hjälp till självhjälp 

En förening behöver ha en god ekonomisk hushållning. En viktig bas i 
föreningars ekonomi är till exempel medlemsavgifter, entréavgifter, 
kringförsäljning vid arrangemang och intäkter från uthyrning av 
föreningsägd samlingslokal. Eventuella undantag från avgifter kan enbart 
gälla aktiviteter riktade till barn. 

Kommunen delar in kalenderåret i stödperioder. En stödperiod är perioden 
mellan tillfällena när stöd fördelas. En ansökan kan bara omfatta perioden 
efter senaste fördelningstillfället.  

Stöd kan beviljas till föreningar som:  

 är uppbyggda på demokratiska principer 
 motverkar våld, rasism, diskriminering och utanförskap 
 i sin verksamhet är fri från alkohol och andra droger 
 har antagit stadgar för sin verksamhet och håller årsmöte där man antar 

verksamhetsplan och budget samt godkänner verksamhetsberättelse och 
ekonomisk berättelse 

 omfattas av Härryda kommuns modell för certifierad förening 

LÄSANVISNING
Texten i detta dokument är skriven i presens för att markera att den beskriver 
förhållanden som gäller när regelverket är beslutat i fullmäktige.
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 kan styrka att övervägande del av medlemmarna i föreningen är bosatta i 
kommunen.  
Föreningar som inte har övervägande del av medlemmarna bosatta i 
kommunen hanteras i särskild ordning. Härryda kommun gör bedömning i 
varje enskilt fall. 

 har sitt säte och sin verksamhet i Härryda kommun 
Föreningar som inte har sitt säte eller verksamhet i kommunen hanteras i 
särskild ordning. Härryda kommun gör bedömning i varje enskilt fall. 

 har regelbunden verksamhet. Minst fyra sammankomster per år 
inklusive årsmöte med ansvarig vuxen närvarande finns redovisade i 
verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för verksamhetsåret. 
Verksamhetsplan kan löpande kompletteras av styrelsemöten.  

 har en styrelse som består av minst tre personer: ordförande, sekreterare 
och kassör.  

 har ett registrerat bankkonto, bankgiro eller plusgiro. 
 lämnar kontaktuppgifter till kommunen i form av telefonnummer, e-

postadress till ordförande och kassör samt postadress till föreningen. 
 har en säker arkivering under minst fyra år så att kommunen när som 

helst under den tiden kan begära in underlag för ansökningar, 
medlemsförteckningar, räkenskaper, protokoll eller andra handlingar. 
Observera att arkivkravet kan se annorlunda ut från andra myndigheter.  
 
Härryda kommun ger inte ekonomiskt stöd till: 
 

 föreningar som inte lever upp till ovanstående kriterier 
 arrangemang som äger rum utanför Härryda kommuns gränser 
 aktiviteter med kommersiellt syfte (privat näringsverksamhet) 
 partipolitisk verksamhet, facklig verksamhet, ekonomiska föreningar, 

bostadsrättsföreningar, verksamheter som är arbetstidsförlagda 
exempelvis elevföreningar och Korpen, verksamheter som helt och 
hållet finansieras av annan offentlig verksamhet exempelvis 
försvarsorganisationer 

Ansökan 
 Vid ansökan används blanketter eller e-tjänster som Härryda kommun 

tagit fram.  
 Ansökan lämnas in till Härryda kommun inom den tid och enligt 

anvisningar som ges för respektive stöd. För att ansökan ska behandlas 
måste den vara fullständigt och korrekt ifylld.  

 Ansökan om ekonomiskt stöd ska lämnas in av den lokala 
huvudorganisationen och inte av exempelvis en sektionsstyrelse.  
 

Page 108 of 437



Sida 6 av 18 

  

För sent inlämnade ansökningar behandlas inte. 
 
Stöd som understiger 300 kronor per stödform och tillfälle betalas inte 
ut. 

Uppföljning 
Kommunen följer upp beviljat ekonomiskt stöd genom stickprov. 
Ekonomiskt stöd kan stoppas eller krävas tillbaka om 

 kontaktuppgifter till föreningen saknas 

 stickprov visar att underlaget för beslutet varit felaktigt  

 underlaget har varit gjort på ett sätt som varit medvetet vilseledande 

 det ekonomiska stödet missbrukats i förhållande till ansökans intentioner 

 föreningen har lämnat oriktiga uppgifter 

Marknadsföring  
Kommunen uppmuntrar förening som får ekonomiskt stöd att exponera 
kommunens logotyp eller på annat sätt synliggöra kommunens engagemang 
i föreningen.  
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Begrepp 

Person med funktionsvariation 
Med deltagare med funktionsvariation avses personer som med anledning av 
sin funktionsnedsättning har behov av anpassning av verksamheten, speciell 
utrustning eller ledare med medicinsk och/eller pedagogisk kompetens.  

Certifierad förening 
Härryda kommun certifierar föreningars kvalitetsarbete enligt en framtagen 
modell.  Kommunen stödjer föreningen i processen, erbjuder rådgivning och 
ordnar utbildningar. 

Folkbildningsorganisationer  
I begreppet ingår de studieförbund som omfattas av statligt stöd, 
folkhögskolor och studieorganisationer som kommunen har avtal med. 
Folkbibliotek ingår inte. 

Aktivitet 
En aktivitet är verksamhet som finns i föreningens verksamhetsplan eller i 
kompletterande styrelsebeslut. Nedan följer exempel på aktiviteter: 

 Träning/repetition inför tävling/arrangemang 
 Spontanaktivitet 
 Planering 
 Tävling/arrangemang 

Deltagartillfälle 
En person som deltar i en organiserad föreningsaktivitet genererar ett (1) 
deltagartillfälle. Om exempelvis 10 personer deltar i en aktivitet innebär det 
10 deltagartillfällen för den aktiviteten. 

Direkt ekonomiskt stöd 
Stöd i form av utbetalningar från kommun till förening.  

Indirekt ekonomiskt stöd 
Stöd i form av att kommunen exempelvis tillhandahåller lokaler och 
anläggningar med subvention.   

Agenda 2030 
Agenda 2030 är Förenta Nationernas (FN:s) handlingsplan för hållbar 
utveckling. Den innehåller 17 mål som alla medlemsländer i FN åtagit sig 
att arbeta med: de globala målen för hållbar utveckling.  

Utjämningsfaktor 
Ett sätt att kompensera föreningslivet i kommunen utifrån föreningars olika 
inriktning och omfattning.  
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Ekonomiska stödformer  
 

Aktivitetsstöd deltagare 
Stöd till föreningars aktiviteter oavsett inriktning. 

Syfte 
Stöd till ett varierat utbud av aktiviteter för följande målgrupper: 
Barn och unga 7-20 år 
Stöd till föreningars verksamhet för barn och unga, barns och ungas 
delaktighet i föreningslivet och återväxten inom föreningslivet.  
Personer med funktionsvariationer 
Stöd till föreningars verksamhet där personer med funktionsvariationer 
inkluderas och där föreningens verksamhet behöver stärkas, tillgängliggöras 
eller på annat sätt generellt anpassas för personer med funktionsvariationer. 
65 år och äldre 
Stöd till föreningars verksamhet där personer från det år de fyller 65 
inkluderas för att stärka ett positivt seniorliv och motverka ofrivillig 
ensamhet.  

Inriktning 
Stöd till aktiviteter för personer i målgrupperna. Varje aktivitet ska ha en 
utsedd ansvarig person närvarande. Om den ansvariga personen tillhör 
någon av målgrupperna är även den möjlig att söka stöd för. 
Stödet baseras på antalet deltagartillfällen. En förening kan räkna ett 
deltagartillfälle per person och dygn. Om en person exempelvis deltar i flera 
aktiviteter i en och samma förenings regi under en dag, kan bara ett 
deltagartillfälle det dygnet räknas.  
En förening kan söka stöd för maximalt 30 deltagartillfällen för en aktivitet. 
I denna stödform ingår inte studieverksamhet.  

Stödets storlek  
Det anslagna stödet fördelas på alla sökande föreningar. Därför kan man 
inte veta i förväg exakt vad varje förening kommer att få.  

Utjämningsfaktorer 
Stödet fördelas utifrån följande utjämningsfaktorer: 
 
1 50 av föreningens deltagartillfällen räknas upp 

Syfte: stötta bredden i föreningslivet. 
 
 

Page 111 of 437



Sida 9 av 18 

  

2 Kompensation till förening som äger eller hyr lokal/anläggning 
Föreningen kompenseras genom att inrapporterade deltagartillfällen 
räknas upp. 
Syfte: Stödja förening som äger eller hyr lokaler/anläggningar för sina 
aktiviteter.  
En förutsättning är att lokalen/anläggningen är nödvändig för att 
föreningen ska kunna bedriva verksamheten. I första hand ska alltid 
möjligheten att använda kommunala lokaler prövas.  
Gäller förening som äger mark med lokal/anläggning. 
Gäller även förening som äger lokal/anläggning på ofri grund genom 
arrendeavtal. 
Gäller förening med ett hyresavtal med en längre varaktighet, 
exempelvis helår. Enstaka förhyrningar och bokningar ingår inte. 
Föreningen har fullt ansvar för sedvanliga hyresomkostnader såsom 
uppvärmning, el, vatten och sophämtning. 
 

3 Tak för hur stort stöd en enskild förening kan få i relation till övriga föreningar  
Syfte: säkerställa att även små föreningar omfattas av kommunens 
stöd. 
 

Ansökan, utbetalning  
Vid ansökan om stöd för deltagartillfälle kan en person endast tillhöra en 
målgrupp. Året delas upp i två stödperioder där föreningarna rapporterar 
vårterminens respektive höstterminens aktiviteter.  Härryda kommun har 
samma sista datum för ansökan som Riksidrottsförbundets LOK-stöd.   
Ansökan sker genom e-tjänst eller på särskilda blanketter som Härryda 
kommun tagit fram. Utbetalning: mars och september  
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Aktivitetsstöd arrangemang 
Stöd till föreningsarrangemang (oavsett inriktning) för invånare och 
besökare i Härryda kommun.  

Syfte  
Stödet bidrar till ett mångsidigt och utvecklat kulturutbud för kommunens 
invånare och besökare.  

Inriktning 
Stöd söks för offentliga, icke kommersiella arrangemang. Arrangemanget 
kan vara av engångskaraktär eller fördelas på flera tillfällen.  
Stöd ges i första hand till arrangemangets innehåll, exempelvis arvoden, 
reseersättningar, hyror och kostnader för marknadsföring.   
Stöd beviljas inte till kommersiella arrangemang, föreningars interna 
arrangemang, politiska arrangemang eller tävlingar.  Kravet på att en 
övervägande majoritet av föreningens medlemmar ska bo i Härryda 
kommun gäller inte vid ansökan om Aktivitetsstöd arrangemang.  
Denna stödform kan inte sökas studieförbund eller andra 
folkbildningsorganisationer med särskilt avtal. 

Krav  
Ansökan lämnas innan arrangemanget är genomfört. Ansökningar beviljas 
inte om arrangemanget redan är genomfört.  
Om arrangemanget är tänkt att erbjudas utan kostnad för publiken eller delar 
av den, ska särskilda skäl anges. Ett sådant skäl kan vara att någon eller 
flera av de målgrupper som omfattas av kommunens aktivitetsstöd ska 
kunna delta utan kostnad.   
En ansvarig person är närvarande vid arrangemanget.  
Relevanta marknadsföringsinsatser för arrangemanget planeras och 
genomförs.   

Stödets storlek  
En förening beviljas max 10 000 kronor per år.   
Hur mycket pengar som beviljas per arrangemang baseras på en bedömning 
av angelägenhetsgrad, kvalitet och kostnader samt en viktning av 
arrangemanget mot kriterier enligt nedan. Stödet kan påverkas av beviljade 
medel från andra helt eller delvis skattefinansierade organisationer.  

Kriterier som ligger till grund för stödets storlek  
Stödet prioriterar  

 arrangemang som riktar sig till barn och unga  
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  arrangemang i samarbete med flera aktörer, till exempel andra 
föreningar, enskildas verksamheter eller folkbildningsorganisationer 

 arrangemang med karaktär av något utöver det vardagliga och tillför 
samhället något extra  

 arrangemang som ger möjlighet till deltagare att vara delaktiga i 
arrangemanget  

Ansökan, redovisning, utbetalning  
Ansökan sker genom kommunens e-tjänst eller på särskilda blanketter som 
Härryda kommun tagit fram.  
Vid ansökan om belopp över 5 000 kr ska ansökan lämnas in senast  
1 månad före arrangemangets genomförande. Ansökan under 5 000 kr 
handläggs fortare.  
Redovisningen skickas in senast 2 månader efter att arrangemanget 
genomförts, dock senast 31 december innevarande år. I annat fall förfaller 
rätten till det beviljade stödet.  
Utbetalning av den beviljade summan sker senast 4 veckor efter inkommen 
redovisning på kommunens formulär.  
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Stöd till förbättring av lokal eller anläggning 
 

Syfte 
Underlätta för föreningar som äger och tillhandahåller lokaler och 
anläggningar för föreningslivets och allmänhetens behov.   

Inriktning 
Stöd till förbättringar av mindre omfattning, exempelvis renovering, 
upprustning eller maskiner. 
Tillgänglighetsanpassningar och energieffektiviserande åtgärder prioriteras. 
Följsamhet tillämpas till Boverkets regelverk för stöd som kan sökas av 
ideella organisationer. 
Denna stödform kan inte sökas av studieförbund eller andra 
folkbildningsorganisationer med särskilt avtal. 

Krav 
Åtgärden behövs för att föreningen ska kunna utöva sin verksamhet. Stöd 
ges inte till upprustning och reparationer som kan räknas som vanligt 
underhåll. 
Föreningen har en god medfinansiering för insatserna. Medfinansieringen 
kan vara i form av pengar och/eller ideellt arbete. 
Insatsen bör inte ha påbörjats innan föreningen har sökt och beviljats stöd. 
Arbeten som görs innan beslut om stöd tagits görs på egen risk då 
föreningen inte vet om stöd beviljas. 

Stödets storlek 
Stöd kan beviljas upp till 50 % av kostnaderna.  Om föreningen även 
beviljas stöd från till exempel Boverket, Jordbruksverket/ Länsstyrelsen 
eller Riksidrottsförbundet till insatsen, justeras kommunens stöd för att möta 
eventuella tvingande villkor från dessa.  Stödet anpassas neråt om 
byggnationen vid redovisning och besiktning inte motsvarar ansökans 
kostnader.  
Att en insats uppfyller kraven för stödet till förbättringar är en förutsättning 
men ingen garanti för att få stöd.    

Ansökan, redovisning, utbetalning  
Ansökan sker genom e-tjänst eller på särskilda blanketter som Härryda 
kommun tagit fram. Ansökan lämnas senast 1 november till Härryda 
kommun. Inlämnade ansökningar som är av större omfattning än budgeten 
för denna stödform hanteras i särskild ordning. 
Beslutet rör medel ur kommande budgetår.  
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Redovisning av genomförda åtgärder och ekonomiska utfall ska lämnas till 
Härryda kommun senast 30 november året efter beslut.  I annat fall förfaller 
rätten till det beviljade stödet.  
Utbetalning sker i form av delutbetalningar under pågående arbete efter 
besiktning eller som en klumpsumma. Slutbetalning sker när insatsen är helt 
slutförd och åtgärderna är färdigställda och besiktigade.  
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Utvecklingsstöd 
Stöd till nyskapande utveckling av det lokala föreningslivet.  

Syfte 
Stödet ger föreningslivet möjligheter att utvecklas i takt med tiden och 
samhällsförändringarna.   

Inriktning 
Stöd till nytänkande i föreningars förändringsarbete inriktas på den sökande 
föreningens utgångsläge och behov av utveckling. Arbetet kan sedan tjäna 
som inspiration för andra föreningars utvecklingsarbete. 
Stöd kan till exempel sökas för start av ny/unik verksamhet som inte finns 
representerad inom Härryda kommuns föreningsliv eller för 
förstudie/planering/start av ny/unik/utvecklad verksamhet inom en redan 
existerande förening. Det kan också sökas för satsningar på nya målgrupper, 
till exempel generationsöverskridande verksamhet eller satsningar på 
pojkar/män i föreningar med stor andel flickor/kvinnor och vice versa. 
Denna stödform kan inte sökas studieförbund eller andra 
folkbildningsorganisationer med särskilt avtal. 

Stödets storlek   
Stödet prioriterar utveckling av: 

 ungas medbestämmande och delaktighet  

 sätt för deltagare att mötas över generationer 

 sätt att nå ut till människor som inte finns i det traditionella 
föreningslivet genom exempelvis digitala lösningar 

 samarbete med andra föreningar, enskilda verksamheter och 
folkbildningsorganisationer 

Kriterier som ligger till grund för stödets storlek:  
 graden av nyskapande 

 angelägenhetsgrad för föreningen  

 angelägenhetsgrad som inspiration för andra 

 rimlig plan för hur utvecklingsinsatsen integreras i föreningens 
verksamhetsplanering efter projekttidens slut 

Ansökan, redovisning, utbetalning  
Ansökan sker genom e-tjänst eller på särskilda blanketter som Härryda 
kommun tagit fram. Ansökan lämnas 1 februari eller 1 augusti till Härryda 
kommun.  
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Ansökan innehåller projektbeskrivning med mål, syfte, aktiviteter, tidplan 
och budget. I ansökan redovisas vilka andra organisationer som medel är 
sökta och/eller beviljade hos. Den beviljade summan från Härryda kommun 
betalas ut efter att föreningen har skickat in en redovisning av insatsen till 
kommunen. Redovisningen ska skickas in senast 2 månader efter att 
insatsen slutförts, dock senast 15 december innevarande år. I annat fall 
förfaller rätten till det beviljade stödet.  
Utbetalning sker senast 4 veckor efter inkommen redovisning. 
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Stöd till studieförbunden 
Studieförbunden är mötesplatser för skapande, bildning och kultur och är en 
resurs för människors livslånga lärande. 

Syfte 
Stödet ger föreningsliv och invånare möjlighet till olika typer av 
lärprocesser och evenemang av folkbildande karaktär. Studieförbundens 
verksamhet utgår från ett statligt uppdrag1.  

Inriktning 
Härryda kommun följer Västra Götalands bildningsförbunds 
rekommendationer för stöd till studieförbunden. 

Krav 
De studieförbund som är statsbidragsberättigade enligt Folkbildningsrådet 
och som bedriver verksamhet i Härryda kommun kan ansöka om 
ekonomiskt stöd. Ansökan sker genom kommunens e-tjänst eller på 
särskilda blanketter som Härryda kommun tagit fram.  

Stödets storlek 
Det anslagna stödet fördelas i proportion till varje studieförbunds 
verksamhet i kommunen. Stödet är det enda kommunala stöd som beviljas 
studieförbunden. 

Ansökan, redovisning och utbetalning 
Härryda kommun följer de ansöknings-, redovisnings- och 
utbetalningsförfaranden som rekommenderas av Västra Götalands 
Bildningsförbund och som bygger på det statliga stödet till studieförbunden.  
  

 
1 Regeringens förordning om statsbidrag till folkbildningen (SFS nr 2015:218). 
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Stöd genom särskilda avtal 
Ett avtal är en överenskommelse mellan kommunen och en förening. 
Avtalet kan konstrueras till exempel i form av en samverkansmodell mellan 
det offentliga och den idéburna sektorn2. Avtalets konstruktion är specifikt 
utifrån lokala förutsättningar och innehåller en tydlig beskrivning av vad 
föreningens insats består av och det stöd som kommunen ger till föreningen 
för genomförandet.  

Syfte  
Stödet ger den breda allmänheten tillgång till:  

 speciellt angelägen verksamhet inom kultur- och fritidsverksamhetens 
kompetensområde  

 speciella lokaler/anläggningar ägnade för sådana aktiviteter  

Inriktning 
Särskilda avtal sluts när en organisations verksamhet bedöms vara av 
särskilt stor samhällelig betydelse av exempelvis demokratiska eller 
geografiska skäl.  
Avtal kan slutas på 1-3 år.  
En effekt av att en förening ingår ett särskilt avtal med kommunen kan vara 
att övriga stödformer inte blir möjliga att söka för den föreningen. 

Stödets storlek 
Avtalens ekonomiska ramar bereds av Föreningsservice och beslutas av 
Välfärdsnämnden.  
Avtal som är av större omfattning än budgeten för stödet till ideella 
föreningar hanteras i särskild ordning.  

  

 
2 Den idéburna sektorn omfattar organiserade verksamheter som bygger på demokratiska värderingar 
samt gynnar samhälls- eller medlemsintresset. Verksamheterna är organisatoriskt fristående från den 
offentliga sektorn och bedrivs i icke vinstutdelandeföreningar, kooperativ, samfund, stiftelser eller 
liknande sammanslutningar. 
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Statliga eller regionala stöd för insatser inom kultur- och 
fritidsverksamhetens kompetensområden 
Statliga eller regionala stöd till kommunen för verksamhet inom kultur- och 
fritidsverksamhetens kompetensområde för kortare eller längre perioder, 
som kommunstöd till alla kommuner eller som medel att ansöka.  

Syfte 
Medel avsedda av staten eller Västra Götalandsregionen för insatser i 
föreningslivet eller som kommunen beslutat göra tillgängliga för 
föreningslivet för de ändamål som staten angivit.  

Inriktning 
Medel kanaliserade från staten/regionen via kommunen till 
Välfärdsnämnden för handläggning av kultur- och fritidsverksamheten går 
till det ändamål staten/regionen angivit och i den omfattning som 
staten/regionen ger medelstillskott för. 

Krav 
Eventuella krav på mottagande föreningar anges av staten/regionen utöver 
de principer för stöd till föreningslivet som står i Allmänna utgångspunkter i 
detta regelverk. 

Stödets storlek 
Fördelning av den tilldelade budgeten för varje statligt/regionalt stöd 
fastställs av Välfärdsnämnden vid varje tillfälle. 

Ansökan, redovisning, utbetalning 
Den administrativa behandlingen av stödet utformas vid varje tillfälle.
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§ 189        Dnr 2020KS534 

Antagande av strategier och regler för stöd till ideella föreningar och 
folkbildning  

  
Kommunstyrelsen beslutade den 5 mars 2018 § 114 att ge förvaltningen i uppdrag att göra en 
totalöversyn av föreningsbidrag och taxor. Den 1 januari 2019 överfördes uppdraget till 
välfärdsnämnden. 
 
I uppdragshandlingen står att syftet med stöd till verksamheter inom förenings- och 
fritidsområdet är att bidra till ett aktivt föreningsliv och att skapa goda möjligheter för 
invånare i kommunens alla delar att ha ett gott liv genom en meningsfull fritid. Vidare står i 
uppdragshandlingen att översynen ska resultera i minst ett förslag på strategi, riktlinjer samt 
eventuellt taxeförslag. Översynen ska göras i samverkan med politik, föreningslivet och andra 
berörda. 
 
En del av översynen har gjorts genom en workshop med representanter från föreningslivet. 
Syftet med workshopen var att hitta skärningspunkten mellan ideella krafters ambitioner och 
kommunens vision Härryda – här vågar vi! Resultatet från workshopen ligger till grund för 
det förslag av ny modell för stöd som förvaltningen föreslår ska träda i kraft. 
 
Det föreslagna stödet sätter aktiviteter i centrum och prioriterar barn och unga. Stödformerna 
är möjliga att söka oavsett vilken inriktning en förening har. Stödet uppmuntrar till 
föreningsutveckling och till samarbete mellan föreningar. Stödet utgår från tillit till 
föreningslivets förmåga att ta ansvar och bygger på hjälp till självhjälp. Förvaltningen föreslår 
att ny modell för stöd införs från den 1 januari 2021 och att införandet sker med en 
övergångsbestämmelse. 
 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 26 augusti 2020 § 206. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 1 juli 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 24 september 2020 § 334. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkanden 
Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar med instämmande av Sven Karlsson (M), Håkan 
Eriksson (KD) och Ing-Marie Rydén Höök (L) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Robert Langholz (S), Siw Hallbert (S) och Mats 
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Werner (S) att ärendet i första hand återremitteras till kommunstyrelsen för att få till en 
ordentlig konsekvensanalys utifrån varje förenings förutsättningar och den påverkan som 
detta får för den enskilda föreningen. I andra hand yrkar han avslag på kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Patrik Strömsten (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tre separata yrkanden 
1.      "Ersättning ges ej till föreningar som har koppling till politiska organisationer. 
2.      Ersättning ges ej till föreningar som har religösa inslag, eller kopplingar till religösa 
organisationer. 
3.      Ersättning ges endast för aktiviteter som utförs av kommuninvånare.” 
 
Propositionsordning 
Ordföranden redovisar att han först kommer ställa proposition på Patrik Lindes 
återremissyrkande och avgörande idag. Han meddelar därefter att han ser Patrik Strömstens 
yrkande som ett självständigt förslag till beslut och att han därför kommer ställa proposition 
på kommunstyrelsens förslag, Patrik Strömstens yrkande i sin helhet och Patrik Lindes 
andrahandyrkande. 
 
Patrik Strömsten (SD) yrkar att om kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag 
ska ordföranden behandlar hans yrkande som tre separata ändringar av kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Votering på propositionsordning begäres. 
 
Följande voteringsproposition godkännes. 
 
Den som bifaller ordförandens förslag till propositionsordning röstar Ja. Den som bifaller 
Patrik Strömstens förslag till propositionsordning röstar Nej. Voteringen utfaller så att 43 
ledamöter röstar Ja och 3 röstar Nej. Bilaga 8 voteringsbilaga. 
 
Kommunfullmäktige har således beslutat att behandling ska ske enligt ordförandens förslag 
till propositionsordning. 
 
Proposition 
 
Återremiss 
Efter ställd proposition på Patrik Lindes yrkande om återremiss och avgörande idag finner 
ordföranden att kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet idag. 
 
Voterings begäres. Följande voteringsproposition godkännes. 
 
Den som bifaller att ärendet avgörs idag röstar Ja. Den som bifaller att ärendet återremitteras 
röstar Nej. Voteringen utfaller så att 33 ledamöter röstar Ja, 12 röstar Nej och 1 avstår. Bilaga 
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9 voteringsbilaga. 
 
Kommunfullmäktige har således beslutat avgöra ärendet idag. 
 
Kommunstyrelsens förslag, Patrik Strömstens yrkande och Patrik Lindes 
andrahandyrkande 
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag, Patrik Strömstens yrkande i sin helhet 
och Patrik Lindes yrkande om avslag på kommunstyrelsens förslag finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering begäres. 
 
Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. 
 
Motförslag 
Efter ställd proposition på Patrik Strömstens yrkande i sin helhet och Patrik Lindes yrkande 
om avslag på kommunstyrelsens förslag finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat 
att Patrik Lindes yrkande ska vara motförslag i huvudvoteringen. 
 
Huvudvotering 
Följande voteringsproposition godkännes. 
 
Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som avslår kommunstyrelsens 
förslag röstar Nej. Voteringen utfaller så att 32 ledamöter röstar Ja, 12 röstar Nej och 2 avstår. 
Bilaga 10 voteringsbilaga. 
 
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens och välfärdsnämndens förslag 
 
Kommunfullmäktige antar strategi och regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning 
från och med den 1 januari 2021. 
 
Kommunfullmäktige beslutar om övergångsbestämmelse för 2021 som innebär att hälften av 
budgeten betalas ut till föreningslivet första halvåret 2021 enligt nu gällande bidragsregler. 
Den andra hälften av budgeten betalas ut till föreningslivet andra halvåret 2021 enligt 
förslaget till nya regler om stöd till ideella föreningar och folkbildning. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt välfärdsnämnden att följa upp och utvärdera det nya stödet 
2022. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-10-15 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Kommunfullmäktige uppdrar åt välfärdsnämnden att att aktualitetspröva stödet vart fjärde år. 
 
Kommunfullmäktige noterar att detta beslut ersätter samtliga tidigare regler för bidrag till 
föreningar. 
 
Patrik Linde (S), Gunilla Wathne (S), Björn Magnusson (S), Siw Hallbert (S), Lena 
Fredriksson (S), Jonas Andersson (S), Robert Langholz (S), Varinder Bajwa (S), Oskar Sköld 
(S) och Mats Werner (S) reserverar sig skriftligt enligt bilaga 11. 
 

---------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-10-15  

 

Voteringslista: § 189 
Ärende: Antagande av strategier och regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning,  
2020KS534 
 
Bilaga 8 votering. Roger Nordmans förslag till propositionsordning mot Patrik Strömstens förslag till 
propositionsordning 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Hans Larsson (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot X   
Gunilla Wathne (S), ledamot X   
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), ledamot X   
Mikael Hallén (S), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot X   
Oskar Sköld (S), ledamot X   
Wiwiann Niklasson (S), ledamot X   
Kerstin Sandberg (V), ledamot X   
Bengt Andersson (V), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot X   
Marie Strid (MP), ledamot X   
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-10-15  

 

Marcus Berggren (MP), ledamot X   
Ida Rosengren (MP), ledamot X   
Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Inger Axelsson (KD), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare X   
Varinder Bajwa (S), ersättare X   
Natalija Löfgren (SD), ersättare  X  
Cecilia Grebert Flatow (SP), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Resultat 43 3 0 

Bilaga 9 votering. Avgörande idag eller återremiss. 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Hans Larsson (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot  X  
Gunilla Wathne (S), ledamot  X  
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande  X  
Siw Hallbert (S), ledamot  X  
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-10-15  

 

Mikael Hallén (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Oskar Sköld (S), ledamot  X  
Wiwiann Niklasson (S), ledamot  X  
Kerstin Sandberg (V), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot   X 
Marie Strid (MP), ledamot X   
Marcus Berggren (MP), ledamot X   
Ida Rosengren (MP), ledamot X   
Patrik Strömsten (SD), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot X   
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Inger Axelsson (KD), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare  X  
Varinder Bajwa (S), ersättare  X  
Natalija Löfgren (SD), ersättare X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Resultat 33 12 1 
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Reservation 

Antagande av strategier och regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning 

Vi Socialdemokrater anser att detta dokument måste göras om från grunden. Detta för att göra 
dokumentet tydligt och transparent för föreningarna. Dokumentet som det ser ut nu kommer att 
leda till många problem för föreningslivet i Härryda kommun. Man kan inte utläsa vilka summor som 
kan bli aktuella. Man kan till exempel konstatera att detta innebär problem för våra 
pensionärsorganisationer. Ett annat påtagligt problem för föreningarna är att man inte kan förutsäga 
vilka summor som man får för ett år. Detta gör att det blir svårt att ta fram en budget för föreningen. 
Detta riskerar i sin tur att leda till att föreningar inte längre kan bedriva sin verksamhet. Den nya 
fördelningen riskerar att slå extra hårt mot de föreningar som verkar inom den östra delen av vår 
kommun. Vi ser också ett stort hot mot föreningar som verkar i flera kommuner. Detta kan till 
exempel vara föreningar med fokus på personer med funktionsvariationer där upptagningsområdet 
måste kunna vara större än Härryda kommun. 

När man använder sig av skrivelsen i särskild ordning så vore det tydlig om denna tillämpning 
beskrevs i texten.   

Vi anser att det är viktigt att reglerna ska vara förutsägbara, transparenta och präglas av enkelhet. 

Patrik Linde, Gunilla Wathne, Björn Magnusson, Siw Hallbert, Lena Fredriksson, Jonas Andersson, 
Robert Langholz, Varinder Bajwa, Oskar Sköld och Mats Werner 

Socialdemokraterna Härryda 

Bilaga 11 till kommunfullmäktiges protokoll den 15 oktober 2020 § 189.
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för utbildning, kultur och fritid 
Maria Järgenstedt 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-02-24   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN119 600 

 

 

 

Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från 
Thorengruppen AB 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden antar Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från 
Thorengruppen AB från sektorn för utbildning, kultur och fritid som sitt eget 
yttrande till Skolinspektionen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Skolinspektionen har i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) gett 
Härryda kommun möjlighet att yttra sig över ansökningar om såväl 
nyetablering, utökning samt ansökan om särskild variant av 
gymnasieutbildning för fristående gymnasieskolan inför läsåret 2022/2023 
inom Göteborgsregionen.  
 
Remissyttrandet ligger till grund för Skolinspektionens bedömning om en 
etablering av den sökta utbildningen medför negativa följder för den 
kommunala verksamheten. Förvaltningen yttrar sig över samtliga inkomna 
ansökningar, även de etableringar som inte bedöms inverka på 
organisationen av kommunal gymnasieskola i Härryda kommun.  
 
Ansökan från Thorengruppen AB avser godkännande som huvudman för 
utökning av fristående gymnasieskola i Göteborgs kommun med totalt 36 
elever genom nyetablering av utbildningsplatser inom Försäljnings- och 
serviceprogrammet (nuvarande Handels- och administrationsprogrammet). 
  
Förvaltningens bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda 
valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram inom GR-området. 
Bedömningen är att en ytterligare etablering av utbildningsplatser inom 
Försäljnings- och serviceprogrammet i GR kan medföra negativa 
konsekvenser i form av kostnadsökningar och ett minskat utbud av program 
inom den kommunala gymnasieverksamheten Härryda kommun. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 24 februari 2021 
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 Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Thorengruppen 
AB, 4 mars 2021 

 Ansökan till Skolinspektionen från Thorengruppen AB 
 
 
 
 
Päivi Malmsten Camilla Ahlin 
Sektorschef Verksamhetschef 
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Sektorn för utbildning, kultur och fritid 
Maria Järgenstedt 
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2021-03-04   2021VFN119 600 

 

 

 
 

 

H
K1

00
1,

 v
1.

0,
 2

01
6-

03
-0

9 
   

 
Yttrande om ansökan från Thorengruppen AB om 
godkännande som huvudman för utökning av fristående 
gymnasieskola i Göteborgs kommun 
 
Bakgrund 
Thorengruppen AB har ansökt om godkännande som huvudman för 
utökning av fristående gymnasieskola i Göteborgs kommun från och med 
läsåret 2022/2023. Enligt ansökan avser det nya programmet att omfatta 36 
elever vid fullt utbyggd verksamhet. Gymnasieskolan avser att erbjuda 
följande program:  

 Försäljnings- och serviceprogrammet 

Härryda kommun bereds tillfälle att yttra sig till Skolinspektionen över 
ansökan.  
 
Program och inriktningar i Härryda kommun 
I Härryda kommun finns två gymnasieskolor, kommunala 
Hulebäcksgymnasiet och fristående Fridagymnasiet.  
 
Hulebäcksgymnasiet erbjuder följande program och inriktningar: 

 Barn- och fritidsprogrammet 
- Pedagogiskt och socialt arbete 
- Fritid och hälsa 

 
 Ekonomiprogrammet  

- Juridik 
- Ekonomi 

 
 Estetiska programmet 

- Bild och formgivning 
- Dans 
- Estetik och media 
- Musik 
- Teater 

 
 El- och energiprogrammet 

Page 133 of 437



   
  

2 (5)  
 

- Elteknik 
 

 Fordons- och transportprogrammet 
- Personbil 

 
 Handels- och administrationsprogrammet 

 (fr ht 2022 kallas det Försäljnings- och serviceprogrammet) 
- Handel och service 
- Administrativ service 

 
 Naturvetenskapsprogrammet 

- Naturvetenskap och samhälle 
- Naturvetenskap 

 
 Samhällsvetenskapsprogram 

- Beteendevetenskap 
- Medier, information och kommunikation 
- Samhällsvetenskap 

 
 Teknikprogrammet 

- Informations- och medieteknik 
- Teknikvetenskap 
- Design och produktutveckling 

 
Fridagymnasiet erbjuder följande program och inriktningar: 

 Ekonomiprogrammet  
- Juridik 
- Ekonomi 

 
 Naturvetenskapsprogrammet 

- Naturvetenskap och samhälle 
- Naturvetenskap 

 
 Samhällsvetenskapsprogram 

- Beteendevetenskap 
- Samhällsvetenskap 

 
 Teknikprogrammet 

- Samhällsbyggande och miljö 
- Teknikvetenskap 
 

Preliminär antagningsstatistik  
Inom Göteborgsregionen (GR) råder fri sökning för gymnasieelever. Enligt 
statistik från preliminärantagningen i mars 2021 uppgår antalet sökbara 
platser inom GR inför läsåret 2021/22 till 12 438, detta är en minskning med 
225 platser jämfört med föregående läsår. Antalet sökande gymnasieelever 
inom regionen har inte minskat i motsvarande utsträckning. Sökande 

Page 134 of 437



   
  

3 (5)  
 

gymnasielever har ökat med 27 elever i relation till föregående läsår och 
uppgår till 11 527 elever.   

Nedan presenteras preliminär antagningsstatistik från mars 2021. Statistiken 
beskriver söktrycket (antal förstahandssökande sökande per plats i procent), 
antalet sökande (behöriga till 1:a handsval) samt antalet platser på de 
aktuella programmen på Hulebäcksgymnasiet och Fridagymnasiet. Antalet 
platser på inriktningarna bestäms av hur eleverna väljer inför årskurs 2. Med 
anledning av Härryda kommuns samverkansavtal med GR redovisas även 
preliminär antagningsstatistik för de aktuella programmen i hela regionen.   

  
Preliminär antagningsstatistik Hulebäcksgymnasiet 2021-2022 

Program  
Söktryck i 
procent, 
1:a hand  

Antal sökande (behöriga 
till 1:a handsval)  

Antal  
platser  

Barn- och fritidsprogrammet 56% 14 25 
Ekonomiprogrammet 119% 111 93 
El- och Energiprogrammet 150% 45 30 
Estetiska programmet ES - Bild 
och formgivning 92% 12 13 

Estetiska programmet ES - Dans 73% 11 15 

Estetiska programmet ES - 
Estetik & media 77% 10 13 

Estetiska programmet - Musik 30% 9 30 

Estetiska programmet ES - 
Teater 60% 9 15 

Fordon- och 
transportprogrammet 31% 5 16 

Handels- och 
administrationsprogrammet 93% 28 30 

Naturvetenskapsprogrammet  80% 100 124 
Samhällsvetenskapsprogrammet 101% 126 124 
Teknikprogrammet 118% 73 62 
Totalt antal förstahandssökande till Hulebäcksgymnasiet.  
Källa: Indra 21-03-04 
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 Preliminär antagningsstatistik Fridagymnasiet 2021-2022 

Program  
Söktryck i 
procent, 
1:a hand  

Antal sökande (behöriga 
till 1:a handsval)  

Antal  
platser  

Ekonomiprogrammet 57% 16 28 
Naturvetenskapsprogrammet  7% 2 28 
Samhällsvetenskapsprogrammet 32% 9 28 
Teknikprogrammet 18% 5 28 
Totalt antal förstahandssökande till Fridagymnasiet.  
Källa: Indra 21-03-04 
 
 
Preliminär antagningsstatistik Göteborgsregionen 2021-2022  

Program  Söktryck 
i procent  

Antal sökande 
(behöriga till 1:a 
handsval)  

Antal  
platser  

Barn- och fritidsprogrammet 37% 175 473 
Ekonomiprogrammet 86% 2 264 2 633 
El- och Energiprogrammet 74% 463 627 
Estetiska programmet ES alla 
inriktningar 59% 699 1 186 

Fordon- och 
transportprogrammet 46% 245 534 

Handels- och 
administrationsprogrammet 38% 254 669 

Naturvetenskapsprogrammet  79% 1 888 2 390 
Samhällsvetenskapsprogrammet 78% 2 343 3 005 
Teknikprogrammet 81% 1 545 1 908 
Totalt antal förstahandssökande sökande inom GR  
Källa: Indra 2021-03-04 
 
Befolkningsprognos 
Nedanstående tabell redovisar befolkningsprognosen för 16-åringar både i 
Härryda kommun och i Göteborgsregionen. Det sker en ökning av 16-
åringar under de närmaste åren.  
 
Befolkningsprognos 16-åringar  
 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Härryda 565 578 641 698 629 725 
Göteborgsregionen 12 153 12 750 12 947 13 274 13 658 14 072 

Källa: Statistik om gymnasieskolan och yrkesvuxenutbildningen i 
Göteborgsregionen 2020 
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Ekonomiska, pedagogiska och organisatoriska konsekvenser 
För att kunna bedriva kostnadseffektiv utbildning av hög kvalitet på 
Handels- och administrationsprogrammet (blivande Försäljnings- och 
serviceprogrammet) på Hulebäcksgymnasiet krävs en hel klass per år på 
Hulebäcksgymnasiet. 
 
Ytterligare utökning av platser i Göteborgsregionen skulle kunna innebära 
att elevunderlaget på Hulebäcksgymnasiet minskar. En lägre andel fyllda 
utbildningsplatser skulle innebära högre kostnader per elevplats. Detta 
skulle även innebära högre interkommunala kostnader för Härrydaelever 
som studerar i andra kommuner. Om elevunderlaget på 
Hulebäcksgymnasiets program minskar blir det svårt att erbjuda nuvarande 
antal programinriktningar och profiler. En minskning av antalet klasser 
skulle även innebära övertalighet av personal på Hulebäcksgymnasiet.  
 
En överetablering av gymnasieskolor och program kan leda till 
nedläggningar av program och skolor inom hela Göteborgsregionen vilket 
kan få konsekvenser för gymnasieverksamheten och eleverna i Härryda 
kommun.  
 
Härryda kommuns bedömning 
Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och 
goda valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram inom GR-området. 
Bedömningen är att en ytterligare etablering av utbildningsplatser inom 
Försäljnings- och serviceprogrammet i GR kan medföra negativa 
konsekvenser i form av kostnadsökningar och ett minskat utbud av program 
inom den kommunala gymnasieverksamheten Härryda kommun. 
 
 
SEKTORN FÖR UTBILDNING, KULTUR OCH FRITID 
 
Päivi Malmsten 
Sektorschef 
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Ansökan om godkännande som huvudman
för utökning av en befintlig fristående

gymnasieskola
Skolinspektionen prövar enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) om sökanden genom erfarenhet eller på annat
sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har ekonomiska förutsättningar att följa de
föreskrifter som gäller för verksamheten och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
utbildningen. Vidare krävs att den enskilde, inklusive samtliga inom ägar‐ och ledningskretsen i övrigt bedöms
lämplig. Det är sökanden som ska visa att denne uppfyller de ovan nämnda kraven för att godkännas som
huvudman för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat underlag.
 
Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget/föreningen/stiftelsen undertecknar ansökan.
Det undertecknade försättsbladet/e‐signatur finns på sista sidan av ansökningsblanketten. Undertecknade
försättsbladet kan antingen bifogas till ansökan eller skickas till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm
alternativ till tillstand@skolinspektionen.se. Försättsbladet behöver inte skickas in i original.
 
Skolinspektionen tar ut en avgift för ansökningar om godkännande med stöd av 2 kap. 5 c § skollagen. Se sidan
skicka in i ansökningsblanketten för mer information.
 

Ange vilket läsår utökningen av skolenheten avser att starta
2022

Ange vilken kommun skolenheten ska vara belägen
Göteborgs kommun

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)
Thorengruppen AB

Organisationsnummer/personnummer
556613‐9290

Organisationsform
Aktiebolag

Skolenhetens namn
Thoren Business School Göteborg

 
 

1. Sökanden och kontaktperson
1.1 Uppgifter om sökanden

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB) Thorengruppen AB

Organisationsform Aktiebolag

Organisationsnummer/personnummer 556613‐9290

Utdelningsadress Nygatan 25

Postnummer 903 29

Ort Umeå

 

1.2 Bifoga sökandens registeruppgifter
Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga samt visar personer som ingår i ägar‐ och
ledningskretsen ska bifogas ansökan. Se nedan vilken handling som ska bifogas för respektive
organisationsform. Registreringsbeviset som bifogas till ansökan ska vara aktuellt, max 3 månader gammalt.
Vid ägande i flera led ska registerhandlingar för samtliga juridiska personer med väsentligt inflytande över
verksamheten bifogas, se vidare under punkterna Ägare med väsentligt inflytande och Ägande i flera led.
Observera att det är de personer som står angivna som firmatecknare som också måste underteckna ansökan
för att ansökan ska vara giltig.
 
Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem som ansöker som huvudman. Sökanden kan alltså
inte ändra från ett bolag till ett annat under pågående handläggning.
 

 
Lägg till bilaga

 

1.3 Offentligt inflytande
Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller
föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 § skollagen.
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Om detta är fallet, redogör utförligt för
 
‐ bestämmanderätten i bolaget eller föreningen samt kommunens inflytande i bolaget eller föreningen
‐ orsakerna till att samverkan är nödvändig mellan en kommun eller ett landsting och en enskild för att
verksamheten ska komma till stånd, samt
‐ vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning.

‐

 

1.4 Kontaktperson
Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med utsedd kontaktperson. Om
kontaktpersonen undertecknar ansökan eller undertecknar via e‐legitimation ska en fullmakt från behörig
firmatecknare bifogas till ansökan.

Kontaktperson Christina Rosenqvist

E‐postadress christina.rosenqvist@thorengruppen.se

Telefon arbetet 0730‐251546

Mobil 0730‐251546

Kontaktpersonens funktion i verksamheten Etableringsansvarig

Fullmakt ‐ Lägg till bilaga
 

 

1.5 Uppgifter om befintlig skolenhet
Skolenhetens namn Thoren Business School Göteborg

Skolenhetens adress ej etablerad gymnasieskola, ny ansökan om tillstån…

Postnummer 411 02

Ort Göteborg

1.6 Inriktning
Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar

 Waldorf
 Konfessionell inriktning av utbildningen. Redogör för de konfessionella inslagen.

 

1.7 Skolenhetskod
Ange skolenhetskod på den befintliga skolenheten.

13994736, skolan ligger som planerad hos SCB, den är ännu ej etablerad. Därmed är ej 1.9 ifylld då inga  
nuvarande elever finns. 

 

1.8 Byta namn – gamla namnet
Om skolenheten ska byta namn anges det gamla namnet här.

Det nya namnet anges här.

 

1.9 Nuvarande antal elever
Ange nuvarande antal elever i skolenheten fördelat på respektive program, inriktning och årskurs.
 

Infoga program
 

Totalt antal elever vid skolenheten 0
 

1.10 Utökning
Beskriv övergripande hur den sökta utökningen kommer att påverka den befintliga skolenheten.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur lokalen och speciallokaler kommer att påverkas/utökas
‐ hur skolenhetens ekonomi påverkas
‐ hur antalet lärartjänster påverkas
‐ övrigt kring hur utökningen kommer att påverka skolverksamheten.

Ingen befintlig skolenhet finns. Fås nya program så kommer de planeras in ihop med de vi redan har tillstånd 
för. 

 

1.11 Övertagande av en annan huvudmans godkännande och/eller
utökning av en befintlig skolenhet

Besvara det här avsnittet om ansökan gäller att ta över en annan befintlig verksamhet av en kommunal eller
fristående huvudman.  Alternativt om ansökan avser en sammanslagning av befintliga verksamheter.

 Ansökan avser att ta över en annan huvudmans befintliga godkännande för fristående skola.
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 Ansökan avser att ta över en befintlig verksamhet med kommunal huvudman
 Ansökan avser en sammanslagning av befintliga verksamheter

Beskriv förändringen som ni vill genomföra

 

1.12 Medgivande samt tidpunkt för övertagande
Samtliga skolformer som den nuvarande huvudmannen har godkännande för vid skolenheten återkallas om
godkännande ges till den sökande. Försättsbladet ska signeras av befintlig huvudman och sökanden. Skriv ut
försättsbladet och signera det. Försättsbladet behöver inte skickas in i original. Försättsbladet kan skickas in i
samband med ansökan. Ange även datum för den planerade överlåtelsen av skolenheten.
 
Länk till försättsblad:
https://skolinspektionen.se/globalassets/01‐inspektion‐och‐tillstand/tillstand/ansokan‐dokument/2021‐
medgivande‐aterkalla‐vid‐byte‐av‐huvudman.docx
 
Avser övertagandet en kommunal skola, bifoga beslut om detta från kommunen.
 
Notera att en överlåtelse endast får genomföras efter det att Skolinspektionen har godkänt ansökan.

Bifoga bilagan på sista fliken "Skicka in" och ange namn på bilagan nedan. 

 
 

2. Sökta program, elevantal och elevprognos
 

2.1 Nationella program och inriktningar samt antal sökta
utbildningsplatser

Ange vilka nationella program och inriktningar som ansökan avser samt antal sökta utbildningsplatser läsår
1, 2 och 3.
 
 
Nationellt program Försäljning‐ och serviceprogrammet

Inriktning Inriktningar saknas

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 12 12

Läsår 2 12 12 24

Läsår 3 12 12 12 36

Fullt utbyggd
verksamhet

12 12 12 36

Infoga program
  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Fullt utbyggd
verksamhet

12 12 12 36

 

   
 

2.2 Läsår ‐ fullt utbyggd
Ange vilket läsår skolenheten planeras vara fullt utbyggd.
 
  År
Fullt utbyggd verksamhet 2024

 
 

2.3 Elevprognos
En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna
bedrivas stabilt och kontinuerligt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas
ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade
utbildningen och skolenheten. Riktat intresse förutsätter att elev/vårdnadshavare fått information om
huvudmannen innan de svarar. Det ska även framgå vilken utbildning, det vill säga program och inriktning
som intresse lämnas för.
 
Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen:
 
‐ vilken information elev/vårdnadshavare fick om sökanden och den
  planerade skolenheten i samband med intresseundersökningen
‐ att elev/vårdnadshavare vid undersökningstillfället fick information
  om att den planerade skolan är en fristående skola
‐ vilka frågor som ställdes vid undersökningen
‐ resultatet från undersökningen där svaren redovisas per sökt
  program och inriktning
‐ hur och när intresseundersökningen är genomförd
‐ urvalsmetoden och antal tillfrågade elever/vårdnadshavare.
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Thorengruppen AB har valt att göra ett större antal ansökningar vilket kräver elevprognoser i ett stort 
antal. Origo Group (tidigare CMA Research) som fått uppdraget när det gäller intresseundersökningar,   
började arbeta omedelbart när planen för ansökningar var klar under senhösten 2020. Planen för nya  
ansökningar kunde dock först färdigställas efter besluten från förgående ansökningsprocess kommit, vilka ko
m i slutet på september 2020. För att Origo Group ska klara av att leverera elevprognoser som beställts  
så kommer Thorengruppen, som vid förgående års ansökan, att komplettera med  elevprognoserna/ 
rapporterna i efterhand och under våren så snart dom färdigställts. Dvs på samma sätt som tidigare gjorts oc
h överenskommet med Skolinspektionen.  Elevprognoserna kommer kompletteras med under februari  
och senast mars månad 2021, och kompletteras till respektive inlämnad ansökan. Skälet till detta är att  
Origo Group måste hinna med projektplanering, datainsamling. sammanställning samt analys och rapportskr
ivning och det bedömer de inte kan levereras under så kort tidsrymd. Under oktober 2020 lades planen  
för nya  undersökningar. Data‐insamling kommer att  pågå november‐januari/februari. Data ska sedan  
sammanställas under februari och redovisas i rapporter och kommer därefter skickas in så skyndsamt som  
möjligt till Skolinspektionen. Thorengruppen har tidigare stämt av detta förfarande med Skolinspektionen,  
som meddelat att vi bör ange skälet och när vi ämnar skicka in kompletteringarna vilket vi redovisat ovan.  
Vid frågor angående intresseundersökningarna kan ni även kontakta projektledare på Origo Group Denis  
Zgela denis.zgela@origogroup.se eller 0768932918.  
Svaren på ovan fråga 2.3 beskrivs nedan.                                                                                                                 
Rapporten som nämns nedan kommer då kompletteras som ovan beskrivet under februari och senast marsEle
vprognosen grundar sig på en intresseundersökning genomförd av Origo Group. I rapporten bifogad  
beskrivs hur intresseundersökningen är genomförd, urvalsmetod, hur många elever/vårdnadshavare som  
tillfrågats och vilken information om skolenheten som har delgetts i undersökningen. De tillfrågade har i  
undersökningen informerats om att den planerade skolan är en fristående skola. I rapporten framgår 
också när undersökningen genomfördes och resultatet av undersökningen fördelade  per program och  
inriktning.  Frågorna som ställdes i undersökningen är redovisade i rapporten.  

Lägg till bilaga

 

2.4 Elevprognos vid övertagande av en befintlig verksamhet
Om ansökan avser att ta över en annan huvudmans befintliga verksamhet och/eller en sammanslagning av
befintliga verksamheter, redogör för
 
‐ Vad som ligger till grund för den elevprognos som sökanden angett. Har en intresseundersökning
genomförts bland befintliga elever redogör för denna.
‐ Om det planerade elevantalet är högre än det befintliga antalet elever, redogör särskilt för vad som ligger
till grund för denna elevprognos.
‐ Vilken information vårdnadshavare och elever har fått om den nya huvudmannen samt hur och när
informationen har getts. Bifoga underlag som gått ut till elever/vårdnadshavare.

Bifoga bilagan på sista fliken "Skicka in" och ange namn på bilaga nedan.

 
 

3. Ekonomi
 

3.1 Sökandens budget
 
Sökanden ska lämna in en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3 alternativt
en bidragskalkyl, det vill säga endast en redovisning av de intäkter och kostnader som påverkas av
utökningen. Moms och sociala avgifter ska ingå i beräkningen. Sökanden kan komma in med en budget för
hela skolverksamheten alternativt en budget som endast berör utökningen. Ange nedan vilken typ av budget
som lämnas in samt hur många elever och lärare den är beräknad på.
 
Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets‐ och resultatbudget avser att bedriva en verksamhet
med god kvalitet och varaktighet. Utgå exempelvis från Skolverkets jämförelsetal och kommentera eventuella
större avvikelser från genomsnittskostnader/bidrag. Om sökanden inte uppger någon post i budgeten för till
exempel elevhälsa eller försäkringar, ange skälet till detta.

Sökande följer i sin planering av ny och befintlig verksamhet de jämförelsetal som tagits fram av   Skolverket.  
Inga större avvikelser finns jämfört med jämförbar verksamhet. Viktiga jämförelsetal t ex som lärartäthet  
bevakas och budgetarna innehåller alla poster för att driva en verksamhet med god kvalitet och   
varaktighet.  Budgeten i avsnittet nedan är baserad på den aktuella utökningen.   
Hur stor utökningen är ses i avsnitt 2 dvs 12 elever år 1, därefter ytterligare 12 per år, år 2 och 3.   
Totala utökningen efter 3 år och fullt utbyggt är 36 elever.   
Budgeten innehåller fler poster än en vanlig utökning (för befintlig skola) då etableringen inte har skett och a
lla poster behöver finnas i proportion till antalet elever vi sökt för då ingen befintlig skola finns med alla  
grundfunktioner på plats

 

3.2 Årsredovisning/årsbokslut
Bifoga årsredovisning/årsbokslut för senast avslutade räkenskapsår inklusive revisionsberättelse om sådan
finns. Om sådan inte upprättats, kom in med en aktuell balans‐ och resultatrapport (max 2 månader
gammal).
 
Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/perioderna eller om bolagets/föreningens ekonomi visar
låg likviditet och/eller soliditet, redogör i förekommande fall för bakgrunden till detta. Redogör dessutom för
hur sökanden ska stärka den ekonomiska situationen.
 
Om sökanden ingår i en koncern, redovisa koncernens ekonomiska ställning inklusive koncernredovisning om
sådan finns. Förtydliga eventuella kommissionsförhållanden.

Den senaste årsredovisningen är bifogad.
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3.3 Grundbelopp
Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbelopp per nationellt program. Beloppet ska stå i
överensstämmelse med det angivna elevantalet inom respektive nationellt program.
 
Av redogörelsen ska framgå
‐ beloppets storlek och hur det har beräknats
‐ vilka kontakter som tagits med kommunen.
 

Bidragsbeloppen beräknas grundat på information från skolans säteskommun. Trots att det kan bli enstaka  
elever från kranskommuner har endast beloppen från säteskommunen använts. Beloppen avser  
bidragsbeloppen för 2020. Beloppen motsvarar de belopp som redovisas via SCB där kommunerna   
rapporterat  in ersättningen för de nationella gymnasieprogrammen  i fråga som finns i kommunen.   
Om programmet har saknats i kommunen har riksprislistan använts.

 

3.4 Lån/ägartillskott/aktieägartillskott
samt finansiering med egna medel

Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående uppgifter.
 
Lån ‐ Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank. 
Av lånelöftet ska framgå
‐ vilket belopp som kan/kommer att lånas ut
‐ bolagets/föreningens namn och organisationsnummer
‐ lånelöftets giltighetstid
‐ eventuella villkor för lånet
‐ datum då lånelöftet är undertecknat
‐ kontaktuppgifter till utlånande part
 
Om långivaren är en bank ska det av lånelöftet även framgå
‐ vilken bank som avser att låna ut pengarna.
 
Om långivaren är en privatperson eller annan juridisk person än bank ska nedanstående information
bifogas lånelöftet
‐underlag som visar att utlånande part är behörig att låna ut medlen såsom firmatecknare i bolaget (t ex
registreringsuppgifter från Bolagsverket)
‐ underlag som styrker att medlen finns att tillgå, exempelvis genom kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.
 
Aktieägartillskott/ägartillskott ‐ Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post.
Tillskottet ska styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av lämnande part. Om lämnande part är en
juridisk person ska intyget signeras av behöriga firmatecknare i det bolag som lämnar tillskottet och underlag
som styrker att signerande personer är behörig firmatecknare ska bifogas (t ex registreringsuppgifter från
Bolagsverket).
 
Utöver intyget ska bifogas underlag som styrker att medlen finns att tillgå. Detta gäller oavsett om lämnande
part är privatperson eller ett bolag. Exempel på sådant underlag är kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.
 
Finansiering med egna medel ‐ Med detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i den sökandes
pågående verksamhet. Styrk posten med till exempel sökandens senaste årsredovisning och kontoutdrag och
förklara vilka medel sökanden avser nyttja..
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3.5 Övriga inbetalningar/intäkter
Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange i så fall  vad posten omfattar
och med vilket belopp. Om det finns utbetalningar/kostnader som kan hänföras till
inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i budgeten. Tillskott av medel som inte
omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och kontoutdrag
från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande.
 

 

3.6 Likviditetsbudget och resultatbudget
Inkom med en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3 alternativt en
bidragskalkyl, det vill säga endast en redovisning av de intäkter och kostnader som påverkas av utökningen.
Moms och sociala avgifter ska ingå i beräkningen. Sökanden kan komma in med en budget för hela
skolverksamheten alternativt en budget som endast berör utökningen. Ange nedan vilken typ av budget som
lämnas in samt hur många elever och lärare den är beräknad på.
 
Om sökanden kommer in med en budget för hela skolverksamheten, ange nedan hur många elever och lärare
som budgeten är beräknad på.
 
  Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3
Antal elever 12 24 36

Antal lärare 0.84 1.68 2.52
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Likviditetsbudget läsår 1 Resultatbudget

Inbetalningar Läsår 1 Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3

Kommunalt bidrag
gymnasieskola

1181508 Kommunalt bidrag
gymnasieskola

1181508 2363016 3544524

Lån Övriga intäkter

Aktieägartillskott/
ägartillskott

       

Finansiering med egna
medel

       

Annan finansiering        

Övriga inbetalningar        

Summa inbetalningar 1181508 Summa intäkter 1181508 2363016 3544524

           

Utbetalningar   Kostnader      

Personal   Personal      

    Skolledning 140000     Skolledning 140000 168000 196000

    Lärare
gymnasieskola

462000     Lärare
gymnasieskola

462000 924000 1386000

    Övrig personal     Övrig personal

    Administration 15000     Administration 15000 19500 24000

    Rekrytering     Rekrytering

    Fortbildning 6930     Fortbildning 6930 13860 20790

Lokaler/Utrustning   Lokaler/Utrustning      

    Lokalkostnad 258000     Lokalkostnad 258000 516000 774000

    Kostnader för
    speciallokaler

    Kostnader för
    speciallokaler

    Möbler 36000        

    Kontorsutrustning/
    förbruknings‐
    inventarier

10000     Kontorsutrustning/
    förbruknings‐
    inventarier

10000 20000 30000

    Telefon, kopiator mm 4000        

Läromedel   Läromedel      

    Litteratur/utrust./
    skolbibliotek (inkl
    programvaror,
    licenser)

65100     Litteratur/utrust./
    skolbibliotek (inkl
    programvaror,
    licenser)

65100 130200 195300

    Datorer 20400          

Övrigt   Övrigt      

    Info och annonsering     Info och
annonsering

    Elevhälsa 46200     Elevhälsa 46200 92400 138600

    Skolmåltider 84000     Skolmåltider 84000 168000 252000

    Försäkringar 1200     Försäkringar 1200 2400 3600

    Studie‐ och
    yrkesvägledning

13200     Studie‐ och
    yrkesvägledning

13200 26400 39600

    APL‐handledning 6000     APL‐handledning 6000 12000 18000

    Övriga utbetalningar 8400     Övriga kostnader 8400 16800 25200

Finansiella poster   Finansiella poster      

    Räntor     Räntor

    Amorteringar Avskrivningar      

        Möbler 7200 14400 21600

        Datorer 20400 40800 61200

        Telefon, kopiator
mm

800 1600 2400

Summa utbetalningar 1176430 Summa kostnader 1144430 2166360 3188290

Över/underskott 5078 Vinst/förlust 37078 196656 356234
 

 

3.7 Resultatbudgeten
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat läsår 1 och bolaget/föreningen inte har ett eget kapital som
täcker förlusten, redovisa hur förlusten ska täckas.
 
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år 3, redovisa när verksamheten beräknas generera som lägst
ett nollresultat samt hur sökanden ska arbeta för att uppnå detta.
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4. Lokaler
4.1 Lokaler

Redogör för om lokalerna behöver förändras till följd av den tilltänkta utökningen. Ange i sådant fall på
vilket sätt detta ska ske.

Skolan är ännu inte etablerad. Målet är en etablering 2022 med befintligt tillstånd 320‐2011:267, 32‐
2017:887 ihop med  den här sökta utökningen. Etableringen är planerad i fastighet i Göteborgs kommun.

 

4.2 Speciallokaler
Redogör för om tillgången till speciallokaler behöver förändras till följd av den tilltänkta utökningen. Ange i
sådant fall på vilket sätt detta ska ske.

Om speciallokaler ska hyras externt, redogör för
‐ avstånd från skolbyggnaden
‐ omfattning och organisering av undervisningen som ska bedrivas i speciallokaler utanför skolenheten.

Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen

Idrott och hälsa
Inom TBS bedömer vi att eleverna behöver speciallokaler inom idrott och hälsa utanför   
skolenheten under ca 50% av undervisningen. Dessa hyrs företrädesvis i en specifik hall, men även utspritt på 
  olika idrottsanläggningar,  såsom badmintonhall,  simhall, skridskobana, bowlinghall osv.  
I genomsnitt räknar  vi med ett avstånd för dessa lokaler från skolenheten på ca 3 km.   
Den ordinarie idrottshallen som  kontinuerligt hyrs ligger oftast närmre skolenheten   
och snittet är beräknat på alla anläggningar som hyrs  såsom simhall etc.   
Idrottshallarna bokas upp terminsvis i god tid med planering så att eleverna tydligt ser när   
och var de har sin idrott och hälsa förlagd. Teoridelar förläggs på skolenheten men kan också bestå av  
 olika   studiebesök som berör delar i kursen för idrott och hälsa.  

Naturvetenskapliga ämnen
Ej aktuellt för den sökta utökningen. 

Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram
Inga speciallokaler för programmet krävs.

 
 

5. Skolenhetens ledning och personal
5.1 Rektor

 För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Sökanden har en rektor som genom utbildning och
erfarenhet har pedagogisk insikt enligt 2 kap. 11 § skollagen.

 

5.2 Lärare – behörighetskrav
För undervisning i gymnasieskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har legitimation som
lärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisning. Undantag får göras i vissa fall.
 

 Sökanden för gymnasieskolan kommer att följa kraven på lärarnas utbildning enligt 2 kap. 13 § och 17‐
22 §§ skollagen.

 

5.3 Antal lärare
Ange beräknat antal lärare i gymnasieskolan uttryckt i personer och antal heltidstjänster för båda sökt
utökning och för hela skolenheten. Lämna även en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på
skolan.
 
Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5).
 
 

Utökning
Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

2 0.84 3 1.68 4 2.52 4 2.52

Antal elever per lärare, läsår 1 14.285714285714286
Antal elever per lärare, läsår 2 14.285714285714286
Antal elever per lärare, läsår 3 14.285714285714286
Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet 14.285714285714286
 

Hela skolenheten
Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet
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Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

8 5.6 14 11.2 20 16.8 20 16.8
 

Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.
När det gäller utökningen så kommer personal med rätt spetskompetens anställas för att säkerställa att  
eleverna får det för programmet uppsatta kunskapsmålen i programmen och de karaktärsspecifika ämnena.
  
Tjänster i övriga ämnen såsom gymnasiegemensamma ämnen t ex som ingår i programmet kommer finnas i 
enlighet med behovet som följt av det totala elevantalet och angiven lärartäthet. Alla funktioner i  
elevhälsan kommer finnas . Redogörelsen under "hela skolenheten" ovan är baserad på en hel etablering   
med ca 80 elever per årskurs där utökningen ingår.  
För att förtydliga med ett exempel för utökningen när det står 3 personer på 1.68 tjänst så är det i realiteten 
 t ex  vissa personer som får en utökning i % för att ha ytterligare någon kurs och även personer som  t ex ha
r   eleverna i sina karaktärsämnen (yrkes) mer specifikt.   
Det är alltid svårt att veta innan hur man hittar lärare med  vilka behörigheter och därmed svårt att exakt  
förutspå antal personer på den totala utökningen i %.  
Dock måste vi fylla i denna ruta i ansökan, men det är ett  antagande.

 
 

5.4 Övrig personal
Om sökanden angett övrig personal i budgeten lämna här en beskrivning av vilken personal som avses.

 
 

6. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och
gymnasial lärlingsutbildning

6.1 Gymnasial lärlingsutbildning
 Sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning.

Om sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning ange i vilken årskurs sökanden avser att
påbörja lärlingsutbildningen.

 

6.2 Omfattning av APL
Ange antal veckor som kommer att förläggas till APL på respektive program/inriktning.
 
Program Inriktning Veckor

Försäljning‐ och serviceprogrammet Inriktningar saknas 22

Infoga program

 
 

6.3 Säkerställande av APL‐platser
Redogör för hur sökanden avser säkerställa att samtliga elever får tillgång till APL‐platser på utbildningen.

Thoren Business School arbetar enligt följande modell för att kvalitetssäkra det arbetsplatsförlagda lärandet   
och tillgång till APL‐platser: * Ett lokalt programråd skapas som har till huvuduppgift att kvalitetssäkra det  
arbetsplatsförlagda lärandet * Tydlig kvalitetssäkring av handledare samt arbetsplatser  
*Handledarutbildning * Kontinuerlig kommunikation med branschorganisationerna om innehåll och   
uppläggav det arbetsplatsförlagda lärandet. * Tydlig planering av ansvarig lärare för APL vad gäller   
uppföljning och betygssättning av det arbetsplatsförlagda lärandet.                                                             
Thoren   Business School ansvarar både för anskaffandet av APL‐platser samt att APL‐
platserna uppfyller de krav som   finns för utbildningen. Vi arbetar efter följande sex‐
stegsmodell när vi säkerställer tillgången till APL‐platser:   
1. Kontakter med yrkesnämnder och branschorganisationerna. 2. Större nationella företag som vi har   
samarbete med uppvaktas gällande respektive ny skolort. 3. De företag vi sedan tidigare samarbetet med   
inom vuxenutbildning/arbetsmarknadsutbildning och APL på gymnasiet på andra orter kontaktas även   
lokalt för att stämma av intresse gällande APL. 4. Informationsutskick till företag inom respektive  
utbildningsområde. 5.Kontakt via telefon med företag inom respektive utbildningsområde. 6. Besök hos   
utvalda företag/företag som visat intresse inom respektive utbildningsområde. Kontakt med branschen   t ex   
Svensk Handel finns redan på ett nationellt och lokalt plan. Parallellt jobbar vi systematiskt med   
kvalitetssäkring av APL‐platser. Detta genom att vårt Praktikteam (ett internt utbildat team) ringer företag i   
varje stad. Varje ort har därför en förarbetad lista med intresserade företag samt inbokad möten med   
branschorganisationen. För att fortsatt säkra tillgången på APL‐platser så anställs det också en  
APLsamordnare på skolan som har en tjänst där uppdraget innebär arbete med APL i alla dess former.  Både  
att  se till att tillgången på APL‐platser är tillfredsställd samt kvalitetssäkrar arbetet med APL på en mer  
allmän  nivå så att det arbetet fungerar på skolan.

 

6.4 Lokalt programråd
 Skolenheten kommer för yrkesprogrammen att upprätta ett eller flera lokala programråd för samverkan

mellan skola och arbetsliv enligt 1 kap. 8 § gymnasieförordningen.
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6.5 Handledare
Beskriv sökandens rutiner för att utse en handledare på APL‐platsen.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur sökanden avser att säkerställa att den handledare som utses har nödvändig kunskap och erfarenhet för
uppdraget och även i övrigt bedöms vara lämplig.

ThorenGruppen AB har genomfört ytterligare förändringar för att säkerställa att handledaren har  
nödvändiga kunskaper och erfarenhet samt i övrigt bedöms vara lämplig. Detta har skett genom ett  
digitalt  formulär där exempelvis frågorna är följande: *Härmed intygas att ovanstående handledare förstår v
ad  arbetet med APL innebär. o Ja, jag/vi förstår vad APL innebär o Nej, jag önskar mer information o Ja, men 
jag  önskar mer information Pedagogiskt ansvar * Härmed intygas att ovanstående handledare förstår den  p
edagogiska betydelsen av handledarrollen. Det ingår i handledarens uppgift att vara insatt i vilka mål som   
eleven ska uppfylla på APL‐platsen samt att hjälpa eleven att reflektera över sitt lärande och att finnas   
behjälplig för yrkesläraren gällande betygssättning. o Ja, jag/vi förstår det pedagogiska ansvaret o Nej,   
jag/vi önskar mer information o Ja, men jag/vi önskar mer information Handledningens fem steg  
* Härmed intygas att ovanstående handledare förstår handledningens fem steg och vad dessa innebär. Förbe
redelse, Lär känna din elev, Sätt upp mål och planer, Gör uppföljningar, Fortsatt aktivitet o Ja, jag/vi förstår h
andledningens fem steg o Nej, jag/vi önskar mer information o Ja, men jag/vi önskar mer informationI samm
a formulär finns plats för att handledaren ska kunna redogöra för dennes kompetens  för  
uppdraget exempelvis utbildning, antal år inom branschen, samt tidigare erfarenhet av att handleda inom  A
PL. Varje handledares kompetens granskas, vid osäkerhet tar skolan kontakt med handledare och ett  eventue
llt byte av handledare kan ske. Varje handledare får även en handledarutbildning för att få nödvändig kunsk
ap om rollen som handledare. Handledarutbildningen sker vid vissa tidpunkter bestämda av skolan men i sa
mråd med utsedda handledare så att det passar handledaren så att utbildningen blir av när  det  
passar handledaren. I de fall handledaren inte har möjlighet att komma till skolan för handledarutbildningen
 åker  APL.‐samordnaren ihop med aktuell mentor/pedagog ut till arbetsplatsen och utbildar på plats.  
Thorengruppen är godkänd av Skolverket för sin handledarutbildning (beslut på godkännande finns och  
kan bifogas ansökan om så önskas), och samma metoder används inom alla Thorengruppens  
yrkesprogram där  APL som reglerat erbjuds.

 

6.6 Bedömning och betygsättning
Redogör för sökandens rutiner för bedömning och betygsättning vid arbetsplatsförlagt lärande.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ vem som ansvarar för att betyg sätts i enlighet med författningarna
‐ hur eleverna informeras om det centrala innehållet i kursmålen
‐ hur det säkerställs att de moment som ska genomföras på APL‐platsen kopplas till kursmålen.

Thorengruppen som huvudman har lagt ett särskilt fokus på att säkerställa att varje elev har ett  
rättssäkert betygsunderlag och att säkerställa att samtliga kursmål uppnås under den arbetsförlagda  
utbildningen.  För att säkerställa detta har huvudmannen regelbundna rektorsträffar där ovanstående  
diskuteras och  utvecklas, samt att vi har tre gemensamma utbildningsdagar med samtlig personal som 
 jobbar med yrkesprogram där den arbetsplatsförlagda utbildningen är en stående punkt inom  
kompetensutvecklingsprogrammet. Hur loggböcker fylls i och hur respektive rektor säkerställer att  
eleverna fyller i loggböckerna kan  skilja sig åt mellan olika skolor och fastställs av rektor, det här innebär äve
n att loggböckerna tar olika former beroende på ämne och yrkesprogrammets olika förutsättningar. En 
 loggbok kan bestå av text, bild,  ljudinspelning eller liknande. På Thorengruppen åligger det yrkeslärarna  
att säkerställa att de får tillgång  till den information som krävs för att bedöma elevers insats mellan besöken.
 Vi som huvudman säkerställerdetta främst genom att ha tydliga arbetsbeskrivningar och tydliga förfaranden
 då rektorerna anställer nya  yrkeslärare. Vi har förutom detta också tjänster som bygger på och tillåter att lär
arna skall besöka sina  elevers APL platser samt att tid finns för dokumentation såväl före, under och efter bes
öket. Rektors  uppdrag är att via våra formulär på Google DOCs följa upp att såväl besök sker som att relevan
t innehåll  diskuteras på besöken. Rektor utför också själv besök tillsammans med  
yrkeslärarna och utför därmed på  systematisk basis också stickprovskontroller av loggböckerna. APL pärmen 
digitaliseras via lärplattformen  vilket underlättar och ökar rättssäkerheten för samtliga elever. I  
Progress kommer vi som huvudman också kunna  följa och dra ut relevant information skola för skola eller fö
r verksamheten som helhet. Ansvarig för  betygsättningen är alltid läraren men till stöd för detta  
använder han handledaren och de metoder som vi  beskrivit ovan. Elevernas informeras om det centrala  
innehållet vid ett flertal tillfällen,  
man går igenom  dessa  vid varje ny kurs samt att man alltid kan överblicka dessa i sitt kontrakt. Eleven,  
läraren och handledaren diskuterar vilket innehåll  som  företaget kan erbjuda under den nästkommande  
perioden med vårt kontrakt som utgångspunkt. Kursmoment inom APL utgörs av kursmål inom  
karaktärsämnen. Betygssättningen inom APL sker genom  en skräddarsydd bedömningsmatris,  
sammansatt av ansvarig lärare som utgått från kursplanens mål och  krav.  Handledaren observerar hur eleve
n presterar i  
arbetet och fyller i detta i bedömningsmatrisen. Matrisen  fylls på med information allteftersom eleven  
utvecklar sina färdigheter. Kontinuerligt under elevens APL  diskuteras betygsmatriser mellan lärare,  
handledare och elev. Betyget som eleven erhåller för respektive  moment baseras således på en  
kombination av betygsmatriser och kontinuerliga samtal mellan lärare,  handledare och elev där kursmål  
och arbetsinsats diskuteras. Läraren genomför därför kontinuerliga  arbetsplatsbesök. Det är alltid läraren so
m sätter betygen i kurserna enligt författningen. Betygsmatriser  som delas mellan företag, elev och  
skola gör att handledare, elev och lärare alltid har en gemensam  förståelse för vilka kursmål som eleven  
ska nå varje APLvecka. Dessa är programspecifika och därför finns tydliggjorda kursmål som genomförs på sk
olan  respektive på företaget  inom samtliga program.

 

6.7 Lärlingsutbildning – utbildningskontrakt
Om gymnasieskolan avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning redogör för hur utbildningskontraktet
kommer att utformas alternativt bifoga ett exempel på utbildningskontrakt.

Lägg till bilaga
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7. Övrigt 
7.1 Övriga upplysningar

Eventuella övriga upplysningar som sökande önskar framhålla anges här.

 

7.2 Angående bilagor
På sidan ”Skicka in” ges ni möjlighet att bifoga ytterligare filer till ansökan. Om ni inte kommer att bifoga
samtliga efterfrågade bilagor, redogör för orsaken till detta.
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för utbildning, kultur och fritid 
Maria Järgenstedt 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-02-24   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN94 

 

 

 

Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Amerikanska 
Gymnasiet i Sverige AB 
 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden antar Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från 
Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB från sektorn för utbildning, kultur och 
fritid som sitt eget yttrande till Skolinspektionen.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Skolinspektionen har i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) gett 
Härryda kommun möjlighet att yttra sig över ansökningar om såväl 
nyetablering, utökning samt ansökan om särskild variant av 
gymnasieutbildning för fristående gymnasieskolan inför läsåret 2022/2023 
inom Göteborgsregionen.  
 
Remissyttrandet ligger till grund för Skolinspektionens bedömning om en 
etablering av den sökta utbildningen medför påtagliga negativa följder för 
den kommunala verksamheten. Förvaltningen yttrar sig över samtliga 
inkomna ansökningar, även de etableringar som inte bedöms inverka på 
organisationen av kommunal gymnasieskola i Härryda kommun.  
 
Ansökan från Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB avser godkännande 
som huvudman för utökning av fristående gymnasieskola i Göteborgs 
kommun med totalt 45 elever inom Naturvetenskapsprogrammet. 
 
Förvaltningens bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda 
valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram inom GR-området. 
Bedömningen är dock att en mindre utökning av utbildningsplatser inom 
naturvetenskapsprogrammet i Göteborgs stad inte påtagligt kommer 
påverka Hulebäcksgymnasiets organisation. 

 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 24 februari 2021 
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 Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Amerikanska 
Gymnasiet i Sverige AB, 24 februari 2021 

 Ansökan till Skolinspektionen från Amerikanska Gymnasiet i 
Sverige AB 

 
 
 
 
Päivi Malmsten Camilla Ahlin 
Sektorschef Verksamhetschef 
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Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från 
Amerikanska Gymnasiet I Sverige AB  
 
Bakgrund 
 
Amerikanska gymnasiet AB har ansökt om godkännande som huvudman för 
utökning av fristående gymnasieskola i Göteborgs kommun från och med 
läsåret 2022/2023. Enligt ansökan avser den nya inriktningen att omfatta 45 
elever vid fullt utbyggd verksamhet. Gymnasieskolan avser att erbjuda 
följande program med inriktning:  

 Naturvetenskapsprogrammet 
- Naturvetenskap 

Härryda kommun bereds tillfälle att yttra sig till Skolinspektionen över 
ansökan.  
 
Program och inriktningar i Härryda kommun 
I Härryda kommun finns två gymnasieskolor, kommunala 
Hulebäcksgymnasiet och fristående Fridagymnasiet.  
 
Hulebäcksgymnasiet erbjuder följande program och inriktningar: 

 Barn- och fritidsprogrammet 
- Pedagogiskt och socialt arbete 
- Fritid och hälsa 

 
 Ekonomiprogrammet  

- Juridik 
- Ekonomi 

 
 Estetiska programmet 

- Bild och formgivning 
- Dans 
- Estetik och media 
- Musik 
- Teater 
 

 El- och energiprogrammet 
- Elteknik 
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 Fordons- och transportprogrammet 

- Personbil 
 

 Handels- och administrationsprogrammet 
- Handel och service 
- Administrativ service 

 
 Naturvetenskapsprogrammet 

- Naturvetenskap och samhälle 
- Naturvetenskap 

 
 Samhällsvetenskapsprogram 

- Beteendevetenskap 
- Medier, information och kommunikation 
- Samhällsvetenskap 

 
 Teknikprogrammet 

- Informations- och medieteknik 
- Teknikvetenskap 
- Design och produktutveckling 

 
Fridagymnasiet erbjuder följande program och inriktningar: 

 Ekonomiprogrammet  
- Juridik 
- Ekonomi 

 
 Naturvetenskapsprogrammet 

- Naturvetenskap och samhälle 
- Naturvetenskap 

 
 Samhällsvetenskapsprogram 

- Beteendevetenskap 
- Samhällsvetenskap 

 
 Teknikprogrammet 

- Samhällsbyggande och miljö 
- Teknikvetenskap 

 
 
Preliminär antagningsstatistik  
Inom Göteborgsregionen (GR) råder fri sökning för gymnasieelever. Enligt 
statistik från preliminärantagningen i mars 2021 uppgår antalet sökbara 
platser inom GR inför läsåret 2021/22 till 12 438, detta är en minskning med 
225 platser jämfört med föregående läsår. Antalet sökande gymnasieelever 
inom regionen har inte minskat i motsvarande utsträckning. Sökande 
gymnasielever har ökat med 27 elever i relation till föregående läsår och 
uppgår till 11 527 elever.   
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Nedan presenteras preliminär antagningsstatistik från mars 2021. Statistiken 
beskriver söktrycket (antal förstahandssökande sökande per plats i procent), 
antalet sökande (behöriga till 1:a handsval) samt antalet platser på de 
aktuella programmen på Hulebäcksgymnasiet och Fridagymnasiet. Antalet 
platser på inriktningarna bestäms av hur eleverna väljer inför årskurs 2. Med 
anledning av Härryda kommuns samverkansavtal med GR redovisas även 
preliminär antagningsstatistik för de aktuella programmen i hela regionen.   

  
Preliminär antagningsstatistik Hulebäcksgymnasiet 2021–2022 

Program  
Söktryck i 
procent, 
1:a hand  

Antal sökande (behöriga 
till 1:a handsval)  

Antal  
platser  

Barn- och fritidsprogrammet 56% 14 25 
Ekonomiprogrammet 119% 111 93 
El- och Energiprogrammet 150% 45 30 
Estetiska programmet ES - Bild 
och formgivning 92% 12 13 

Estetiska programmet ES - Dans 73% 11 15 

Estetiska programmet ES - 
Estetik & media 77% 10 13 

Estetiska programmet - Musik 30% 9 30 

Estetiska programmet ES - 
Teater 60% 9 15 

Fordon- och 
transportprogrammet 31% 5 16 

Handels- och 
administrationsprogrammet 93% 28 30 

Naturvetenskapsprogrammet  80% 100 124 
Samhällsvetenskapsprogrammet 101% 126 124 
Teknikprogrammet 118% 73 62 
Totalt antal förstahandssökande till Hulebäcksgymnasiet.  
Källa: Indra 21-03-04 
 
Preliminär antagningsstatistik Fridagymnasiet 2021–2022 

Program  
Söktryck i 
procent, 
1:a hand  

Antal sökande (behöriga 
till 1:a handsval)  

Antal  
platser  

Ekonomiprogrammet 57% 16 28 
Naturvetenskapsprogrammet  7% 2 28 
Samhällsvetenskapsprogrammet 32% 9 28 
Teknikprogrammet 18% 5 28 

Page 153 of 437



   
  

4 (5)  
 

Totalt antal förstahandssökande till Fridagymnasiet.  
Källa: Indra 21-03-04 
 
 
Preliminär antagningsstatistik Göteborgsregionen 2021–2022  

Program  Söktryck 
i procent  

Antal sökande 
(behöriga till 1: a 

handsval)  

Antal  
platser  

Barn- och fritidsprogrammet 37% 175 473 
Ekonomiprogrammet 86% 2 264 2 633 
El- och Energiprogrammet 74% 463 627 
Estetiska programmet ES alla 
inriktningar 59% 699 1 186 

Fordon- och 
transportprogrammet 46% 245 534 

Handels- och 
administrationsprogrammet 38% 254 669 

Naturvetenskapsprogrammet  79% 1 888 2 390 
Samhällsvetenskapsprogrammet 78% 2 343 3 005 
Teknikprogrammet 81% 1 545 1 908 
Totalt antal förstahandssökande sökande inom GR  
Källa: Indra 2021-03-04 
 
Befolkningsprognos 
Nedanstående tabell redovisar befolkningsprognosen för 16-åringar både i 
Härryda kommun och i Göteborgsregionen. Det sker en ökning av 16-
åringar under de närmaste åren.  
 
Befolkningsprognos 16-åringar  
 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Härryda 565 578 641 698 629 725 
Göteborgsregionen 12 153 12 750 12 947 13 274 13 658 14 072 

Källa: Statistik om gymnasieskolan och yrkesvuxenutbildningen i Indra 
2020 
 
Ekonomiska, pedagogiska och organisatoriska konsekvenser 
För att kunna bedriva kostnadseffektiv utbildning av hög kvalitet på 
naturvetenskapsprogrammet på Hulebäcksgymnasiet krävs fyra fulla klasser 
per år på Hulebäcksgymnasiet. 
 
Ytterligare utökning av platser i Göteborgsregionen skulle kunna innebära 
att elevunderlaget på Hulebäcksgymnasiet minskar. En lägre andel fyllda 
utbildningsplatser skulle innebära högre kostnader per elevplats. Detta 
skulle även innebära högre interkommunala kostnader för Härrydaelever 
som studerar i andra kommuner. Om elevunderlaget på 
Hulebäcksgymnasiets program minskar blir det svårt att erbjuda nuvarande 
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antal programinriktningar och profiler. En minskning av antalet klasser 
skulle även innebära övertalighet av personal. 
 
En överetablering av gymnasieskolor och program kan leda till 
nedläggningar av program och skolor inom hela Göteborgsregionen vilket 
kan få konsekvenser för gymnasieverksamheten och eleverna i Härryda 
kommun.  
 
Härryda kommuns bedömning 
Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och 
goda valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram inom GR-området.  
Bedömningen är dock att en mindre utökning av utbildningsplatser inom 
naturvetenskapsprogrammet i Göteborgs stad inte påtagligt kommer 
påverka Hulebäcksgymnasiets organisation. 
 
 
 
SEKTORN FÖR UTBILDNING, KULTUR OCH FRITID 
 
Päivi Malmsten   
Sektorschef
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Ansökan om godkännande som huvudman
för utökning av en befintlig fristående

gymnasieskola
Skolinspektionen prövar enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) om sökanden genom erfarenhet eller på annat
sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har ekonomiska förutsättningar att följa de
föreskrifter som gäller för verksamheten och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
utbildningen. Vidare krävs att den enskilde, inklusive samtliga inom ägar‐ och ledningskretsen i övrigt bedöms
lämplig. Det är sökanden som ska visa att denne uppfyller de ovan nämnda kraven för att godkännas som
huvudman för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat underlag.
 
Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget/föreningen/stiftelsen undertecknar ansökan.
Det undertecknade försättsbladet/e‐signatur finns på sista sidan av ansökningsblanketten. Undertecknade
försättsbladet kan antingen bifogas till ansökan eller skickas till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm
alternativ till tillstand@skolinspektionen.se. Försättsbladet behöver inte skickas in i original.
 
Skolinspektionen tar ut en avgift för ansökningar om godkännande med stöd av 2 kap. 5 c § skollagen. Se sidan
skicka in i ansökningsblanketten för mer information.
 

Ange vilket läsår utökningen av skolenheten avser att starta
2022

Ange vilken kommun skolenheten ska vara belägen
Göteborgs kommun

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)
Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB

Organisationsnummer/personnummer
559041‐5591

Organisationsform
Aktiebolag

Skolenhetens namn
Amerikanska Gymnasiet Göteborg

 
 

1. Sökanden och kontaktperson
1.1 Uppgifter om sökanden

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB) Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB

Organisationsform Aktiebolag

Organisationsnummer/personnummer 559041‐5591

Utdelningsadress Anders Personsgatan 18

Postnummer 41664

Ort Göteborg

 

1.2 Bifoga sökandens registeruppgifter
Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga samt visar personer som ingår i ägar‐ och
ledningskretsen ska bifogas ansökan. Se nedan vilken handling som ska bifogas för respektive
organisationsform. Registreringsbeviset som bifogas till ansökan ska vara aktuellt, max 3 månader gammalt.
Vid ägande i flera led ska registerhandlingar för samtliga juridiska personer med väsentligt inflytande över
verksamheten bifogas, se vidare under punkterna Ägare med väsentligt inflytande och Ägande i flera led.
Observera att det är de personer som står angivna som firmatecknare som också måste underteckna ansökan
för att ansökan ska vara giltig.
 
Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem som ansöker som huvudman. Sökanden kan alltså
inte ändra från ett bolag till ett annat under pågående handläggning.
 

 
Lägg till bilaga

 

1.3 Offentligt inflytande
Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller
föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 § skollagen.
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Om detta är fallet, redogör utförligt för
 
‐ bestämmanderätten i bolaget eller föreningen samt kommunens inflytande i bolaget eller föreningen
‐ orsakerna till att samverkan är nödvändig mellan en kommun eller ett landsting och en enskild för att
verksamheten ska komma till stånd, samt
‐ vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning.

 

1.4 Kontaktperson
Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med utsedd kontaktperson. Om
kontaktpersonen undertecknar ansökan eller undertecknar via e‐legitimation ska en fullmakt från behörig
firmatecknare bifogas till ansökan.

Kontaktperson Peter Heddelin

E‐postadress peter.heddelin@amerikanskagymnasiet.se

Telefon arbetet

Mobil 0703‐002839

Kontaktpersonens funktion i verksamheten VD

Fullmakt ‐ Lägg till bilaga
 

 

1.5 Uppgifter om befintlig skolenhet
Skolenhetens namn Amerikanska Gymnasiet Göteborg

Skolenhetens adress Anders Personsgatan 18

Postnummer 41664

Ort Göteborg, Sverige

1.6 Inriktning
Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar

 Waldorf
 Konfessionell inriktning av utbildningen. Redogör för de konfessionella inslagen.

 

1.7 Skolenhetskod
Ange skolenhetskod på den befintliga skolenheten.

49918856

 

1.8 Byta namn – gamla namnet
Om skolenheten ska byta namn anges det gamla namnet här.

Det nya namnet anges här.

 

1.9 Nuvarande antal elever
Ange nuvarande antal elever i skolenheten fördelat på respektive program, inriktning och årskurs.
 
Nationellt program Ekonomiprogrammet                                 

Inriktning Ekonomi

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 31 30 61

Nationellt program Ekonomiprogrammet                                 

Inriktning Juridik

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 30 30 60

Nationellt program Samhällsvetenskapsprogrammet                

Inriktning Beteendevetenskap             

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 30 29 59

Nationellt program Samhällsvetenskapsprogrammet                

Inriktning Samhällsvetenskap

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 20 24 44
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Nationellt program Samhällsvetenskapsprogrammet                

Inriktning Medier, information och kommunikation

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 10 5 15

Nationellt program Teknikprogrammet                                     

Inriktning Informations‐ och medieteknik

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 29 25 54

Nationellt program Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning Naturvetenskap och samhälle

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 21 25 46

Infoga program
 

Totalt antal elever vid skolenheten 339
 

1.10 Utökning
Beskriv övergripande hur den sökta utökningen kommer att påverka den befintliga skolenheten.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur lokalen och speciallokaler kommer att påverkas/utökas
‐ hur skolenhetens ekonomi påverkas
‐ hur antalet lärartjänster påverkas
‐ övrigt kring hur utökningen kommer att påverka skolverksamheten.

Utökningen är ytterligare en inriktning på Naturvetenskapsprogrammet vilket det finns ett stort intresse för 
bland de elever som söker vår skola, samt från elever som redan går på skolan och läser Naturvetenskap och 
samhälle. Ekonomin för skolan kommer ej påverkas nämnvärt varken positivt eller negativt. Skillnaden mellan 
inriktningarna är 0,5 lärartjänster som tillkommer och vi bedömer 10 extra elever till skolan samt 5 befintliga 
elever på skolan som kommer välja inriktningen Naturvetenskap som är den inriktning vi söker. Speciallokaler 
finns redan på skolan.

 

1.11 Övertagande av en annan huvudmans godkännande och/eller
utökning av en befintlig skolenhet

Besvara det här avsnittet om ansökan gäller att ta över en annan befintlig verksamhet av en kommunal eller
fristående huvudman.  Alternativt om ansökan avser en sammanslagning av befintliga verksamheter.

 Ansökan avser att ta över en annan huvudmans befintliga godkännande för fristående skola.
 Ansökan avser att ta över en befintlig verksamhet med kommunal huvudman
 Ansökan avser en sammanslagning av befintliga verksamheter

Beskriv förändringen som ni vill genomföra

 

1.12 Medgivande samt tidpunkt för övertagande
Samtliga skolformer som den nuvarande huvudmannen har godkännande för vid skolenheten återkallas om
godkännande ges till den sökande. Försättsbladet ska signeras av befintlig huvudman och sökanden. Skriv ut
försättsbladet och signera det. Försättsbladet behöver inte skickas in i original. Försättsbladet kan skickas in i
samband med ansökan. Ange även datum för den planerade överlåtelsen av skolenheten.
 
Länk till försättsblad:
https://skolinspektionen.se/globalassets/01‐inspektion‐och‐tillstand/tillstand/ansokan‐dokument/2021‐
medgivande‐aterkalla‐vid‐byte‐av‐huvudman.docx
 
Avser övertagandet en kommunal skola, bifoga beslut om detta från kommunen.
 
Notera att en överlåtelse endast får genomföras efter det att Skolinspektionen har godkänt ansökan.

Bifoga bilagan på sista fliken "Skicka in" och ange namn på bilagan nedan. 

 
 

2. Sökta program, elevantal och elevprognos
 

2.1 Nationella program och inriktningar samt antal sökta
utbildningsplatser

Ange vilka nationella program och inriktningar som ansökan avser samt antal sökta utbildningsplatser läsår
1, 2 och 3.
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Nationellt program Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning Naturvetenskap

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 15 15

Läsår 2 15 15 30

Läsår 3 15 15 15 45

Fullt utbyggd
verksamhet

15 15 15 45

Infoga program
  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Fullt utbyggd
verksamhet

15 15 15 45

 

   
 

2.2 Läsår ‐ fullt utbyggd
Ange vilket läsår skolenheten planeras vara fullt utbyggd.
 
  År
Fullt utbyggd verksamhet 2024

 
 

2.3 Elevprognos
En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna
bedrivas stabilt och kontinuerligt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas
ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade
utbildningen och skolenheten. Riktat intresse förutsätter att elev/vårdnadshavare fått information om
huvudmannen innan de svarar. Det ska även framgå vilken utbildning, det vill säga program och inriktning
som intresse lämnas för.
 
Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen:
 
‐ vilken information elev/vårdnadshavare fick om sökanden och den
  planerade skolenheten i samband med intresseundersökningen
‐ att elev/vårdnadshavare vid undersökningstillfället fick information
  om att den planerade skolan är en fristående skola
‐ vilka frågor som ställdes vid undersökningen
‐ resultatet från undersökningen där svaren redovisas per sökt
  program och inriktning
‐ hur och när intresseundersökningen är genomförd
‐ urvalsmetoden och antal tillfrågade elever/vårdnadshavare.

Elevprognosen genomfördes genom att fråga de elever som redan gjort en intresseanmälan till Amerikanska 
Gymnasiet under det pågående gymnasievalet. Frågan ställdes till 471 intresseanmälda elever som idag går i 
årskurs 9 och är intresserade av att börja på något program på Amerikanska Gymnasiet i Göteborg 
kommande läsår 2021. Eleverna har innan de gjort en intresseanmälan fått information om att Amerikanska 
Gymnasiet är en fristående gymnasieskola. Eleverna som går på skolan vet om att de går på en fristående 
skola. Frågan som ställdes: "Amerikanska Gymnasiet ansöker om att kunna erbjuda ytterligare en inriktning 
på Naturvetenskapsprogrammet vid Amerikanska Gymnasiet i Göteborg. Inriktningen Naturvetenskap.

Enkäten riktar sig till dig som går i årskurs 9 och har gjort en intresseanmälan till Amerikanska Gymnasiet på 
skolans hemsida."

Om inriktningen beviljas skulle du vara intresserad av att välja inriktningen Naturvetenskap på Amerikanska 
Gymnasiet?" Svarande:108, Svar Ja: 24, Svar Nej annat program/inriktning:84, Ej svarande: 363

Lägg till bilaga

 

2.4 Elevprognos vid övertagande av en befintlig verksamhet
Om ansökan avser att ta över en annan huvudmans befintliga verksamhet och/eller en sammanslagning av
befintliga verksamheter, redogör för
 
‐ Vad som ligger till grund för den elevprognos som sökanden angett. Har en intresseundersökning
genomförts bland befintliga elever redogör för denna.
‐ Om det planerade elevantalet är högre än det befintliga antalet elever, redogör särskilt för vad som ligger
till grund för denna elevprognos.
‐ Vilken information vårdnadshavare och elever har fått om den nya huvudmannen samt hur och när
informationen har getts. Bifoga underlag som gått ut till elever/vårdnadshavare.

Bifoga bilagan på sista fliken "Skicka in" och ange namn på bilaga nedan.

 
 

3. Ekonomi
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3.1 Sökandens budget
 
Sökanden ska lämna in en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3 alternativt
en bidragskalkyl, det vill säga endast en redovisning av de intäkter och kostnader som påverkas av
utökningen. Moms och sociala avgifter ska ingå i beräkningen. Sökanden kan komma in med en budget för
hela skolverksamheten alternativt en budget som endast berör utökningen. Ange nedan vilken typ av budget
som lämnas in samt hur många elever och lärare den är beräknad på.
 
Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets‐ och resultatbudget avser att bedriva en verksamhet
med god kvalitet och varaktighet. Utgå exempelvis från Skolverkets jämförelsetal och kommentera eventuella
större avvikelser från genomsnittskostnader/bidrag. Om sökanden inte uppger någon post i budgeten för till
exempel elevhälsa eller försäkringar, ange skälet till detta.

Inga avvikelser att ange mot jämförelsetal annat än det som framgår av denna ansökan. Vi har en budget i 
balans och en ledning med lång erfarenhet av att säkerställa en skolverksamhet av hög kvalitet och stabilitet.

 

3.2 Årsredovisning/årsbokslut
Bifoga årsredovisning/årsbokslut för senast avslutade räkenskapsår inklusive revisionsberättelse om sådan
finns. Om sådan inte upprättats, kom in med en aktuell balans‐ och resultatrapport (max 2 månader
gammal).
 
Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/perioderna eller om bolagets/föreningens ekonomi visar
låg likviditet och/eller soliditet, redogör i förekommande fall för bakgrunden till detta. Redogör dessutom för
hur sökanden ska stärka den ekonomiska situationen.
 
Om sökanden ingår i en koncern, redovisa koncernens ekonomiska ställning inklusive koncernredovisning om
sådan finns. Förtydliga eventuella kommissionsförhållanden.

Soliditetstalet i årsredovisningen är lågt. Orsaken till detta är att verksamheten bekostat renovering av 
skollokaler för Amerikanska Gymnasiet i Göteborg genom eget tillfört kapital (aktieägartillskott) i 
kombination med banklån. Den ekonomiska effekten är en kortsiktigt låg soliditet vilken naturligt förbättras i 
takt med amortering och ökad omsättning. Soliditeten kommer vara i god nivå i samband med planerad 
skolstart. På grund av att verksamheten har bekostat renovering av skollokaler i Göteborg påverkar det också 
verksamhetens likviditet positivt. Hyreskostnaderna i Göteborg är mindre än hälften av beräknad hyra vilket 
ger en naturligt stark likviditet och ekonomisk stabilitet till verksamheten.

Lägg till bilaga

 

3.3 Grundbelopp
Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbelopp per nationellt program. Beloppet ska stå i
överensstämmelse med det angivna elevantalet inom respektive nationellt program.
 
Av redogörelsen ska framgå
‐ beloppets storlek och hur det har beräknats
‐ vilka kontakter som tagits med kommunen.
 

Grundbelopp per elev är 78830:‐ per läsår för Naturvetenskapsprogrammet. Beslutet är skickat till oss från 
Göteborgs kommun.

 

3.4 Lån/ägartillskott/aktieägartillskott
samt finansiering med egna medel

Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående uppgifter.
 
Lån ‐ Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank. 
Av lånelöftet ska framgå
‐ vilket belopp som kan/kommer att lånas ut
‐ bolagets/föreningens namn och organisationsnummer
‐ lånelöftets giltighetstid
‐ eventuella villkor för lånet
‐ datum då lånelöftet är undertecknat
‐ kontaktuppgifter till utlånande part
 
Om långivaren är en bank ska det av lånelöftet även framgå
‐ vilken bank som avser att låna ut pengarna.
 
Om långivaren är en privatperson eller annan juridisk person än bank ska nedanstående information
bifogas lånelöftet
‐underlag som visar att utlånande part är behörig att låna ut medlen såsom firmatecknare i bolaget (t ex
registreringsuppgifter från Bolagsverket)
‐ underlag som styrker att medlen finns att tillgå, exempelvis genom kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.
 
Aktieägartillskott/ägartillskott ‐ Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post.
Tillskottet ska styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av lämnande part. Om lämnande part är en
juridisk person ska intyget signeras av behöriga firmatecknare i det bolag som lämnar tillskottet och underlag
som styrker att signerande personer är behörig firmatecknare ska bifogas (t ex registreringsuppgifter från
Bolagsverket).
 
Utöver intyget ska bifogas underlag som styrker att medlen finns att tillgå. Detta gäller oavsett om lämnande
part är privatperson eller ett bolag. Exempel på sådant underlag är kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.
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Finansiering med egna medel ‐ Med detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i den sökandes
pågående verksamhet. Styrk posten med till exempel sökandens senaste årsredovisning och kontoutdrag och
förklara vilka medel sökanden avser nyttja..

Egna medel ‐ Utökningen med denna inriktning påverkar inte skolans ekonomi. I budget nedan redovisas 
tillkommande kostnader och intäkter. Övriga kostnader som fördelas proportionellt är angivna under posten 
"övrig personal". I denna post ingår då kostnader för lärare i andra ämnen än de tillkommande 300p som är 
angivna som en 50% lärartjänst. I denna post finns också proportionella kostnader för elevhälsa, skolledning, 
administration, möbler, material etc. 

Lägg till bilaga

 

3.5 Övriga inbetalningar/intäkter
Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange i så fall  vad posten omfattar
och med vilket belopp. Om det finns utbetalningar/kostnader som kan hänföras till
inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i budgeten. Tillskott av medel som inte
omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och kontoutdrag
från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande.
 

 

3.6 Likviditetsbudget och resultatbudget
Inkom med en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3 alternativt en
bidragskalkyl, det vill säga endast en redovisning av de intäkter och kostnader som påverkas av utökningen.
Moms och sociala avgifter ska ingå i beräkningen. Sökanden kan komma in med en budget för hela
skolverksamheten alternativt en budget som endast berör utökningen. Ange nedan vilken typ av budget som
lämnas in samt hur många elever och lärare den är beräknad på.
 
Om sökanden kommer in med en budget för hela skolverksamheten, ange nedan hur många elever och lärare
som budgeten är beräknad på.
 
  Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3
Antal elever 15 15 15

Antal lärare 0,5 0,5 0,5

 
 
Likviditetsbudget läsår 1 Resultatbudget

Inbetalningar Läsår 1 Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3

Kommunalt bidrag
gymnasieskola

1182450 Kommunalt bidrag
gymnasieskola

1182450 2364900 3547350

Lån Övriga intäkter

Aktieägartillskott/
ägartillskott

       

Finansiering med egna
medel

       

Annan finansiering        

Övriga inbetalningar        

Summa inbetalningar 1182450 Summa intäkter 1182450 2364900 3547350

           

Utbetalningar   Kostnader      

Personal   Personal      

    Skolledning     Skolledning

    Lärare
gymnasieskola

321600     Lärare
gymnasieskola

321600 643200 964800

    Övrig personal 830850     Övrig personal 529675 1059350 1589025

    Administration     Administration

    Rekrytering     Rekrytering

    Fortbildning     Fortbildning

Lokaler/Utrustning   Lokaler/Utrustning      

    Lokalkostnad     Lokalkostnad 171875 343750 515625

    Kostnader för
    speciallokaler

    Kostnader för
    speciallokaler

    Möbler        

    Kontorsutrustning/
    förbruknings‐
    inventarier

    Kontorsutrustning/
    förbruknings‐
    inventarier

    Telefon, kopiator mm        

Läromedel   Läromedel      

    Litteratur/utrust./
    skolbibliotek (inkl
    programvaror,
    licenser)

30000     Litteratur/utrust./
    skolbibliotek (inkl
    programvaror,
    licenser)

30000 60000 90000
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    Datorer          

Övrigt   Övrigt      

    Info och annonsering     Info och
annonsering

    Elevhälsa     Elevhälsa

    Skolmåltider     Skolmåltider 106800 213600 320400

    Försäkringar     Försäkringar

    Studie‐ och
    yrkesvägledning

    Studie‐ och
    yrkesvägledning

    APL‐handledning     APL‐handledning

    Övriga utbetalningar     Övriga kostnader

Finansiella poster   Finansiella poster      

    Räntor     Räntor

    Amorteringar Avskrivningar      

        Möbler

        Datorer 22500 45000 67500

        Telefon, kopiator
mm

Summa utbetalningar 1182450 Summa kostnader 1182450 2364900 3547350

Över/underskott 0 Vinst/förlust 0 0 0
 

 

3.7 Resultatbudgeten
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat läsår 1 och bolaget/föreningen inte har ett eget kapital som
täcker förlusten, redovisa hur förlusten ska täckas.
 
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år 3, redovisa när verksamheten beräknas generera som lägst
ett nollresultat samt hur sökanden ska arbeta för att uppnå detta.

 
 

4. Lokaler
4.1 Lokaler

Redogör för om lokalerna behöver förändras till följd av den tilltänkta utökningen. Ange i sådant fall på
vilket sätt detta ska ske.

Lokalerna behöver inte förändras. Vi har en labbsal på skolan som har gott om kapacitet.

 

4.2 Speciallokaler
Redogör för om tillgången till speciallokaler behöver förändras till följd av den tilltänkta utökningen. Ange i
sådant fall på vilket sätt detta ska ske.

Om speciallokaler ska hyras externt, redogör för
‐ avstånd från skolbyggnaden
‐ omfattning och organisering av undervisningen som ska bedrivas i speciallokaler utanför skolenheten.

Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen

Idrott och hälsa

Naturvetenskapliga ämnen

Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram

 
 

5. Skolenhetens ledning och personal
5.1 Rektor

 För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Sökanden har en rektor som genom utbildning och
erfarenhet har pedagogisk insikt enligt 2 kap. 11 § skollagen.

 

5.2 Lärare – behörighetskrav
För undervisning i gymnasieskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har legitimation som
lärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisning. Undantag får göras i vissa fall.
 

 Sökanden för gymnasieskolan kommer att följa kraven på lärarnas utbildning enligt 2 kap. 13 § och 17‐
22 §§ skollagen.
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5.3 Antal lärare
Ange beräknat antal lärare i gymnasieskolan uttryckt i personer och antal heltidstjänster för båda sökt
utökning och för hela skolenheten. Lämna även en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på
skolan.
 
Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5).
 
 

Utökning
Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

1 0.5 1 1 2 1.5 2 1.5

Antal elever per lärare, läsår 1 30
Antal elever per lärare, läsår 2 30
Antal elever per lärare, läsår 3 30
Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet 30
 

Hela skolenheten
Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

30 25 30 25,5 31 26 31 26
 

Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.
Lärarna organiseras i tre arbetslag, ett per årskurs samt i ämneslag. Lärarnas gemensamma tid struktureras 
för att kunna stimulera ämnesöverskridande planeringsarbete med utgångspunkt ur läroplanens 
examensmål samt värdegrundsmål. Vid Amerikanska gymnasiet betonar vi fortbildning, då lärarnas 
lärande och vilja att utvecklas indirekt stimulerar eleverna till ett högre lärande. Vi har därför valt att ta fram 
en utvecklingsdokumentation för varje lärare. Detta är ett levande dokument där skolans kvalitetshjul med 
dess mätpunkter knyter an till var lärares personliga utveckling. Detta får i sin tur en direkt påverkan på 
innehållet i våra fortbildningsinsatser samt organisationen av vår gemensamma mötestid. (Kommentar till 
statistik ovan, det är inte 30 elever per lärare på skolan. Skolan beräknas ha 480 elever i augusti 2021.)

 
 

5.4 Övrig personal
Om sökanden angett övrig personal i budgeten lämna här en beskrivning av vilken personal som avses.

 
 

6. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och
gymnasial lärlingsutbildning

6.1 Gymnasial lärlingsutbildning
 Sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning.

Om sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning ange i vilken årskurs sökanden avser att
påbörja lärlingsutbildningen.

 

6.2 Omfattning av APL
Ange antal veckor som kommer att förläggas till APL på respektive program/inriktning.
 
Program Inriktning Veckor

Infoga program

 
 

6.3 Säkerställande av APL‐platser
Redogör för hur sökanden avser säkerställa att samtliga elever får tillgång till APL‐platser på utbildningen.

 

6.4 Lokalt programråd
 Skolenheten kommer för yrkesprogrammen att upprätta ett eller flera lokala programråd för samverkan

mellan skola och arbetsliv enligt 1 kap. 8 § gymnasieförordningen.
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6.5 Handledare
Beskriv sökandens rutiner för att utse en handledare på APL‐platsen.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur sökanden avser att säkerställa att den handledare som utses har nödvändig kunskap och erfarenhet för
uppdraget och även i övrigt bedöms vara lämplig.

 

6.6 Bedömning och betygsättning
Redogör för sökandens rutiner för bedömning och betygsättning vid arbetsplatsförlagt lärande.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ vem som ansvarar för att betyg sätts i enlighet med författningarna
‐ hur eleverna informeras om det centrala innehållet i kursmålen
‐ hur det säkerställs att de moment som ska genomföras på APL‐platsen kopplas till kursmålen.

 

6.7 Lärlingsutbildning – utbildningskontrakt
Om gymnasieskolan avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning redogör för hur utbildningskontraktet
kommer att utformas alternativt bifoga ett exempel på utbildningskontrakt.

Lägg till bilaga

 
 

 

7. Övrigt 
7.1 Övriga upplysningar

Eventuella övriga upplysningar som sökande önskar framhålla anges här.

Vi skulle värdesätta om denna ansökan går att hantera i prioritet framför våra övriga. Vi har elever som läser 
i årskurs 2 på skolan som är intresserade av besked om de skulle kunna få byta till inriktningen 
Naturvetenskap hösten 2021 (om ansökan skulle bli beviljad). Återkom till oss om ni behöver 
kompletteringar. 

 

7.2 Angående bilagor
På sidan ”Skicka in” ges ni möjlighet att bifoga ytterligare filer till ansökan. Om ni inte kommer att bifoga
samtliga efterfrågade bilagor, redogör för orsaken till detta.

Vi bifogar balansrapport / resultatrapport för halva verksamhetsåret 2020‐2021 för att styrka likviditet samt 
att påvisa den positiva effekt i kapital vi ser utifrån de låga hyreskostnader Amerikanska Gymnasiet fått (i 
bekostnad på tillfällig nedgång i soliditet). 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för utbildning, kultur och fritid 
Fredrik Larsson 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-03-23   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN92 600 

 

 

 

Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från British 
International Schools of Sweden AB    
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden antar Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från 
British International Schools of Sweden AB från sektorn för utbildning, 
kultur och fritid som sitt eget yttrande till Skolinspektionen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Skolinspektionen har i enlighet med 14 § förordning (2015:801) om 
internationella skolor gett Härryda kommun tillfälle att yttra sig över 
ansökan från British International Schools of Sweden AB om godkännande 
som huvudman för internationell skola för förskoleklass, grundskolenivå 
och rätt till bidrag för internationell skola på gymnasienivå i Härryda 
kommun fr.o.m. läsåret 2022/23. Remissyttrandet är en del av 
Skolinspektionens underlag vid prövning av ansökan. 
 
Förvaltningens bedömning är att en etablering av en grundskola som 
bedriver utbildning enligt internationell läroplan inte kommer medföra 
några påtagligt negativa konsekvenser för kommunens grundskolor. När det 
gäller gymnasieskola är förvaltningens bedömning att det generellt finns ett 
stort utbud och goda valmöjligheter när det gäller International Baccalureate 
(IB) inom Göteborgsregionen (GR). IB vänder sig i hög utsträckning till 
samma målgrupp som läser det naturvetenskapliga eller 
samhällsvetenskapliga programmet. Ytterligare etablering av 
utbildningsplatser inom IB i GR kan medföra negativa konsekvenser i form 
av kostnadsökningar och ett minskat utbud av program inom den 
kommunala gymnasieverksamheten Härryda kommun. 
 
Kommunens yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 7 maj 
2021. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 23 mars 2021 
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 Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från British 
International Schools of Sweden från sektorn för utbildning, kultur 
och fritid, 15 februari 2021 

 Ansökan till Skolinspektionen från British International Scholls of 
Sweden AB 

 
Ärendet 
British International Schools of Sweden AB (BISAB) har ansökt om 
godkännande som huvudman för internationell skola för förskoleklass, 
grundskolenivå och rätt till bidrag för internationell skola på gymnasienivå i 
Härryda kommun fr.o.m. läsåret 2022/23.  
 
Härryda kommun bereds tillfälle att yttra sig till Skolinspektionen över 
ansökan. 
 
BISABs grundskoleverksamhet kommer enligt ansökan att följa läroplanen 
The National Curriculum for England för åldrarna 5–14 och Cambridge 
IGSCE curriculum för åldrarna 14-16. Gymmasieverksamheten kommer att 
följa läroplanen The International Baccalaureate IBO Curriculum (IB). För 
närvarande finns det ingen grund- eller gymnasieskola som följer nämnda 
läroplaner i Härryda kommun. Inom Göteborgsregionen (GR) finns det på 
gymnasienivå tre skolor som erbjuder utbildning enligt IB. Det finns två 
inriktningar på IB den ena har ett liknande programupplägg som det 
naturvetenskapliga programmet och den andra som ett 
samhällsvetenskapligt program. Utbildningen bedrivs helt på engelska.  
 
Målgruppen för grundskoleverksamheten är elever som i första hand är 
bosatta i Sverige för en begränsad tid. Elever kan fullgöra sin skolplikt 
i en internationell skola om 

- barnet är bosatt i Sverige för en begränsad tid, 
- barnet har gått i skola utomlands under en längre tid och vill avsluta 

sin utbildning i Sverige, 
- det finns grundad anledning att anta att barnet kommer att lämna 

Sverige för en längre tid, eller 
- barnet har skolans undervisningsspråk som dagligt umgängesspråk 

med en eller båda vårdnadshavarna och tillräckliga kunskaper i 
språket för att följa undervisningen. 

 
Målgruppen för gymnasieverksamheten är i första hand elever som är 
bosatta i Sverige för en begränsad tid men det är även fritt för övriga elever 
att söka sig till en skola som bedriver utbildning enligt IB. Hemkommunen 
för en elev i en internationell skola på gymnasienivå, vars huvudman har 
förklarats berättigad till bidrag ska lämna bidrag till huvudmannen för 
skolan om 

- eleven är folkbokförd i Sverige eller hemkommunen får statsbidrag 
för eleven 

- eleven är bosatt i Sverige för en begränsad tid eller har andra 
särskilda skäl att få sin utbildning i en internationell skola på 
gymnasienivå, och 
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- hemkommunen var skyldig att erbjuda eleven gymnasieutbildning 
vid den tidpunkt då utbildningen började. 

 
Enligt ansökan kommer verksamheterna vara fullt utbyggda 2030 och då 
omfatta 600 elever på grundskolenivå och 200 elever på gymnasienivå. 
BISAB skriver i ansökan att en intresseundersökning inte har genomförts 
eftersom det är svårt att genomföra en sådan då målgruppen bor i Sverige 
under begränsad tid. De skriver att en hemsida för den planerade skolan är 
lanserad med information till intresserade sökande. I ansökan framgår inte 
hur stort intresset är för vare sig för grundskolan eller gymnasieskolan. 
  
I ansökan anges att det kommer att tas ut en årlig elevavgift för att täcka 
merkostnader som är förknippade med en internationell skola. 
Internationella skolor har rätt enligt 9 § förordningen om internationella 
skolor att ta ut en elevavgift. Avgiften ska vara skälig med hänsyn till de 
kostnader den är avsedd att täcka, de bidrag huvudmannen får och 
omständigheterna i övrigt. Elevavgiften kommer enligt ansökan vara 48 000 
kr för förskoleklass och årskurs 1, 60 000 kr för årskurs 2 till årskurs 5, 72 
000 kr för årskurs 6 till årskurs 8, 84 000 kr för årskurs 9 till årskurs 10 och 
96 000 kr för årskurs 11 till årskurs 12. En ansökningsavgift på 3000 kr 
samt en inskrivningsavgift på 25 000 kr kommer tas ut som engångsavgifter. 
 
Förvaltningens bedömning 
I dagsläget finns det ingen grundskola eller gymnasieskola i Härryda 
kommun som bedriver utbildning enligt internationell läroplan. Därmed 
bedömer förvaltningen att en sådan inriktning kan komplettera befintligt 
utbildningsutbud.  
 
Målgruppen för BISABs grundskoleverksamhet är elever som är bosatta i 
Sverige under en viss tid, gått i skola utomlands eller som har engelska som 
umgängesspråk i hemmet. Förvaltningens bedömning är att antalet elever 
som ingår i målgruppen för internationell grundskola är relativt begränsad i 
regionen. Mot bakgrund av det förväntas en etablering inte innebära 
påtagligt negativa konsekvenser för den kommunala grundskolan.  
 
Målgruppen för gymnasieverksamheten är i första hand elever som är 
bosatta i Sverige för en begränsad tid men även övriga elever kan söka sig 
till skolan. Förvaltningens bedömning är att det generellt finns ett stort 
utbud och goda valmöjligheter när det gäller IB inom GR. IB vänder sig i 
hög utsträckning till samma målgrupp som läser det naturvetenskapliga eller 
samhällsvetenskapliga programmet. Bedömningen är att ytterligare 
etablering av utbildningsplatser inom IB i GR kan medföra negativa 
konsekvenser i form av kostnadsökningar och ett minskat utbud av program 
inom den kommunala gymnasieverksamheten i Härryda kommun. 
 
 
 
 
Päivi Malmsten  
Sektorschef  
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Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från British 
International School of Sweden AB från sektorn för 
utbildning, kultur och fritid  
 
British International Schools of Sweden AB (BISAB) har ansökt om 
godkännande som huvudman för internationell skola för förskoleklass, 
grundskolenivå och rätt till bidrag för internationell skola på gymnasienivå i 
Härryda kommun fr.o.m. läsåret 2022/23. Grundskoleverksamheten 
kommer att följa läroplanen The National Curriculum for England för 
åldrarna 5–14 och Cambridge IGSCE curriculum för åldrarna 14-16. 
Gymmasieverksamheten kommer att följa läroplanen The International 
Baccalaureate IBO Curriculum (IB). 
 
För närvarande finns det ingen grund- eller gymnasieskola som följer 
nämnda läroplaner i Härryda kommun. Inom Göteborgsregionen (GR) finns 
det på gymnasienivå tre skolor som erbjuder utbildning enligt IB. 
 
Målgruppen för BISABs grundskoleverksamhet är elever som är bosatta i 
Sverige under en viss tid, gått i skola utomlands eller som har engelska som 
umgängesspråk i hemmet.  
 
Målgruppen för BISABs gymnasieverksamhet är i första hand elever som är 
bosatta i Sverige för en begränsad tid men även övriga elever kan söka sig 
till skolan.  
 
Härryda kommuns bedömning 
Härryda kommuns bedömning är att antalet elever som ingår i målgruppen 
för internationell grundskola är relativt begränsad i regionen. Mot bakgrund 
av det förväntas en etablering inte innebära påtagligt negativa konsekvenser 
för den kommunala grundskolan.  
 
Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och 
goda valmöjligheter när det gäller IB inom GR. IB vänder sig i hög 
utsträckning till samma målgrupp som läser det naturvetenskapliga eller 
samhällsvetenskapliga programmet. Bedömningen är att ytterligare 
etablering av utbildningsplatser inom IB i GR kan medföra negativa 
konsekvenser i form av kostnadsökningar och ett minskat utbud av program 
inom den kommunala gymnasieverksamheten i Härryda kommun. 

Page 170 of 437



   
  

2 (2)  
 

 
 
SEKTORN FÖR UTBILDNING, KULTUR OCH FRITID 
 
Päivi Malmsten   
Sektorschef 
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Tillståndsenheten 

 

Ansökan från enskild om godkännande som huvudman för internationell 
skola på grundskolenivå och rätt till bidrag för internationell skola på 
gymnasienivå 

 

Skolinspektionen prövar ansökningar om godkännande som huvudman och rätt till bidrag för 

internationella skolor enligt 24 kap. 3 a och 6 §§ skollagen (2010:800). Det är sökanden som ska 

visa att denne har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för den sökta utbildningen. 

En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat underlag. 

Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende sökandens eventuella 

befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid 

Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos 

UC AB. 

Gällande bestämmelser 

Skolinspektionen prövar ansökningar om godkännande och rätt till bidrag för internationella 

skolor enligt 24 kap. 3a § och 6 § skollagen (2010:800). 

24 kap. 2-7 §§ skollagen (2010:800). 

Förordning (2015:801) om internationella skolor. 

Förarbeten  

Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet s. 516-518, 632, 877-

880. 

Prop. 2015/16:17 Internationella skolor.  

Prop 2006/07:1 Budgetproposition 2007 – Utgiftsområde 16 s. 80 ff. 

 

Information om personuppgiftsbehandling 

Enligt informationsskyldigheten som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om 

det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (GDPR) lämnar 

Skolinspektionen följande upplysningar. 

 

Enligt Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om godkännande som huvudman för 

fristående skola (SKOLFS 2011:154) ska ansökningar ske på någon av de blanketter som finns på 

Statens skolinspektions webbplats, https://skolinspektionen.se/. Ytterligare bestämmelser om 

innehållet i ansökan finns i den föreskriften. Behandlingen av personuppgifter kommer att ske 

med stöd av artikel 6.1 e i GDPR. Information om Skolinspektionens integritetspolicy och 

kontaktuppgifter till myndighetens dataskyddsombud hittar du på 

https://www.skolinspektionen.se/om-oss/integritetspolicy/De personuppgifter som inhämtas via 

blanketten lagras inte längre i myndighetens it-stöd än vad som är nödvändigt för att hantera din 

ansökan och för att eventuellt skicka ut efterföljande enkäter. Eftersom Skolinspektionen är en 
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statlig myndighet måste myndigheten enligt arkivbestämmelser dock under längre tid arkivera 

de uppgifter som finns i allmänna handlingar. Du har möjlighet att lämna klagomål till 

Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av 

Skolinspektionen. Du har också rätt att under vissa förutsättningar begära begränsning av 

behandlingen av dina personuppgifter (artikel 18 i GDPR) och att göra invändning mot den 

behandling som Skolinspektionen gör av dina personuppgifter (artikel 21.1 i GDPR). 
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1 Ansökan avser, skolans namn, sökanden 

1.1 Ansökan avser 

 Godkännande som huvudman för internationell skola på grundskolenivå 

 Rätt till bidrag för internationell skola på gymnasienivå 

1.2 Ansökan avser nyetablering eller utökning av skolenhet 

 Nyetablering av en skola 

 Utökning av en befintlig skola  

1.3 Skolstart, skolans namn och kommun 

Ange vilket läsår skolan avser att starta  

2022/2023 

Ange i vilken kommun skolan ska vara belägen 

Härryda 

Ange skolans namn  

British International School  

1.4 Uppgifter om sökanden 

Sökandens namn (exempel Bolaget AB)  

British International Schools of Sweden AB  

Organisationsform  

Aktiebolag 

Organisationsnummer/personnummer 

  559166-8248 

Utdelningsadress, postnummer och ort till sökanden 

 British International Schools of Sweden AB  

Box 5 

332 21 Gislaved 

1.5 Bifoga sökandens registeruppgifter  

Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga ska bifogas ansökan. Se vilken 

handling som ska bifogas för respektive organisationsform. Registreringsbeviset som bifogas till 

ansökan ska vara aktuellt, max 3 månader gammalt. Observera att det är de personer som står 

angivna som firmatecknare som också måste underteckna ansökan för att ansökan ska vara giltig.  

Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem som ansöker som huvudman. Sökanden 

kan alltså inte ändra från ett bolag till ett annat under pågående handläggning. 

Aktiebolag: Registreringsbevis från Bolagsverket. Av registreringsbeviset ska framgå att bolaget ska bedriva 

sådan utbildningsverksamhet som ansökan avser.  

Handelsbolag och kommanditbolag: Registreringsbevis från Bolagsverket samt bolagsavtal. Av 

bolagsavtalet ska framgå att gemensam näringsverksamhet ska bedrivas och att bolaget ska bedriva sådan 

utbildningsverksamhet som ansökan avser.  
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Enskild firma: Personbevis samt registerutdrag från Skatteverket som visar att sökanden är godkänd för F-

skatt.  

Ekonomisk förening: Registreringsbevis från Bolagsverket samt föreningens stadgar. Av 

registreringsbeviset ska framgå att den ekonomiska föreningen ska bedriva sådan utbildningsverksamhet som 

ansökan avser.   

Ideell förening: Föreningens stadgar, senaste årsstämmoprotokoll och protokoll från senaste konstituerande 

styrelsemöte. Av stadgarna ska framgå föreningens namn, föreningens ändamål, bestämmelser om hur beslut 

i föreningens angelägenheter fattas samt uppgift om vem som tecknar firman. Om den ideella föreningen är 

registrerad hos Bolagsverket inkom med registreringsbevis från Bolagsverket.  

Registrerat trossamfund: Trossamfundets stadgar. Av stadgarna ska framgå trossamfundets namn, 

trossamfundets ändamål och bestämmelser om hur beslut i trossamfundets angelägenheter fattas. 

Registreringsbevis från registret över trossamfund hos Kammarkollegiet.  

Stiftelse: Stiftelseförordnande. Av förordnandet ska framgå vem som ska förvalta stiftelsens egendom och 

motiv för stiftelsens verksamhet. Registreringsbevis från länsstyrelsen. Stiftelsens föreskrifter i form av 

stiftelseförordnande och/eller stadgar. 

Sökande juridisk person behöver ha full rättskapacitet för att kunna ansöka hos Skolinspektionen. Nybildade 

juridiska personer ska därför bifoga uppgifter som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga. Den 

juridiska personen behöver för att ansökan ska kunna godkännas vara registrerad hos registeransvarig 

myndighet, exempelvis Bolagsverket. 

Aktiebolag, ekonomisk förening: Bolaget/föreningen behöver vara registrerat för att kunna föra talan vid 

myndighet. Se 2 kap. 25 § aktiebolagslagen (2005:551) respektive 2 kap. 4 § lagen om ekonomiska föreningar 

(2018:672). Om sökanden ännu inte har fått ett registreringsbevis kan istället handlingar som styrker att 

sökanden gjort en nyregistrering alternativt ändringsanmälan till Bolagsverket före sista ansökningsdag 

bifogas ansökan. Sökanden ska också bifoga ett kvitto på att avgiften är betald. 

Stiftelse: Sökanden behöver komma in med stiftelseförordnande. Stiftelsen behöver också under 

handläggningen, efter registrering i stiftelseregistret senast sex månader efter bildande, komma in med 

registreringsbevis från Länsstyrelsen. Se 1 kap. 4 § och 10 kap. 1-2 §§ stiftelselagen (1994:1220).   

Ideell förening: Sökanden behöver komma in med protokoll från konstituerande möte som visar att föreningen 

har bildats före sista ansökningsdag. I bildandet ingår att föreningen antagit ett namn, att stadgar antagits, 

att styrelsen har valts, vilka som ingår i styrelsen samt protokoll på vem/vilka som är firmatecknare. Under 

handläggningen ska sökanden även ha registrerat föreningen hos Bolagsverket samt komma in med 

registreringsbevis till Skolinspektionen.  

Om sökanden är annan juridisk person, kontakta Bolagsverket för information om krav för att uppnå full 

rättskapacitet. 

För det fall ni inte kan bifoga ovanstående handlingar ska en redogörelse lämnas i ansökan av 

orsaken till detta. 
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1.6 Kontaktperson  

Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med utsedd kontaktperson. 

Om kontaktpersonen undertecknar ansökan ska en fullmakt från behörig firmatecknare bifogas till 

ansökan. 

Kontaktperson 

 Alaa Hanna 

E-postadress 

alahan@steameducation.se 

Telefon arbetet 

0734223380 

Mobil 

0734223380 

 

Förenklad delgivning 

Skolinspektionen använder sig av förenklad delgivning vid beslut om avslag och avvisning. Vid beslut om 

godkännande sänder Skolinspektionen beslutet med e-post till kontaktpersonen.  

Förenklad delgivning sker genom att Skolinspektionen först skickar den handling som ska delges per e-post, 

om sådan har angivits, annars med vanlig post. Närmast följande arbetsdag skickas ett kontrollmeddelande 

om att handlingen har skickats, också detta skickas per e-post, om sådan har angivits, annars med vanlig post. 

Vid förenklad delgivning behöver mottagaren inte skicka in något bevis på att handlingen har mottagits. 

Förenklad delgivning kommer endast ske om beslutet är ett avslag eller avvisning.  

E-postmeddelandet skickas till delgivningsmottagarens (angiven kontaktpersons) uppgivna e-postadress. Ni 

är därför skyldiga att anmäla ändring av kontaktpersonens e-postadress till Skolinspektionen. För att vara 

säker på att inte missa några tidsfrister måste ni gå igenom er e-post regelbundet, förslagsvis minst en gång i 

veckan. Är ni förhindrade att göra detta, exempelvis vid semester, anmäl då detta i förväg till 

Skolinspektionen så att det kan beaktas vid delgivningen.  

Överklagande 

Delgivning har skett när två veckor har förflutit från det att handlingen skickades.  Om mottagaren önskar 

inkomma med ett överklagande så ska det ha kommit Skolinspektionen tillhanda inom ytterligare tre veckor 

från detta datum. Om kommunen är part ska överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från den dag 

då beslutet meddelades.  

Vanlig delgivning 

Vanlig delgivning kan komma att användas istället för förenklad delgivning. I så fall sker delgivning genom 

att handlingen skickas till er med rekommenderad post. Ni måste då gå till postens utlämningsställe för att 

hämta er handling och samtidigt underteckna ett mottagningsbevis. Ni anses delgiven det datum 

mottagningsbeviset undertecknas och ett eventuellt överklagande ska inkomma till Skolinspektionen senast 

inom tre veckor från det datumet. 

Ni kan läsa mer om förenklad delgivning i 22-26 §§ delgivningslagen (2010:1932). 

 

1.7 Om ansökan avser utökning av befintlig skola  

Ange den befintliga skolans adress, postnummer och ort.  
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Ange skolenhetskod på den befintliga skolan.  

      

Om skolan ska byta namn anges det nya namnet här.  

      

2 Läroplan  

2.1 Läroplan 

24 kap. 2 § skollagen samt 5 och 7 §§ förordningen om internationella skolor. 

Utbildningen i en internationell skola på grundskolenivå/gymnasienivå ska följa ett annat lands 

läroplan eller en internationell läroplan. Ange vilken läroplan som utbildningen ska följa.  

På grundskolenivå: 

 Annat lands läroplan 

 Internationell läroplan 

Ange läroplanens namn. 

- The National Curriculum for England (ages 5-14) 

 - Cambridge IGCSE curriculum (ages 14-16) 

 

 

På gymnasienivå: 

 Annat lands läroplan 

 Internationell läroplan 

Ange läroplanens namn. 

The International Baccalaureate IBO Curriculum (ages 16-18) 

 

2.2 Nationellt program 

17 § förordningen om internationella skolor.  

Om ansökan avser annan utbildning än sådan som leder fram till International Baccalaureate, ange 

vilket nationellt progam utbildningen ska jämställas med.  
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3 Målgrupp, öppenhet och urval 

3.1 Målgrupp  

Grundskolenivå 

24 kap. 2 och 3 §§ skollagen. 

En internationell skola ska följa ett annat lands läroplan eller en internationell läroplan samt i första 

hand rikta sig till elever som är bosatta i Sverige för en begränsad tid. Elever kan fullgöra sin skolplikt 

i en internationell skola om 

- barnet är bosatt i Sverige för en begränsad tid, 

- barnet har gått i skola utomlands under en längre tid och vill avsluta sin utbildning i Sverige, 

- det finns grundad anledning att anta att barnet kommer att lämna Sverige för en längre tid, 

eller 

- barnet har skolans undervisningsspråk som dagligt umgängesspråk med en eller båda 

vårdnadshavarna och tillräckliga kunskaper i språket för att följa undervisningen. 

Gymnasienivå 

24 kap. 2 och 6 a §§ skollagen. 

En internationell skola ska följa ett annat lands läroplan eller en internationell läroplan samt i första 

hand rikta sig till elever som är bosatta i Sverige för en begränsad tid. Hemkommunen för en elev i en 

internationell skola på gymnasienivå, vars huvudman har förklarats berättigad till bidrag ska lämna 

bidrag till huvudmannen för skolan om 

- eleven är folkbokförd i Sverige eller hemkommunen får statsbidrag för eleven 

- eleven är bosatt i Sverige för en begränsad tid eller har andra särskilda skäl att få sin 

utbildning i en internationell skola på gymnasienivå, och 

- hemkommunen var skyldig att erbjuda eleven gymnasieutbildning vid den tidpunkt då 

utbildningen började. 

 Sökanden avser att tillämpa ovanstående grunder för målgruppen vid den sökta skolan. 

3.2 Skolan är öppen för alla elever 

11 § första stycket förordningen om internationella skolor. 

 Skolan är öppen för alla elever som avses i 24 kap. 5 § första stycket och 6 a § första stycket 

skollagen med undantag för sådana elever som det skulle medföra betydande organisatoriska eller 

ekonomiska svårigheter att ta emot för skolan.  

3.3 Urval 

11 § andra stycket förordningen om internationella skolor. 

Om det inte finns plats för alla behöriga sökande till en internationell skola ska urvalet göras på de 

grunder som Skolinspektionen godkänner.  

Exempel på urvalsgrunder som Skolinspektionen har godkänt för internationell skola på 

grundskolenivå är följande: syskonförtur, anmälningsdatum och geografisk närhet. 

Exempel på urvalsgrunder som Skolinspektionen har godkänt för internationell skola på 

gymnasienivå är följande: elever som talar skolans undervisningsspråk vars vistelse i Sverige är 
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tillfällig, elever från utlandet som inte talar skolans undervisningsspråk vars vistelse i Sverige är 

tillfällig, elever som för närvarande bor i Sverige men vars familjer planerar att flytta utomlands.  

Ange vilka urvalsgrunder som kommer att gälla vid fler sökande än antal platser. Ange även i vilken 

ordning urvalsgrunder kommer att tillämpas. 

 

På grundskolenivå: 

1. syskonförtur 

2. anmälningsdatum 

3. Elever som talar skolans undervisningsspråk med tillfällig vistelse i Sverige 

4. Elever från utlandet som inte talar skolans undervisningsspråk med tillfällig vistelse i Sverige 

 

På gymnasienivå: 

1. anmälningsdatum 

2. elever som talar skolans undervisningsspråk med tillfällig vistelse i Sverige 

3. elever från utlandet som inte talar skolans undervisningsspråk med tillfällig vistelse i Sverige. 

4. elever som för närvarande bor i Sverige men vilkas familjer planerar att flytta utomlands. 

 

 

4 Utbildningens utformning, särskild stöd, elevhälsa mm. 

För att en enskild ska bli godkänd som huvudman för en internationell skola krävs att den enskilde 

har förutsättningar att följa vissa, i 3 § förordningen om internationella skolor, angivna bestämmelser. 

4.1 Utbildningens utformning 

5 och 7 §§ förordningen om internationella skolor. 

Utbildningen ska vara utformad så att den som helhet betraktad är likvärdig med utbildningen i 

grundskola alterntivt gymnasieskola. Lämna en beskrivning hur sökanden avser att utforma 

utbildningen. 

Beskriv även hur skolan ska arbeta med allmänna mål och värdegrund så att de inte strider mot de 

allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom skolväsendet. 

Utbildningen i skolan ska vara utformad så att den som helhet betraktad är likvärdig 

med utbildningen i grunskolan respektive gymnasieskolan 
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England                                                                        Sweden 

Key stage 1 (year 1) 5-6  Förskoleklass 

Key stage 1 (year 2) 6-7  ÅK 1 

 

Key stage 2  (year 3) 7-8  ÅK 2 

Key stage 2 (year 4) 8-9  ÅK 3 

Key stage 2 (year 5) 9-10  ÅK 4  

Key stage 2  (year 6) 10-11  ÅK 5 

 

Key stage 3 (year 7) 11-12  ÅK 6 

Key stage 3 (year 8) 12-13  ÅK 7 

Key stage 3  (year 9) 13-14  ÅK 8 

 

Key stage 4 (year 10) 14-15  ÅK 9 

Key stage 4 (year 11) 15-16  Gymansiet 1 

 

Key stage 5 (year 12) 16-17  Gymansiet 2 

Key stage 5   (year 13) 17-18  Gymansiet 3 

  

Mål och Värdegrund 

Skolan kommer att bestå av elever med mycket skiftande kulturell bakgrund vilket gör 

arbetet med den gemensamma värdegrunden särskilt viktig.  

Miljön i skolan ska vara sådan att olikheter ska ses som något naturligt och positivt som 

ska ge barnen möjligheter att utveckla förståelse och tolerans för olika sätt att tänka och 

att vara.  

Respekten för varje människas lika värde, hänsyn till varandra, och ett empatiskt 

förhållningssätt  utgör viktiga hörnpelare i arbetet. All personal på skolan ska 

medverka till att så blir fallet. Studiero och respekt för kunskap präglar skolan som 

arbetsplats. Alla som arbetar på skolan ska främja de mänskliga rättigheterna.  

 BIS skall i all sin verksamhet genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt. Alla, 

såväl elever som personal, skall känna sig trygga, respekterade och delaktiga i 
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verksamheten, för att därigenom skapa ett öppet arbetsklimat med ett internationellt 

synsätt, där var och en stimuleras till att växa som människa. Skolan skall aktivt arbeta 

för en ökad tolerans för samhällets mångfald och motverka all form av diskriminering 

och annan kränkande behandling.  

Alla skall kunna känna att de har samma rättigheter och skyldigheter i skolan oavsett 

kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 

funktionshinder. 

 Skolan skall främja elevernas utveckling och locka fram en livslång lust att lära.  

Ingen skall kränkas eller diskrimineras på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning, intresse eller annat särdrag. 

 Skolan skall främja förståelse och eleverna skall komma till insikt om att vi människor 

är olika och att det berikar vår skola och samhälle. 

 Värdegrunden är något som pedagoger och elever kommer att arbeta med varje dag i 

skolan, det är ett kontinuerligt arbete. 

 Ett viktigt mål för skolan hjälpa barnen att stärka sin självkänsla och självbild.  

Detta sker genom att eleverna får bekräftelse från pedagogerna i det dagliga arbetet 

men också genom att eleverna ställs inför utmaningar och får möjligheten att lyckas. 

4.2 Särskild hänsyn till barnets bästa 

1 kap. 10 § skollagen 

I all utbildning enligt skollagen som rör barn ska barnets bästa vara utgångpunkt. Barnets inställning 

ska så långt som möjligt klarläggas och barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor 

som rör honom eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och 

mognad. 

Beskriv hur sökanden avser att utforma utbildningen vid den planerade skolan utifrån bestämmelsen 

om barnets bästa. 

Jag vill, jag vågar, jag kan är målet för vår verksamhet . Varje barn ska ha en stor tilltro 

till sig själv och sin förmåga.   

 Verksamheten kommer att vara elevcentrerad men alltid lärarledd. Eleverna på skolan  

kommer att gå i en miljö där det kommer vara naturligt för eleverna att ta upp sina 

önskemål och synpunkter direkt i undervisningen.  

 Huvudmannen ska ta ansvar för att skapa en skola där alla elever får möjlighet att 

utveckla  och framföra sina  kunskaper och de förmågor som man besitter.  
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Miljön i skolan ska vara sådan att olikheter ska ses som något naturligt och positivt som 

ska ge barnen möjligheter att utveckla förståelse och tolerans för olika sätt att tänka och 

att vara. 

Det pedagogiska ledarskapet är tydligt: Att i undervisning omsätta kunskap och 

kompetens så att barnet får verktyg att uttrycka åsikter  i frågor som berör barnet. Att 

undervisningens kvalitet stimulerar viljan och lusten hos barnet att aktivt delta och  

därigenom fritt uttrycka sina åsikter. Atmosfären i skolan präglas av öppenhet, trygghet 

och arbetsro. 

varje elev har rätt till ledning och stimulans och att skolan har ett kompensatoriskt 

uppdrag. Utbildningen ska ta hänsyn till alla elevers olika behov, där en strävan ska 

vara att uppväga skillnader i deras förutsättningar. Verksamheten ska organiseras på 

individ-, grupp och skolnivå, så att eleverna får förutsättningar att utvecklas så långt 

som möjligt enligt utbildningens mål.  

 

 

4.3 Undervisning i svenska – frågan gäller endast grundskolenivå 

6 § förordningen om internationella skolor. 

Beskriv hur sökanden kommer att ge eleverna undervisning i svenska språket och om Sverige i den 

omfattning de behöver.  

Elever som är bosatta i Sverige för en begränsad tid ska ges undervisning i svenska och 

om Sverige i den omfattning de behöver. Undervisningen kommer att anpassas så att 

även undervisning om Sverige, svenska traditioner och svensk kultur ingår och ges i 

den omfattning eleven/eleverna behöver. 

Undervisningen i svenska för skolpliktiga elever som inte tillhör den primära 

målgruppen ska bedrivas enligt läroplanen för grundskolan och kursplanen i svenska. 

Eleverna kommer att få undervisning i det svenska språket genom att undervisas i 

svenska alternativt svenska som andraspråk enligt läroplanen för grundskolan och 

kursplanen i svenska alternativt svenska som andraspråk.    

4.4 Informationsskyldighet 

12 § förordningen om internationella skolor. 

Vårdnadshavare och elever ska ges tydlig information om den internationella skolan innehåll och 

inriktning mot fortsatt utbidning utomlands och om vad utbildningen vid en internationell skola kan 

innebära vid fortsatt utbildning i Sverige.  

Beskriv hur vårdnadshavare och elever kommer att ges information om fortsatt utbildning utomlands 

och vad utbildningen vid en internationell skola kan innebära vid fortsatt utbildning i Sverige.  
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I samband med att skolan startar samt inför varje läsår planerar skolan att bjuda in 

elever samt vårdnadshavare till ett öppet hus. Vid dessa tillfällen kommer information 

att delges kring vad det innebär att studera vid en internationell skola samt vilka 

möjligheter som finns att studera vidare efter avslutad utbildning. Information om den 

internationella läroplanen som skolan planerar att följa kommer att presenteras.  

Varje läsår genomförs föräldramöten, vid dessa möten kommer tydlig information om 

den internationella skolans innehåll och inriktning att presenteras. 

Vidare kommer elev och vårdnadshavare att erbjudas utvecklingssamtal en gång per 

termin, även då finns möjlighet att diskutera samt informera om vad det innebär att 

studera på en internationell skola.  

Det kommer att finnas en studie- och yrkesvägledare (SYV) anställd vid skolan, vars 

uppgift dels kommer att vara att kontinuerligt informera elever och vårdnadshavare om 

vad det innebär att studera på en internationell skola samt informera om vilka 

möjligheter som finns att studera vidare både utomlands samt i Sverige efter 

genomgången utbildning.  

I samband med att eleven erbjuds en plats på skolan kommer Skolans rektor att ha ett 

uppstartsmöte tillsammans med eleven och vårdnadshavaren för att ytterligare 

presentera skolans innehåll samt arbetssätt, och då finns möjlighet att diskutera särskilt 

med varje individ vad det kommer att innebära just för denne individ att studera på en 

internationell skola. Information kommer även att finnas på skolans hemsida. 

Nedanstående information gällande möjligheter att studera vidare både utomlands 

samt i Sverige efter genomgången utbildning kommer att delges vårdnadshavare och 

elever eftersom det kan vara avgörande för elevens val av studiegång: 

- utbildningen kommer att följa en internationell läroplan och förbereder eleverna för 

fortsatt utbildning utomlands 

- i en internationell skola finns inte alltid alla motsvarande ämnen och undervisningen 

i svenska språket kan också vara begränsad, 

- elever som gått i en internationell skola på grundskolenivå och som söker till 

gymnasieutbildning inom det offentliga skolväsendet kan söka inom den s.k. fria 

kvoten under förutsättning att de har kunskaper  som krävs för att tas emot på ett 

nationellt program.  

 Av 24 kap. 3 § punkt 8 framgår att eleverna och deras vårdnadshavare ska ges tydlig 

information om skolans innehåll och inriktning mot fortsatta studier utomlands. 

Samma informationskrav gäller också för vad utbildning vid en internationell skola på 

grundskolenivå kan innebära vid fortsatta studier i Sverige.  
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Elever och vårdnadshavare kommer fortsättningsvis att få information om skolan 

innehåll och inriktning samt om vad utbildningen kan innebära vid fortsatta studier 

utomlands och i Sverige.  

4.5 Särskilt stöd 

8 § förordningen om internationella skolor. 

Beskriv hur skolan kommer att arbeta med elever i behov av särskilt stöd.  

Skolan kommer att följa de direktiv som återfinns i skollagen och i Skolverkets råd när 

det gäller arbetet med att uppmärksamma, utreda, åtgärda och följa upp elever i behov 

av särskilt stöd. Skolan kommer att ha de kompetenser inom elevhälsan som skollagen 

kräver för att säkersställa arbetet med särskilt stöd.  

Lärmiljön kommer att anpassas utifrån elevgruppens och individernas enskilda behov. 

Varje lärare ansvarar för anpassningar och extra anpassningar inom ramen för den 

ordinarie undervisningen. Specialpedagog handleder lärarna med  extra anpassningar 

och bistår vid dokumentation. Specialpedagog ansvarar också, efter rektors beslut, för 

att åtgärdsprogram upprättas och kontinuerligt följs upp, i de fall anpassningar inte 

befinns tillräckliga. I arbetet deltar elever och vårdnadshavare. Övrig elevhälsa 

involveras i arbetet genom skolans elevhälsoteam där samtliga professioner ingår. 

Rektor leder arbetet i elevhäsoteamet. Uppmärksamhet ska även riktas på särbegåvade 

elever. 

Utgångspunkten för skolans arbete med sätskilt stöd är att stödet sker genom 

inkluderande åtgärder och att alla elever kan nå målen med rätt anpassning och stöd.     

Elever som har svårigheter i skolarbetet ska erbjudas särskilt stöd. I skolan ansvarar 

rektor för att skyndsamt utreda en elevs behov av särskilt stöd och därefter besluta om 

ett åtgärdsprogram för eleven ska upprättas eller inte upprättas.  

Elevernas vårdnadshavare är också viktiga och naturliga partners i elevernas 

utveckling.  

Förutom direkta kontakter med mentor och/eller andra personer i skolan har 

vårdnadshovarna tillgång till skolans intranät. Där kan de, dagligen om så önskas, följa 

arbetet på skolan, både vilka aktiviteter som planeras samt det som avslutats, inklusive 

resultat.  

Vårdnadshavarna har möjlighet att ge återkoppling på materialet på intranätet och 

genom samma kanal kommer de på ett enkelt sätt i kontakt med berörd personal.  

4.6 Elevhälsa 

8 § förordningen om internationella skolor. 
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Beskriv hur elever kommer att erbjudas elevhälsa som avser medicinska insatser. Ange vilka 

funktioner inom elevhälsan skolan kommer att ha tillgång till.  

På skolan kommer eleverna a  ha  tillgång till  elevhälsa bestående av skolsköterska, 

skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och speciallärare/specialpedagoger. Personalen 

kommer a  vara anställd av skolan.  Elevhälsans roll ska främst vara hälsofrämjande och 

förebyggande. Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. 

Det innebär bland annat att  elevhälsan ska bidra till att  skapa miljöer som främjar 

elevernas lärande, utveckling och hälsa.  Den medicinska delen av elevhälsan har även 

som uppdrag att :  

‐bevaka vaccina onstäckning och fullfölja vaccina oner enligt SoSFS 1996:1. 

‐varje elev under  tiden i förskoleklassen och grundskolan erbjuds minst tre hälsobesök 

som innefattar allmänna hälsokontroller och mellan hälsobesöken erbjuda 

undersökning av syn och hörsel och andra begränsade hälsokontroller.  

Elevhälsan ska präglas av ett elevperspek. Fokus ska ligga på dialog, kommunikation 

och helhetstänkande. Samarbetet mellan hem och skola ska kännetecknas av 

delaktighet och inflytande för barn,unga och föräldrar. Elevhälsans arbete planeras och 

leds av rektor vid veckovisa möten.  

 

5 Kränkande behandling 

För att en enskild ska bli godkänd som huvudman för en internationell skola krävs att den enskilde 

har förutsättningar att följa vissa, i 3 § förordningen om internationella skolor, angivna bestämmelser. 

Däribland omfattas bestämmelserna i 6 kap. skollagen. 

5.1 Målinriktat arbete mot kränkande behandling  

6 kap. 6-8 §§ skollagen 

Beskriv hur sökanden ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av 

elever.  

Av beskrivningen ska framgå  

- exempel på hur sökanden kommer att arbeta för att förebygga och förhindra att eleverna 

utsätts för kränkande behandling.  

Föetaget ansvarar för att huvudmannen själv eller dess personal inte utsätter barn eller 

elever för kränkande behandling och att kränkande behandling mellan elever inte 

förekommer på organisationens skolor.  

Om det kommer till personalens kännedom att en elev anser sig ha blivit utsatt för 

kränkande behandling i samband med verksamheten ska detta anmälas till rektor. 
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Rektor ansvarar för att kränkningen anmäls till huvudmannen. Huvudmannens 

skyldighet är att skyndsamt genomföra en utredning av omständigheterna i det aktuella 

fallet och att därefter vidta åtgärder som krävs för att förhindra kränkningarna och att 

förhindra att kränkande behandling förekommer i framtiden. 

 Huvudmannen ansvarar också för att skolan har fungerande system och rutiner för att 

ta reda på om kränkningar, trakasserier eller diskriminering förekommer. Rutinerna 

finns beskrivna i respektive skolas plan mot diskriminering och kränkande 

behandling. 

 Huvudmannen kommer att inrätta en ombudsmannafunktion i sin organisation. 

Funktionen utgör ett led i huvudmannens rutiner för att följa upp anmälda 

kränkningsärenden och för att säkerställa att varje skola följer skollagens bestämmelser 

vid hantering av anmälda kränkningsärenden. Ombudsmannen har vid behov direkt 

kontakt med såväl, elever, föräldrar, lärare och rektor och arbetar aktivt för att lösa 

uppkomna kränkningssituationer eller andra situationer där elever och föräldrar 

upplever ett missnöje i skolsituationen. Till sin hjälp har ombudsmannen en skoljurist 

som bistår med legala råd och en verksamhetschef som är ytterst ansvarig för 

elevhälsofunktionen vid samtliga organisationens skolor.  

Alla företagets skolor ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande 

behandling av barn och elever. Arbetet omfattar att sätta in åtgärder för att förebygga 

och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling, varje år upprättas 

en plan mot kränkande behandling.  

Att engagera eleverna i arbetet med att ta fram planen och leva upp till 

handlingsplikten innebär också att personalen måste agera och utreda vad som hänt så 

snart de får reda på att någon känner sig kränkt. Denna skyldighet gäller inte bara vid 

systematisk mobbning utan även vid enstaka händelser som av den utsatte uppfattas 

som en kränkning. 

 I arbetet med att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande 

behandling genomför skolan regelbundet en kartläggning av såväl den egna 

verksamhetens organisation och arbetssätt som av elevernas trygghet och trivsel samt av 

deras uppfattning om förekomsten av diskriminering, trakasserier och kränkande 

behandling. Utifrån en analys av kartläggningen formuleras konkreta och 

uppföljningsbara mål för arbetet. Insatser för att uppnå målen planeras och genomförs 

under året.  

För att veta vad som behöver göras för att motverka kränkningar, trakasserier och 

sexuella trakasserier måste lägesbeskrivning göras på skolan. En helhetsbild skapas 

genom att angripa problemet från många olika håll. 
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 Informella och formella samtal. Det elevstödjande teamet träffas regelbundet och 

diskuterar eventuella situationer på skolan (1 ggr/vecka). En del av denna information 

fås via spontana samtal med elever och personal samt rapporter från våra 

arbetslagsansvariga. 

Rapporter. Samtliga händelser, stora som små, dokumenteras 

 Undersökningar. Varje vår genomförs en stor webbaserad anonym undersökning där 

alla elever, föräldrar och personal uppmanas delta. Resultatet från denna undersökning 

utgör ett viktigt utvärderingsverktyg. Personlig återkoppling sker från huvudmannen 

till rektor för respektive skola. Ytterligare en enkät genomförs lokalt med eleverna på 

varje skola där mer specifika frågor gällande trygghet och trivsel ställs. 

 Vuxna bland barnen. I skolans lokaler finns alltid personal som cirkulerar bland 

barnen. Även mentorer och övrig personal syns mycket ute bland eleverna. På skolan 

finns även anställda vars huvuduppgift är att finnas tillgängliga bland eleverna i 

uppehållsrum under raster samt att vara synlig i korridorerna. Dialog sker alltid med 

föräldrar. 

5.2 Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling  

6 kap. 10 § skollagen 

Beskriv sökandens rutiner för att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.  

Av beskrivningen ska framgå  

- lärarens roll och ansvar,  

- rektorns roll och ansvar, och 

- huvudmannens roll och ansvar.  

Samtliga anställda vuxna på skolan, både pedagoger och annan personal, har skyldighet 

att vara vaksamma och anmäla och regera vid eventuell kränkande behandling.  

Anmälan skall ske i första hand till ansvarig lärare och i andrahand till rektor. I den 

händelse det är en pedagog som kränker en elev så skall anmälan ske direkt till rektor 

eller till skolans huvudman. Även elever skall uppmuntras att anmäla kränkande 

behandling. När en anmälan om kränkande behandling har inkommit skall detta 

utredas av ansvarig pedagog och rapporteras till rektor. I båda fallen skall 

vårdnadshavare informeras om det inträffade. Inom en vecka skall en handlingsplan 

upprättas. Arbetet ska dokumenteras och följas upp. Huvudmannens roll är att se till att 

det bedrivs ett målinriktat arbete mot kränkande behandling. Huvudmannen skall vara 

delaktig i upprättandet och revidering av lika behandlingsplanen, Rektor skall anmäla 

kränkande behandling och trakasserier till huvudman och upprätta en plan, huvudman 

och rektor tillsammans för att kränkningar och diskriminering inte skall fortgå. 
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 Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda det inträffade och i förekommande fall 

vidta åtgärder. Huvudman är även ansvarig för att upprätta en tydlig ansvarsfördelning 

och rutiner för detta. 

Ansvarsfördelning 

Det är företaget styrelse som är huvudman och därmed dem som har huvudansvar för 

hela verksamheten. 

Det är sedan Rektor som har ansvar för det praktiska arbetet på skolan. Det är Rektorns 

ansvar enligt lag och förarbeten att:  

Årligen upprätta, utvärdera och revidera likabehandlingsplanen i samarbete med 

personal, elever samt vårdnadshavare.  

Se till att all personal, alla elever och vårdnadshavare känner till att diskriminering och 

kränkande behandling inte är tillåten på skolan.  

Se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja elevers lika rättigheter samt att 

motverka diskriminering på grund av kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller 

funktionshinder.  

Se till att verksamheten fullföljer de mål som satts upp. 

Om skolan får kännedom om att diskriminering eller annan kränkande behandling 

förekommer så är det Rektorns ansvar att se till att åtgärder vidtas och att utredning och 

uppföljning genomförs.  

Elevhälsoteamet (EHT) 

Elevhälsoteam består av: rektor, kurator, psykolog, specialpedagog, skolläkare och 

skolsköterska. 

 EHT har ansvar för att: 

åtgärder vidtas då diskriminering eller annan kränkande behandling 

misstänkts/anmäls/upptäcks.  

dokumentera misstänkt/anmäld/upptäckt diskriminering och annan kränkande 

behandling och de åtgärder som vidtas.  

bevaka och utreda fall av diskriminering och annan kränkande behandling tillsammans 

med berörd personal, samt följa upp. 

upptäcka, utreda och hjälpa elever i behov av särskilt stöd. 

All personal   har ansvar för att:  
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följa likabehandlingsplanen ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar 

som han/hon förmedlar genom sin undervisning/verksamhet och sträva efter 

likabehandling.  

alltid agera om de ser en elev bli utsatt för kränkande behandling, mobbning eller om 

de ser en elev som mår dåligt. 

se till att åtgärder vidtas då diskriminering eller annan kränkande behandling 

misstänkts/anmäls/upptäcks.  

anmäla samt förmedla misstänkt/upptäckt diskriminering och annan kränkande 

behandling och de åtgärder som vidtagits till elevens lärare, rektorn, kuratorn eller 

någon annan i EHT‐teamet. 

 bevaka och utreda fall av diskriminering och annan kränkande behandling 

tillsammans med EHT‐teamet, om den enskilda läraren/personalen är berörd, samt följa 

upp.  

dokumentera fall av diskriminering eller kränkande behandling. 

följa upp utreda fall av diskriminering och kränkande behandling 

Personalen i skolan förväntar sig att föräldrar: - 

-påtalar diskriminering och kränkande behandling som förekommer i skolan. 

-ställer upp och samarbetar med skolan när det gäller hanteringen av eventuell 

kränkande behandling. 

stöttar sina barn att vara goda kamrater. 

Alla elever bör:  

påtala diskriminering och annan kränkande behandling som förekommer på skolan till 

någon personal eller förälder som i sin tur kan kontakta kurator eller någon i EHT som 

kan vidta åtgärder.  

vara goda kamrater och följer skolans och klassens regler.  

6 Elevprognos och budget 

6.1 Antal elever 

Ange planerat antal elever på grundskolenivå samt vilket år verksamheten är fullt utbyggd. 

Läsår Antal elever 

Läsår 1  80 

Läsår 2 120 
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Läsår 3 160 

Fullt utbyggd 600 

Ange vilket år verksamheten är fullt utbyggd 

2030 

 

Ange planerat antal elever på gymnasienivå samt vilket år verksamheten är fullt utbyggd. 

 

Läsår Antal elever 

Läsår 1  20 

Läsår 2 30 

Läsår 3 40 

Fullt utbyggd 200 

Ange vilket år verksamheten är fullt utbyggd 

2030 

 

6.2 Elevprognos 

24 kap. 3 a och 6 §§ skollagen 

För att godkännande respektive förklaring om rätt till bidrag ska lämnas krävs att det kan antas att det 

kommer att finnas ett tillräckligt elevunderlag för att bedriva en stabil verksamhet. 

Inkom med en elevprognos som visar att den planerade skolan kommer att få ett tillräckligt 

elevunderlag för att sökanden ska kunna driva en stabil verksamhet. Elevprognosen kan grundas på 

en intresseundersökning som bifogas ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar på ett 

tillräckligt intresse från målgruppen till den planerade utbildningen och skolan. Riktat intresse 

förutsätter att elev/vårdnadshavare fått information om huvudmannen, den planerade utbildningen 

och eventuella elevavgifter innan de svarar. Det ska även framgå vilken utbildning som intresse 

lämnas för.  

Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning bör följande framgå av undersökningen:  

- vilken information elev/vårdnadshavare fick om sökanden och den planerade skolenheten i 

samband med intresseundersökningen 
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- att elev/vårdnadshavare vid undersökningstillfället fick information om att den planerade 

skolan är en internationell skola med en enskild som huvudman 

- i de fall sökanden avser att ta ut elevavgifter bör det framgå vilken information 

respondenterna fått om avgifterna och nivån på dessa. 

- vilka frågor som ställdes vid undersökningen 

- resultatet från undersökningen där svaren redovisas per sökt årskurs/program  

- hur och när intresseundersökningen är genomförd  

- urvalsmetoden och antal tillfrågade elever/vårdnadshavare 

- hur sökanden säkerställt att respondenterna tillhör målgruppen för den planerade 

utbildningen och skolan. 

 

Elevprognosen grundar sig inte på de traditionella intresseundersökningar som 

Ansökningsformulär hänvisar till som underlag för elevprognosen. 

Det är omöjligt att genomföra traditionella intresseundersökningar för internationella 

skolor då målgruppen bor i Sverige för begränsad tid eller bor utomlands. 

En hemsida för den planerade skolan är redan lanserad med information till 

intresserade sökande och vårdnadshavare om planering och innehåll från 

grundskolenivå till gymnasienivå.  

vårdnadshavare och elever har fått tydlig information om: 

-huvudmannen, och den planerade utbildningen. 

-den internationella skolans innehåll och inriktning  

- vad utbildning vid en internationell skola kan innebära vid fortsatt utbildning i 

Sverige  

-storleken på avgifterna  som skolan planerar att ta ut årligen för den aktuella 

utbildningen.  

-avgifter i storleksordningen, Ansökansavgift och inskrivningsavgift. 

- målgrupp och antagningsregler till internationella skolor i Sverige. 

föräldrar måste underteckna att de är har fått ovannämnde information innan de kan 

skicka  intresseanmälan för att säkerställa att eleven tillhör målgruppen för den 

planerade utbildningen och skolan. vårdnadshavare och elever har fått tydlig 

information om storleken på avgifterna, målgrupp och antagningsregler till 

internationella skolor. Intressenterna har fått tydlig information om den internationella 

skolans innehåll och inriktning. Samtliga information finns också på skolans hemsida. 
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6.3 Sökandens budget 

Sökanden ska lämna in en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3. 

Likviditetsbudgeten visar in- och utbetalningar under läsår 1. Resultatbudget lämnas för de tre första 

läsåren och visar bokföringsmässiga intäkter och kostnader.  

Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets- och resultatbudgeten avser att bedriva en 

verksamhet med stabilitet. Beskriv hur sökanden avser att täcka ett eventuellt underskott i 

likviditetsbudget läsår 1 samt förlust i resultatbudgeten läsår 1. Om resultatbudgeten visar ett negativt 

resultat år 3, redovisa när verksamheten beräknas generera som lägst ett nollresultat samt hur 

sökanden ska arbeta för att uppnå detta. 

Enligt propositionen 2015/16:17 Internationella skolor är ett tillräckligt elevunderlag för att driva en stabil 

verksamhet nära kopplat till budget för den planerade skolan och sökandens ekonomi. En uthållig ekonomi är 

en förutsättning för att bedriva en stabil verksamhet. 

För att Skolinspektionen ska kunna bedöma sökandens ekonomiska förutsättningar bör en likviditetsbudget för 

läsår 1 och resultatbudgetar för läsåren 1-3 lämnas in. Moms och sociala avgifter ska ingå i beräkningen.  

Elevunderlaget ska visa att det kan antas att skolan kommer att få tillräckligt antal elever för att driva en 

stabil verksamhet. Antalet elever som redovisats i ansökan ska ligga till grund för budgeten. Det sistnämnda 

gäller även antalet lärartjänster då angivet antal lärartjänster i ansökan ska ligga till grund för de ekonomiska 

beräkningarna i budgeten.  

 

Enligt den inlämnade likviditets- och inkomstbudgeten kommer skolan att driva en 

stabil verksamhet kopplat till den planerade skolans budget och ekonomi.  

Bifogad  likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3 som 

visar skolan kommer inte at få underskott .  Den inlämnade budgeten för de första tre 

åren visar på positivt resultat redan år 1. 

6.4 Kommunalt bidrag och statsbidrag 

Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens bidrag eller statsbidrag från ett annat land per elev. 

Redogör även för hur beloppen har beräknats. Beloppet ska stå i överensstämmelse med det 

angivna elevantalet.   

Skolinspektionen kan komma att kontrollera det kommunala bidragsbeloppet med kommunens 

uppgifter. Om sökanden anger ett högre bidragsbelopp än kommunens, ange skäl till detta och hur 

sökanden har beräknat beloppet.   

Av redogörelsen ska framgå 

- beloppets storlek och hur det har beräknats 

- vilka kontakter som tagits med kommunen, samt 

- vilka länder sökanden kan komma att ta emot statsbidrag från och hur beloppen har beräknats. 
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Uppgifter om beräkningsgrund och ersättningsnivå i  kommunen har erhållits. 

Erhållna skolpengsbeslut samt annan skriftlig information från kommunen ligger till 

grund för beräkning av bidragsbeloppen. Skolan kommer inte att ta emot statsbidrag 

från andra länder. 

 

6.5 Elevavgift 

9 § förordningen om internationella skolor.  

För elever vilka hemkommunen är skyldiga att lämna bidrag till får huvudmannen ta ut en avgift för 

att täcka rimliga merkostnader för utbildningen som är hänförliga till  

1. att utbildningen följer ett annat lands läroplan eller en internationell läroplan, vilket inkluderar 

merkostnader för ackreditering eller auktorisation och avgifter till relevanta organisationer, 

eller 

2. att utbildningen i första hand riktar sig till elever som är bostatta i Sverige för en begränsad tid. 

Avgiften ska vara skälig med hänsyn till de kostnader den är avsedd att täcka, de bidrag 

huvudmannen får och omständigheterna i övrigt. 

Om sökanden avser att ta ut en avgift för eleverna, redogör för följande; 

- avgiftens storlek per elev 

- den totala intäkten av avgiften 

- hur avgiften är beräknad 

- vad avgiften omfattar för kostnader.  

Skolan kommer att ta ut elevavgift för att täcka merkostnader .Avgiftens storlek  per 

elev per år  är enligt nedan :- 

Årskurs                                                 Elevavgifter 

Förskoleklass    48,000 SEK 

årskurs 1                          48,000 SEK 

årskurs 2                           60,000 SEK 

årskurs 3                            60,000 SEK 

årskurs 4                                           60,000 SEK 

årskurs 5                                60,000 SEK 

årskurs 6                   72,000 SEK 

årskurs 7          72,000 SEK 

årskurs 8          72,000 SEK 
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årskurs 9          84,000 SEK 

årskurs 10         84,000 SEK 

årskurs 11         96,000 SEK 

årskurs 12        96,000 SEK 

 Totalta intäkten av avgiften redovisas i inlämnad budget.  

Elevavgifter är beräknade på grund av merkostnader som hänförs till att utbildningen 

följer en internationell läroplan, inklusive samtliga merkostnader för ackreditering, 

auktorisation, avgifter till IBO och liknande organisationer och merkostnader hänförs 

till den målgrupp elever som skolan kommer att ta emot.  

Vilka ökade kostnader som får beaktas inom ramen för elevavgift har på riktade frågor 

från remissinstanserna besvarats i prop. 2015/16:17. Regeringen har därvid angett att 

följande merkostnader får ersättas inom ramen för elevavgiften: 

-Inköp av läromedel från utlandet. 

-Personalkostnader inklusive fortbildning av lärare utomlands 

-Avgifter till IBO och olika organisationer. 

-Förmodat högre kostnader bl.a. därför att många elever varken kan svenska eller det 

undervisningsspråk i tillräcklig omfattning som talas i skolan.  

-Merkostnader för språkundervisning med anledning av att en stor del elever inte har 

tillräckliga kunskaper i undervisningsspråket. 

-Eleverna har behov av fler undervisningstimmar per vecka såväl i det aktuella språket 

som i andra ämnen där språkkunskaperna har betydelse. 

-Internationellt konkurrensmässiga lärarlöner liksom extra kostnader relaterade till den 

internationella läroplanen. 

-Kostnader kopplade till säkerhetsfrågor till posteringen av diplomater och personal 

vid internationella organisationer. 

-Merkostnader för rådgivare till elever i avgångsklasserna med anledning av att 

eleverna i den primära målgruppen ofta flyttar mellan olika skolor, länder och kulturer 

och därför har ett större behov av studie- och yrkesvägledning. 

- Merkostnader För att ordna särskilda aktiviteter inom sport och kultur. Detta kan vara 

en viktig möjlighet för eleverna att få en aktiv fritid.  

-Merkostnader för flerspråkiga bibliotek. 

-System för antagning och kommunikation. Internationella skolan har kontinuerlig 

antagning, vilket bör leda till utökade kostnader. 
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-Avgifter för olika program och kostnader för internationellt kompetenta lärare som 

kan undervisa på engelska. 

- kostnader som skolan har för att bibehålla de nödvändiga internationella 

ackrediteringarna och certifieringarna. 

- Merkostnader för rådgivare till elever i avgångsklasserna med anledning av att 

eleverna i den primära målgruppen ofta flyttar mellan olika skolor, länder och kulturer 

och därför har ett större behov av studie- och yrkesvägledning. 

-Rekrytering från utomlands för att identifiera, attrahera och utvärdera de bästa 

tillgängliga kandidaterna på internationella marknaden. 

-Indirekta merkostnader som uppstår till följd av att skolan följer den internationella 

läroplanen samt måste nå upp till kraven för ackreditering. Kraven för ackreditering 

innefatta väsentligt: - 

-ökad undervisningstid jämfört med svenska skolor, 

-mindre gruppstorlekar,  

-internationella lärare med specificerad utbildning, 

-erfarenhet och löne-nivå,  

-bibliotek,  

-särskilda aktiviteter inom sport och kultur. 

-laboratorier  

-Samt åtgärder för elevernas säkerhet. 

Listan är inte uttömmande, utan det som avgör om en kostnad får ersättas inom ramen 

för elevavgiften är att kostnaden är hänförlig till att utbildningen följer ett annat lands 

läroplan/en internationell läroplan eller att den primära målgruppen som skolan riktar 

sig till inte är densamma som inom det svenska skolväsendet.  

Samtliga merkostnader får tas ut genom elevavgiften enligt prop. 2015/16:17 och den av 

skolan beräknade elevavgiften ligger i samma nivå som de andra internationella skolor 

har för motsvarande utbildning och åldersgrupp. 

 

6.6 Lån/ägartillskott/aktieägartillskott samt finansiering med egna medel  

Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående 

uppgifter.  

Lån - Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank.  

Av lånelöftet ska framgå  
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- vilket belopp som kan/kommer att lånas ut 

- bolagets/föreningens namn och organisationsnummer 

- lånelöftets giltighetstid 

- eventuella villkor för lånet  

- datum då lånelöftet är undertecknat 

- kontaktuppgifter till utlånande part 

 

Om långivaren är en bank ska det av lånelöftet även framgå  

- vilken bank som avser att låna ut pengarna. 

 

Om långivaren är en privatperson eller annan juridisk person än bank ska nedanstående information bifogas 

lånelöftet 

- underlag som visar är att utlånande part är behörig att låna ut medlen såsom firmatecknare i 

bolaget (t ex registreringsuppgifter från Bolagsverket)  

- underlag som styrker att medlen finns att tillgå, exempelvis genom kontoutdrag, 

årsredovisning eller liknande. 

Aktieägartillskott/ägartillskott - Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post. 

Tillskottet ska styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av lämnande part. Om lämnande part 

är en juridisk person ska intyget signeras av behöriga firmatecknare i det bolag som lämnar tillskottet 

och underlag som styrker att signerande personer är behörig firmatecknare ska bifogas (t ex 

registreringsuppgifter från Bolagsverket).  

Utöver intyget ska bifogas underlag som styrker att medlen finns att tillgå. Detta gäller oavsett om 

lämnande part är privatperson eller ett bolag. Exempel på sådant underlag är kontoutdrag, 

årsredovisning eller liknande.  

Finansiering med egna medel – Med detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i den 

sökandes pågåendeverksamhet. Styrk posten med till exempel sökandens senaste årsredovisning och 

kontoutdrag och förklara vilka medel sökanden avser nyttja. 

      

6.7 Övriga bidrag/inbetalningar/intäkter respektive utbetalningar/kostnader 

Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange i så fall vad posten 

omfattar, med vilket belopp och hur beloppen är beräknade. Övriga inbetalningar/intäkter kan 

exempelvis vara caféverksamhet som bedrivs vid skolan. Om det finns utbetalningar/kostnader som 

kan hänföras till inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i budgeten. Tillskott av 

medel som inte omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med 

intyg och kontoutdrag från privatperson, inbetalningar från medlemmar eller liknande. 

  

Överiga Intäker 

1-Ansökan avgift 3 000 kr per elev (engångsavgift ) 

2-inskrivningsavgift 25 000kr  per elev (Engångsavgift) 
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6.8 Investeringar och etableringsutbetalningar vid en ny skola 

Investeringar och etableringsutbetalningar ska redovisas i budgeten och beskrivas nedan.  

Investeringar är utbetalningar och kostnader som sökanden behöver för att utrusta skolenheten inför 

skolstart. Exempel på investeringar är inköp av möbler, datorer, böcker till skolbibliotek, läromedel, 

utrustning till speciallokaler samt färdigställande av lokalerna. Om sökanden avser att leasa datorer, 

möbler osv. ange det.  

Etableringsutbetalningar är utbetalningar och kostnader innan sökanden fått det kommunala bidraget 

utbetalat av kommunen. Exempel på etableringsutbetalningar är utbetalningar för rekrytering av 

rektor och personal, hyra av lokaler samt marknadsföringsutgifter. 

Observera att investerings- och etableringskostnader även ska inrymmas i resultatbudgeten läsår 1. 

Om sökanden inte upptar dessa kostnader i resultatbudgeten läsår 1, ange skäl till detta. 

Om sökanden ansöker om flera skolor inom samma bolag gör Skolinspektionen en beräkning av den 

totala etableringskostnaden. 

Av beskrivningen ska följande framgå 

- hur investeringar och etableringskostnader är beräknade 

- hur investeringar och etableringskostnader ska finansieras 

- när i tiden in- och utbetalningarna kommer att uppstå. 

- vilka belopp och i vilka poster etableringsutbetalningar respektive investeringar upptas i 

budgeten. 

 

Vi beräknar investerings-, etablerings- och uppstartskostnader på ca 350 000 kr inledningsvis. 

Möbler, datorer,kopiator och inventarier kommer att leasas . 

Etableringskostnader kommer att finansieras genom elevavgifter. 

Skolledning        100 000 

administration     50 000 

Rekrytering       50 000 

Kontorsutrustning/förbrukningsinventarier 20 000 

Telefon, kopiator mm    20 000 

Information och annonsering  100 000 

Försäkringar                             10 000  

Summa utbetalningar 350 000 

Läromedel kommer att betalas i samband med skolstart. Anpassningar i byggnaden kommer att 

skrivas in i hyresavtalet och betalas av bolaget via hyra under hyresavtalets livslängd. Lokalhyra 

kommer att betalas i samband med skolstart och betalas efter att kommunala bidraget erhållits .Alla 

investeringar och etableringskostnader är redovisade under likviditetsbudgeten. 
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6.9 Likviditetsbudget och resultatbudget  

Inkom med en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3.  

Likviditetsbudget läsår 1 Resultatbudget läsår 1, 2 och 3 

Inbetalningar Läsår 1 Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 

Kommunalt bidrag grundskolenivå 1       Kommunalt bidrag grundskolenivå 1                   

Statsbidrag grundskolenivå2       Statsbidrag grundskolenivå2                   

Kommunalt bidrag gymnasienivå1       Kommunalt bidrag gymnasienivå1                   

Statsbidrag gymnasienivå2       Statsbidrag gymnasienivå2                   

Elevavgift3       Elevavgift3                   

Övrigt bidrag4       Övriga bidrag4                   

Lån5       Övriga intäkter8                   

Aktieägartillskott/ägartillskott6           

Finansiering med egna medel7           

Annan finansiering           

Övriga inbetalningar8           

Summa inbetalningar       Summa intäkter                   

      

Utbetalningar  Kostnader 

Utbildning och personal9 Utbildning och personal8 

Skolledning        Skolledning                   

Lärare        Lärare                    

Övrig personal       Övrig personal                   

Administration       Administration                   

Rekrytering        Rekrytering                   

Fortbildning       Fortbildning                   

Lokaler/Utrustning10  Lokaler/Utrustning9    

Lokalkostnad        Lokalkostnad                   

Möbler        

Kontorsutrustning/förbrukningsinventa

rier 

      Kontorsutrustning/förbrukningsinven

tarier 

                  

Telefon, kopiator mm           

Läromedel11 Läromedel11 

Litteratur/utrustning/skolbibliotek (ink 

programvaror, licenser)  

      Litteratur/utrustning/skolbibliotek 

(ink programvaror, licenser)  

                  

Datorer   

Övrigt Övrigt 

Info och annonsering       Info och annonsering                   

Elevhälsa12       Elevhälsa12                   

Skolmåltider13       
Skolmåltider13 

                  

Försäkringar       Försäkringar                   
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Studie- och yrkesvägledning       Studie- och yrkesvägledning                   

Övriga utbetalningar14       Övriga kostnader14                   

Finansiella poster Finansiella poster 

Räntor       Räntor                   

Amorteringar       Avskrivningar 

  Möbler                   

  Datorer                   

  Telefon, kopiator mm                   

Summa utbetalningar       Summa kostnader                   

Över/Underskott15       Vinst/förlust15                   

 

1 Kommunalt bidrag – Inbetalningen/intäkten ska stämma överens med antalet elever som sökanden beräknas 

få kommunalt bidrag för. Redovisa under punkten 6.4. 

2 Statsbidrag från andra länder 

3 Elevavgift – Redovisa under punkten 6.5 hur avgiften är beräknad. 

4 Övriga bidrag – Redovisa under punkten 6.7 hur bidraget är beräknat och var det kommer ifrån. 

5 Lån - Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank. Av lånelöftet ska framgå 

vilket belopp som kan/kommer att lånas ut. 

6 Aktieägartillskott/ägartillskott - Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post och 

styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av behörig firmatecknare samt till exempel kontoutdrag, 

årsredovisning eller liknande som visar att medlen finns att tillgå. 

7 Finansiering med egna medel – Med detta avser till exempel medel som finns tillgängliga i redan bedriven 

verksamhet. Styrk posten med till exempel senaste årsredovisning och förklara vilka medel sökanden avser 

nyttja. 

8 Övriga inbetalningar/intäkter - Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. 

Ange vad posten övriga inbetalningar/intäkter består av och med vilket belopp. Tillskott av medel som inte 

omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och kontoutdrag från 

privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande. 

9 Undervisning/Personal - Posten för skolans rektor och andra anställda med ledningsuppgifter, skolans 

undervisande personal, stödåtgärder till elever, arbetslivsorientering, kompetensutveckling av personalen och 

liknande kostnader.  I posten ingår inte kostnader för kompetensutveckling såsom kurs- och seminarieavgifter.  

10 Lokaler och inventarier – Posten för lokaler och inventarier, inklusive underhåll, städning och kostnader för 

vaktmästare avseende fastighetsskötsel. I posten kan interna hyror vara självkostnadsberäknade eller 

marknadsmässigt beräknade. I posten ingår inte kostnader för övriga vaktmästartjänster.  

11 Läromedel, utrustning och skolbibliotek - Posten visar kostnaden för läromedel, utrustning och skolbibliotek. 

I posten ingår följande: läromedel, dvs. skön- och facklitteratur, tidningar, tidskrifter, broschyrer och annat 

tryckt material samt kopior framtagna för undervisningen. Datorer, maskiner och verktyg som används i 

undervisningen. Bild- och ljudmedier, förbrukningsmaterial och programvara för undervisning. Kapital och 

servicekostnader för datorer, maskiner etc. Kostnader för resor i samband med studiebesök, kulturaktiviteter 

och lägerskolor. Bokinköp till skolbibliotek samt skolbibliotekarie. 

12 Elevhälsa - Kostnader avseende medicinska funktioner såsom skolläkare och skolsköterska (även kostnad för 

köpta tjänster ingår). 

Page 199 of 437



29 (30) 

 

 

 

13 Skolmåltider- I posten ingår kostnader för skolmåltids- och caféverksamhet, dvs. kostnader för personal, 

livsmedel, transporter, administrativa kostnader, t ex för kostkonsulent. 

14 Övriga utbetalningar/övriga kostnader – Om sökanden anger en utbetalning under denna post måste 

utbetalningen specificeras. Redovisa under punkten 6.7. 

15 Underskott i likviditetsbudgeten/förlust i resultatbudgeten – Huvudregeln är att en likviditetsbudget inte 

får redovisa ett underskott. Om sökanden trots detta redovisar ett underskott i likviditetsbudgeten beskriv hur 

sökanden ska täcka underskottet. Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år ett och bolaget/föreningen 

inte har ett eget kapital som täcker förlusten, redovisa hur förlusten ska täckas. Redovisa under punkten 6.10. 

 

6.10 Årsredovisning/årsbokslut 

Bifoga den senaste årsredovisningen/årsbokslutet om sådan finns.   

Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/perioderna eller om bolagets/föreningens ekonomi 

visar låg likviditet och/eller soliditet, redogör i förekommande fall för bakgrunden till detta. Redogör 

dessutom för hur sökanden ska stärka den ekonomiska situationen.  

      

 

Lägg till bilaga: 

      

 

För att säkerställa att sökanden har en ekonomi som garanterar att verksamheten kan bedrivas stabilt ska 

vissa uppgifter om sökandens ekonomiska ställning lämnas, till exempel bolagets/föreningens senaste 

årsredovisning om sådan finns. I de fall det inte finns lagkrav fastställda för att upprätta årsredovisning kan 

det bli aktuellt att lämna in årsbokslut.  

Vid behov kan Skolinspektionen under handläggningen komma att begära in bolagets/föreningens senaste 

årsredovisning om en ny årsredovisning har upprättas under handläggningen av ansökan. Observera att 

årsredovisningen inklusive revisionsberättelsen ska vara undertecknad av styrelsen samt av revisorn.  Inkom 

även med kommittentens årsredovisning om bolaget bedrivs i kommission.  

6.11 Övriga ekonomiska upplysningar 

Skolinspektionen inhämtar upplysningar om sökandens ekonomiska status hos UC AB. Om sökanden 

har kännedom om att bolaget/föreningen har betalningsanmärkningar, redogör för skälen till 

eventuella betalningsanmärkningar. 

Skolinspektionen inhämtar kreditupplysning på: 

Aktiebolag – kreditupplysning på bolaget.  

Ekonomisk förening – kreditupplysning på den ekonomiska föreningen.  
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Enskild person/enskild firma – kreditupplysning på den enskilda personen/enskilda firman.  

Handelsbolag – kreditupplysning på handelsbolaget samt delägarna. 

Kommanditbolag – kreditupplysning på kommanditbolaget samt komplementären. 

Ideell förening – kreditupplysning på den ideella föreningen. 

Registrerat Trossamfund – kreditupplysning på trossamfundet. 

Stiftelse – kreditupplysning på stiftelsen. 

 

      

 

7 Övrigt 

7.1 Övriga upplysningar 

Eventuella övriga upplysningar som huvudmannen önskar framhålla anges här. 

      

7.2 Bilagor 

Registeruppgifter          

Fullmakt           

Underlag för elevprognos         

Årsredovisning         

Lånelöfte          

Intyg/underlag om ägartillskott/aktieägartillskott       

 

7.3 Angående bilagor 

Redogör för orsaken till att de efterfrågade bilagorna inte bifogats ansökan. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för utbildning, kultur och fritid 
Maria Järgenstedt 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-03-24   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN115 047 

 

 

 

Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från 
Framtidsgymnasiet Göteborg AB 
 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden antar Yttrande till Skolinspektionen gällande ansökan från 
Framtidsgymnasiet Göteborg AB från sektorn för utbildning, kultur och 
fritid som sitt eget yttrande till Skolinspektionen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Skolinspektionen har i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) gett 
Härryda kommun möjlighet att yttra sig över ansökningar om såväl 
nyetablering, utökning samt ansökan om särskild variant av 
gymnasieutbildning för fristående gymnasieskolan inför läsåret 2022/2023 
inom Göteborgsregionen.  
 
Remissyttrandet ligger till grund för Skolinspektionens bedömning om en 
etablering av den sökta utbildningen medför negativa följder för den 
kommunala verksamheten. 
 
Förvaltningen yttrar sig över samtliga inkomna ansökningar, även de 
etableringar som inte bedöms inverka på organisationen av kommunal 
gymnasieskola i Härryda kommun.  
 
Ansökan från Framtidsgymnasiet Göteborg AB avser godkännande som 
huvudman för utökning av fristående gymnasieskola i Göteborgs kommun 
med totalt 36 elever genom nyetablering av utbildningsplatser inom Barn- 
och fritidsprogrammet. 
 
Förvaltningens bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda 
valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram inom GR-området. 
bedömningen är att en ytterligare etablering av utbildningsplatser inom 
Barn- och fritidsprogrammet i GR kan medföra negativa konsekvenser i 
form av kostnadsökningar och ett minskat utbud av program inom den 
kommunala gymnasieverksamheten Härryda kommun. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 24 mars 2021 
 Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Framtidsgymnasiet 

i Göteborg AB, 10 mars 2021 
 Ansökan till Skolinspektionen från Framtidsgymnasiet Göteborg AB 

 
 
Päivi Malmsten Camilla Ahlin 
Sektorschef Verksamhetschef 
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Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från 
Framtidsgymnasiet Göteborg AB från sektorn för 
utbildning, kultur och fritid 
 
Bakgrund 
Framtidsgymnasiet Göteborg AB har ansökt om godkännande som 
huvudman för utökning av fristående gymnasieskola i Göteborgs kommun 
från och med läsåret 2022/2023. Enligt ansökan avser det nya programmet 
att omfatta 36 elever vid fullt utbyggd verksamhet. Gymnasieskolan avser 
att erbjuda följande program och inriktning:  

 Barn- och fritidsprogrammet 
- Pedagogiskt och socialt arbete 

Härryda kommun bereds tillfälle att yttra sig till Skolinspektionen över 
ansökan.  
 
Program och inriktningar i Härryda kommun 
I Härryda kommun finns två gymnasieskolor, kommunala 
Hulebäcksgymnasiet och fristående Fridagymnasiet.  
 
Hulebäcksgymnasiet erbjuder följande program och inriktningar: 

 Barn- och fritidsprogrammet 
- Pedagogiskt och socialt arbete 
- Fritid och hälsa 

 
 Ekonomiprogrammet  

- Juridik 
- Ekonomi 

 
 Estetiska programmet 

- Bild och formgivning 
- Dans 
- Estetik och media 
- Musik 
- Teater 
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 El- och energiprogrammet 
- Elteknik 

 
 Fordons- och transportprogrammet 

- Personbil 
 

 Handels- och administrationsprogrammet 
- Handel och service 
- Administrativ service 

 
 Naturvetenskapsprogrammet 

- Naturvetenskap och samhälle 
- Naturvetenskap 

 
 Samhällsvetenskapsprogram 

- Beteendevetenskap 
- Medier, information och kommunikation 
- Samhällsvetenskap 

 
 Teknikprogrammet 

- Informations- och medieteknik 
- Teknikvetenskap 
- Design och produktutveckling 

 
Fridagymnasiet erbjuder följande program och inriktningar: 

 Ekonomiprogrammet  
- Juridik 
- Ekonomi 

 
 Naturvetenskapsprogrammet 

- Naturvetenskap och samhälle 
- Naturvetenskap 

 
 Samhällsvetenskapsprogram 

- Beteendevetenskap 
- Samhällsvetenskap 

 
 Teknikprogrammet 

- Samhällsbyggande och miljö 
- Teknikvetenskap 

 
Preliminär antagningsstatistik  
Inom Göteborgsregionen (GR) råder fri sökning för gymnasieelever. Enligt 
statistik från preliminärantagningen i mars 2021 uppgår antalet sökbara 
platser inom GR inför läsåret 2021/22 till 12 438, detta är en minskning med 
225 platser jämfört med föregående läsår. Antalet sökande gymnasieelever 
inom regionen har inte minskat i motsvarande utsträckning. Sökande 
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gymnasielever har ökat med 27 elever i relation till föregående läsår och 
uppgår till 11 527 elever.   

Nedan presenteras preliminär antagningsstatistik från mars 2021. Statistiken 
beskriver söktrycket (antal förstahandssökande sökande per plats i procent), 
antalet sökande (behöriga till 1:a handsval) samt antalet platser på de 
aktuella programmen på Hulebäcksgymnasiet och Fridagymnasiet. Antalet 
platser på inriktningarna bestäms av hur eleverna väljer inför årskurs 2. Med 
anledning av Härryda kommuns samverkansavtal med GR redovisas även 
preliminär antagningsstatistik för de aktuella programmen i hela regionen.   

  
Preliminär antagningsstatistik Hulebäcksgymnasiet 2021-2022 

Program  
Söktryck i 
procent, 
1:a hand  

Antal sökande (behöriga 
till 1:a handsval)  

Antal  
platser  

Barn- och fritidsprogrammet 56% 14 25 
Ekonomiprogrammet 119% 111 93 
El- och Energiprogrammet 150% 45 30 
Estetiska programmet ES - Bild 
och formgivning 92% 12 13 

Estetiska programmet ES - Dans 73% 11 15 

Estetiska programmet ES - 
Estetik & media 77% 10 13 

Estetiska programmet - Musik 30% 9 30 

Estetiska programmet ES - 
Teater 60% 9 15 

Fordon- och 
transportprogrammet 31% 5 16 

Handels- och 
administrationsprogrammet 93% 28 30 

Naturvetenskapsprogrammet  80% 100 124 
Samhällsvetenskapsprogrammet 101% 126 124 
Teknikprogrammet 118% 73 62 
Totalt antal förstahandssökande till Hulebäcksgymnasiet.  
Källa: Indra 21-03-04 
 
 
 
 
 
 
 

Page 207 of 437



   
  

4 (5)  
 

 Preliminär antagningsstatistik Fridagymnasiet 2021–2022 

Program  
Söktryck i 
procent, 
1:a hand  

Antal sökande (behöriga 
till 1:a handsval)  

Antal  
platser  

Ekonomiprogrammet 57% 16 28 
Naturvetenskapsprogrammet  7% 2 28 
Samhällsvetenskapsprogrammet 32% 9 28 
Teknikprogrammet 18% 5 28 
Totalt antal förstahandssökande till Fridagymnasiet.  
Källa: Indra 21-03-04 
 
 
Preliminär antagningsstatistik Göteborgsregionen 2021-2022  

Program  Söktryck 
i procent  

Antal sökande 
(behöriga till 1:a 

handsval)  

Antal  
platser  

Barn- och fritidsprogrammet 37% 175 473 
Ekonomiprogrammet 86% 2 264 2 633 
El- och Energiprogrammet 74% 463 627 
Estetiska programmet ES alla 
inriktningar 59% 699 1 186 

Fordon- och 
transportprogrammet 46% 245 534 

Handels- och 
administrationsprogrammet 38% 254 669 

Naturvetenskapsprogrammet  79% 1 888 2 390 
Samhällsvetenskapsprogrammet 78% 2 343 3 005 
Teknikprogrammet 81% 1 545 1 908 
Totalt antal förstahandssökande sökande inom GR  
Källa: Indra 2021-03-04 
 
Befolkningsprognos 
Nedanstående tabell redovisar befolkningsprognosen för 16-åringar både i 
Härryda kommun och i Göteborgsregionen. Det sker en ökning av 16-
åringar under de närmaste åren.  
 
Befolkningsprognos 16-åringar  
 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Härryda 565 578 641 698 629 725 
Göteborgsregionen 12 153 12 750 12 947 13 274 13 658 14 072 

Källa: Statistik om gymnasieskolan och yrkesvuxenutbildningen i 
Göteborgsregionen 2020 
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5 (5)  
 

Ekonomiska, pedagogiska och organisatoriska konsekvenser 
För att kunna bedriva kostnadseffektiv utbildning av hög kvalitet på Barn- 
och fritidsprogrammet krävs en hel klass per år på Hulebäcksgymnasiet. 
 
Ytterligare utökning av platser i Göteborgsregionen skulle kunna innebära 
att elevunderlaget på Hulebäcksgymnasiet minskar. En lägre andel fyllda 
utbildningsplatser skulle innebära högre kostnader per elevplats. Detta 
skulle även innebära högre interkommunala kostnader för Härrydaelever 
som studerar i andra kommuner. Om elevunderlaget på Hulebäcks-
gymnasiets program minskar blir det svårt att erbjuda nuvarande antal 
programinriktningar och profiler. En minskning av antalet klasser skulle 
även innebära övertalighet av personal på Hulebäcksgymnasiet.  
 
En överetablering av gymnasieskolor och program kan leda till 
nedläggningar av program och skolor inom hela Göteborgsregionen vilket 
kan få konsekvenser för gymnasieverksamheten och eleverna i Härryda 
kommun.  
 
Härryda kommuns bedömning 
Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och 
goda valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram inom GR-området. 
bedömningen är att en ytterligare etablering av utbildningsplatser inom 
Barn- och fritidsprogrammet i GR kan medföra negativa konsekvenser i 
form av kostnadsökningar och ett minskat utbud av program inom den 
kommunala gymnasieverksamheten Härryda kommun. 
 
 
SEKTORN FÖR UTBILDNING, KULTUR OCH FRITID 
 
Päivi Malmsten 
Sektorschef 
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Ansökan om godkännande som huvudman
för utökning av en befintlig fristående

gymnasieskola
Skolinspektionen prövar enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) om sökanden genom erfarenhet eller på annat
sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har ekonomiska förutsättningar att följa de
föreskrifter som gäller för verksamheten och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
utbildningen. Vidare krävs att den enskilde, inklusive samtliga inom ägar‐ och ledningskretsen i övrigt bedöms
lämplig. Det är sökanden som ska visa att denne uppfyller de ovan nämnda kraven för att godkännas som
huvudman för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat underlag.
 
Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget/föreningen/stiftelsen undertecknar ansökan.
Det undertecknade försättsbladet/e‐signatur finns på sista sidan av ansökningsblanketten. Undertecknade
försättsbladet kan antingen bifogas till ansökan eller skickas till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm
alternativ till tillstand@skolinspektionen.se. Försättsbladet behöver inte skickas in i original.
 
Skolinspektionen tar ut en avgift för ansökningar om godkännande med stöd av 2 kap. 5 c § skollagen. Se sidan
skicka in i ansökningsblanketten för mer information.
 

Ange vilket läsår utökningen av skolenheten avser att starta
2022/23

Ange vilken kommun skolenheten ska vara belägen
Göteborgs kommun

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)
Framtidsgymnasiet Göteborg AB

Organisationsnummer/personnummer
556478‐1606

Organisationsform
Aktiebolag

Skolenhetens namn
Framtidsgymnasiet Göteborg 

 
 

1. Sökanden och kontaktperson
1.1 Uppgifter om sökanden

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB) Framtidsgymnasiet Göteborg AB

Organisationsform Aktiebolag

Organisationsnummer/personnummer 556478‐1606

Utdelningsadress Box 213

Postnummer 101 24 

Ort Stockholm

 

1.2 Bifoga sökandens registeruppgifter
Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga samt visar personer som ingår i ägar‐ och
ledningskretsen ska bifogas ansökan. Se nedan vilken handling som ska bifogas för respektive
organisationsform. Registreringsbeviset som bifogas till ansökan ska vara aktuellt, max 3 månader gammalt.
Vid ägande i flera led ska registerhandlingar för samtliga juridiska personer med väsentligt inflytande över
verksamheten bifogas, se vidare under punkterna Ägare med väsentligt inflytande och Ägande i flera led.
Observera att det är de personer som står angivna som firmatecknare som också måste underteckna ansökan
för att ansökan ska vara giltig.
 
Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem som ansöker som huvudman. Sökanden kan alltså
inte ändra från ett bolag till ett annat under pågående handläggning.
 

 
Lägg till bilaga

 

1.3 Offentligt inflytande
Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller
föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 § skollagen.
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Om detta är fallet, redogör utförligt för
 
‐ bestämmanderätten i bolaget eller föreningen samt kommunens inflytande i bolaget eller föreningen
‐ orsakerna till att samverkan är nödvändig mellan en kommun eller ett landsting och en enskild för att
verksamheten ska komma till stånd, samt
‐ vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning.

Ej aktuellt.

 

1.4 Kontaktperson
Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med utsedd kontaktperson. Om
kontaktpersonen undertecknar ansökan eller undertecknar via e‐legitimation ska en fullmakt från behörig
firmatecknare bifogas till ansökan.

Kontaktperson Anna Jangblad Jukic

E‐postadress anna.jangbladjukic@academedia.se

Telefon arbetet 0761050965

Mobil 0761050965

Kontaktpersonens funktion i verksamheten Kvalitets‐ och utvecklingsansvarig

Fullmakt ‐ Lägg till bilaga
 

 

1.5 Uppgifter om befintlig skolenhet
Skolenhetens namn Framtidsgymnasiet Göteborg

Skolenhetens adress Andra Långgatan 15

Postnummer 41328

Ort Göteborg

1.6 Inriktning
Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar

 Waldorf
 Konfessionell inriktning av utbildningen. Redogör för de konfessionella inslagen.

Ej aktuellt.

 

1.7 Skolenhetskod
Ange skolenhetskod på den befintliga skolenheten.

16819383

 

1.8 Byta namn – gamla namnet
Om skolenheten ska byta namn anges det gamla namnet här.

Det nya namnet anges här.

 

1.9 Nuvarande antal elever
Ange nuvarande antal elever i skolenheten fördelat på respektive program, inriktning och årskurs.
 

Infoga program
 

Totalt antal elever vid skolenheten 0
 

1.10 Utökning
Beskriv övergripande hur den sökta utökningen kommer att påverka den befintliga skolenheten.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur lokalen och speciallokaler kommer att påverkas/utökas
‐ hur skolenhetens ekonomi påverkas
‐ hur antalet lärartjänster påverkas
‐ övrigt kring hur utökningen kommer att påverka skolverksamheten.

En ny utbildning innebär olika investeringar och för att se hur vi planerat rent ekonomiskt hänvisas till våra 
svar under område 3 och i bifogad bilaga för Likviditets‐ och Resultatbudget. Lokaler och Speciallokaler 
redovisas under punkterna 4.1 och 4.2. Hur lärartjänsterna påverkas redovisas under punkt 5.3

 

1.11 Övertagande av en annan huvudmans godkännande och/eller
utökning av en befintlig skolenhet

Besvara det här avsnittet om ansökan gäller att ta över en annan befintlig verksamhet av en kommunal eller
fristående huvudman.  Alternativt om ansökan avser en sammanslagning av befintliga verksamheter.
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 Ansökan avser att ta över en annan huvudmans befintliga godkännande för fristående skola.
 Ansökan avser att ta över en befintlig verksamhet med kommunal huvudman
 Ansökan avser en sammanslagning av befintliga verksamheter

Beskriv förändringen som ni vill genomföra

 

1.12 Medgivande samt tidpunkt för övertagande
Samtliga skolformer som den nuvarande huvudmannen har godkännande för vid skolenheten återkallas om
godkännande ges till den sökande. Försättsbladet ska signeras av befintlig huvudman och sökanden. Skriv ut
försättsbladet och signera det. Försättsbladet behöver inte skickas in i original. Försättsbladet kan skickas in i
samband med ansökan. Ange även datum för den planerade överlåtelsen av skolenheten.
 
Länk till försättsblad:
https://skolinspektionen.se/globalassets/01‐inspektion‐och‐tillstand/tillstand/ansokan‐dokument/2021‐
medgivande‐aterkalla‐vid‐byte‐av‐huvudman.docx
 
Avser övertagandet en kommunal skola, bifoga beslut om detta från kommunen.
 
Notera att en överlåtelse endast får genomföras efter det att Skolinspektionen har godkänt ansökan.

Bifoga bilagan på sista fliken "Skicka in" och ange namn på bilagan nedan. 

 
 

2. Sökta program, elevantal och elevprognos
 

2.1 Nationella program och inriktningar samt antal sökta
utbildningsplatser

Ange vilka nationella program och inriktningar som ansökan avser samt antal sökta utbildningsplatser läsår
1, 2 och 3.
 
 
Nationellt program Barn‐ och fritidsprogrammet

Inriktning Pedagogiskt och socialt arbete

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 12 0 0 12

Läsår 2 12 12 0 24

Läsår 3 12 12 12 36

Fullt utbyggd
verksamhet

12 12 12 36

Infoga program
  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Fullt utbyggd
verksamhet

12 12 12 36

 

   
 

2.2 Läsår ‐ fullt utbyggd
Ange vilket läsår skolenheten planeras vara fullt utbyggd.
 
  År
Fullt utbyggd verksamhet 2024

 
 

2.3 Elevprognos
En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna
bedrivas stabilt och kontinuerligt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas
ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade
utbildningen och skolenheten. Riktat intresse förutsätter att elev/vårdnadshavare fått information om
huvudmannen innan de svarar. Det ska även framgå vilken utbildning, det vill säga program och inriktning
som intresse lämnas för.
 
Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen:
 
‐ vilken information elev/vårdnadshavare fick om sökanden och den
  planerade skolenheten i samband med intresseundersökningen
‐ att elev/vårdnadshavare vid undersökningstillfället fick information
  om att den planerade skolan är en fristående skola
‐ vilka frågor som ställdes vid undersökningen
‐ resultatet från undersökningen där svaren redovisas per sökt
  program och inriktning
‐ hur och när intresseundersökningen är genomförd
‐ urvalsmetoden och antal tillfrågade elever/vårdnadshavare.
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Se bilagor 2.3a samt 2.3b

Lägg till bilaga

 

2.4 Elevprognos vid övertagande av en befintlig verksamhet
Om ansökan avser att ta över en annan huvudmans befintliga verksamhet och/eller en sammanslagning av
befintliga verksamheter, redogör för
 
‐ Vad som ligger till grund för den elevprognos som sökanden angett. Har en intresseundersökning
genomförts bland befintliga elever redogör för denna.
‐ Om det planerade elevantalet är högre än det befintliga antalet elever, redogör särskilt för vad som ligger
till grund för denna elevprognos.
‐ Vilken information vårdnadshavare och elever har fått om den nya huvudmannen samt hur och när
informationen har getts. Bifoga underlag som gått ut till elever/vårdnadshavare.

Bifoga bilagan på sista fliken "Skicka in" och ange namn på bilaga nedan.

 
 

3. Ekonomi
 

3.1 Sökandens budget
 
Sökanden ska lämna in en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3 alternativt
en bidragskalkyl, det vill säga endast en redovisning av de intäkter och kostnader som påverkas av
utökningen. Moms och sociala avgifter ska ingå i beräkningen. Sökanden kan komma in med en budget för
hela skolverksamheten alternativt en budget som endast berör utökningen. Ange nedan vilken typ av budget
som lämnas in samt hur många elever och lärare den är beräknad på.
 
Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets‐ och resultatbudget avser att bedriva en verksamhet
med god kvalitet och varaktighet. Utgå exempelvis från Skolverkets jämförelsetal och kommentera eventuella
större avvikelser från genomsnittskostnader/bidrag. Om sökanden inte uppger någon post i budgeten för till
exempel elevhälsa eller försäkringar, ange skälet till detta.

Beräkning av kostnad utgår från de genomsnittliga kostnader som vi i dagsläget har för skolorna inom 
huvudmannen. Genom att ingå i AcadeMediakoncernen har vi fördelaktiga inköpspriser på t.ex. material till 
skolbibliotek, läromedel och litteratur men även bra skolmatsavtal och avtal för datorer som förhandlas 
direkt med tillverkarna vilket hjälper oss att hålla kostnaderna för detta nere. Kostnaden för skolbibliotek är 
baserat på de befintliga avtal vi har med våra leverantörer för litteratur, material och bibliotekssystem med 
utbildning av personal. Beräkning av kostnader för lokaler utgår på samma sätt från de genomsnittliga 
kostnaderna för befintliga lokaler. Även inom detta område drar vi nytta av att ingå i AcadeMediakoncernen 
som arbetar aktivt med fastighetsfrågor för att nyttja fördelarna av att vara en stor kund och hyrestagare. I 
varje fall gäller att varje skolas ekonomiska planering i samtliga avseenden görs i relation till skolans lokala 
förutsättningar och behov. Kostnaderna kan därmed skilja sig åt mellan skolor och mellan läsår. Genom att 
löpande följa upp kostnader för alla skolor och aktivt arbeta med leverantörer har vi däremot en mycket god 
kännedom om vilka faktiska kostnadsspann det rör sig om i olika delar. Det gör att vi kan ha en effektiv och 
ändamålsenlig framförhållning i kostnadsplaneringen för såväl etablering av nya utbildningar som befintliga 
skolor.

 

3.2 Årsredovisning/årsbokslut
Bifoga årsredovisning/årsbokslut för senast avslutade räkenskapsår inklusive revisionsberättelse om sådan
finns. Om sådan inte upprättats, kom in med en aktuell balans‐ och resultatrapport (max 2 månader
gammal).
 
Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/perioderna eller om bolagets/föreningens ekonomi visar
låg likviditet och/eller soliditet, redogör i förekommande fall för bakgrunden till detta. Redogör dessutom för
hur sökanden ska stärka den ekonomiska situationen.
 
Om sökanden ingår i en koncern, redovisa koncernens ekonomiska ställning inklusive koncernredovisning om
sådan finns. Förtydliga eventuella kommissionsförhållanden.

Lägg till bilaga

 

3.3 Grundbelopp
Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbelopp per nationellt program. Beloppet ska stå i
överensstämmelse med det angivna elevantalet inom respektive nationellt program.
 
Av redogörelsen ska framgå
‐ beloppets storlek och hur det har beräknats
‐ vilka kontakter som tagits med kommunen.
 

Skolan finansieras via kommunala bidrag per elev från elevernas hemkommun. I planerad budget baserar vi oss 
på de uppgifter som aktuell kommun har lämnat till AcadeMediakoncernen för sökta program och inriktningar 
gällande året 2020, även om vi vet att en del elever sannolikt kommer att pendla in från kommuner med andra 
ersättningsbelopp och därmed skulle kunna påverka skolans finansiering. I lagd budget har vi inte tagit höjd för 
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detta, vi räknar endast med indexering av bidragsbeloppen med 1 % per år trots att både löner och hyra 
uppräknats mer för kommande år.

De aktuella bidragsbeloppen framgår i bilagd budget i bilaga B3.6.

 

3.4 Lån/ägartillskott/aktieägartillskott
samt finansiering med egna medel

Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående uppgifter.
 
Lån ‐ Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank. 
Av lånelöftet ska framgå
‐ vilket belopp som kan/kommer att lånas ut
‐ bolagets/föreningens namn och organisationsnummer
‐ lånelöftets giltighetstid
‐ eventuella villkor för lånet
‐ datum då lånelöftet är undertecknat
‐ kontaktuppgifter till utlånande part
 
Om långivaren är en bank ska det av lånelöftet även framgå
‐ vilken bank som avser att låna ut pengarna.
 
Om långivaren är en privatperson eller annan juridisk person än bank ska nedanstående information
bifogas lånelöftet
‐underlag som visar att utlånande part är behörig att låna ut medlen såsom firmatecknare i bolaget (t ex
registreringsuppgifter från Bolagsverket)
‐ underlag som styrker att medlen finns att tillgå, exempelvis genom kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.
 
Aktieägartillskott/ägartillskott ‐ Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post.
Tillskottet ska styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av lämnande part. Om lämnande part är en
juridisk person ska intyget signeras av behöriga firmatecknare i det bolag som lämnar tillskottet och underlag
som styrker att signerande personer är behörig firmatecknare ska bifogas (t ex registreringsuppgifter från
Bolagsverket).
 
Utöver intyget ska bifogas underlag som styrker att medlen finns att tillgå. Detta gäller oavsett om lämnande
part är privatperson eller ett bolag. Exempel på sådant underlag är kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.
 
Finansiering med egna medel ‐ Med detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i den sökandes
pågående verksamhet. Styrk posten med till exempel sökandens senaste årsredovisning och kontoutdrag och
förklara vilka medel sökanden avser nyttja..

Lägg till bilaga

 

3.5 Övriga inbetalningar/intäkter
Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange i så fall  vad posten omfattar
och med vilket belopp. Om det finns utbetalningar/kostnader som kan hänföras till
inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i budgeten. Tillskott av medel som inte
omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och kontoutdrag
från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande.
 

Ej aktuellt.

 

3.6 Likviditetsbudget och resultatbudget
Inkom med en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3 alternativt en
bidragskalkyl, det vill säga endast en redovisning av de intäkter och kostnader som påverkas av utökningen.
Moms och sociala avgifter ska ingå i beräkningen. Sökanden kan komma in med en budget för hela
skolverksamheten alternativt en budget som endast berör utökningen. Ange nedan vilken typ av budget som
lämnas in samt hur många elever och lärare den är beräknad på.
 
Om sökanden kommer in med en budget för hela skolverksamheten, ange nedan hur många elever och lärare
som budgeten är beräknad på.
 
  Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3
Antal elever
Antal lärare
 
 
Likviditetsbudget läsår 1 Resultatbudget

Inbetalningar Läsår 1 Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3

Kommunalt bidrag
gymnasieskola

Kommunalt bidrag
gymnasieskola

Lån Övriga intäkter

Aktieägartillskott/
ägartillskott

       

Finansiering med egna
medel

       

Annan finansiering        
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Övriga inbetalningar        

Summa inbetalningar 0 Summa intäkter 0 0 0

           

Utbetalningar   Kostnader      

Personal   Personal      

    Skolledning     Skolledning

    Lärare
gymnasieskola

    Lärare
gymnasieskola

    Övrig personal     Övrig personal

    Administration     Administration

    Rekrytering     Rekrytering

    Fortbildning     Fortbildning

Lokaler/Utrustning   Lokaler/Utrustning      

    Lokalkostnad     Lokalkostnad

    Kostnader för
    speciallokaler

    Kostnader för
    speciallokaler

    Möbler        

    Kontorsutrustning/
    förbruknings‐
    inventarier

    Kontorsutrustning/
    förbruknings‐
    inventarier

    Telefon, kopiator mm        

Läromedel   Läromedel      

    Litteratur/utrust./
    skolbibliotek (inkl
    programvaror,
    licenser)

    Litteratur/utrust./
    skolbibliotek (inkl
    programvaror,
    licenser)

    Datorer          

Övrigt   Övrigt      

    Info och annonsering     Info och
annonsering

    Elevhälsa     Elevhälsa

    Skolmåltider     Skolmåltider

    Försäkringar     Försäkringar

    Studie‐ och
    yrkesvägledning

    Studie‐ och
    yrkesvägledning

    APL‐handledning     APL‐handledning

    Övriga utbetalningar     Övriga kostnader

Finansiella poster   Finansiella poster      

    Räntor     Räntor

    Amorteringar Avskrivningar      

        Möbler

        Datorer

        Telefon, kopiator
mm

Summa utbetalningar 0 Summa kostnader 0 0 0

Över/underskott 0 Vinst/förlust 0 0 0
 

 

3.7 Resultatbudgeten
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat läsår 1 och bolaget/föreningen inte har ett eget kapital som
täcker förlusten, redovisa hur förlusten ska täckas.
 
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år 3, redovisa när verksamheten beräknas generera som lägst
ett nollresultat samt hur sökanden ska arbeta för att uppnå detta.

Ej aktuellt. 

 
 

4. Lokaler
4.1 Lokaler

Redogör för om lokalerna behöver förändras till följd av den tilltänkta utökningen. Ange i sådant fall på
vilket sätt detta ska ske.

Lokalerna förändras inte på grund av att vi öppnar Barn och fritidsprogrammet vid skolan. Vi fasar ut 
Teknikprogrammet där vi inte längre tar in nya elever. Dessa lokaler kommer då istället nyttjas till BF.

 

4.2 Speciallokaler
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Redogör för om tillgången till speciallokaler behöver förändras till följd av den tilltänkta utökningen. Ange i
sådant fall på vilket sätt detta ska ske.

Om speciallokaler ska hyras externt, redogör för
‐ avstånd från skolbyggnaden
‐ omfattning och organisering av undervisningen som ska bedrivas i speciallokaler utanför skolenheten.

Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen

Idrott och hälsa
För idrottsundervisning och övriga inslag av idrotts‐och friluftsundervisning samarbetar skolans idrottslärare 
med lokala aktörer såsom idrottshallar, gym, föreningar, sim‐och ishallar samt idrottsplatser för både inom‐ 
och utomhusaktiviteter. I praktiken innebär det att skolan hyr in sig på olika anläggningar, allt utifrån behov. 
Utrustning såsom läromedel och HLR‐utrustning mm som behövs för den del av undervisningen som 
genomförs i skolan finns på plats.

Naturvetenskapliga ämnen

Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram
Undervisningssalarna för BF är en ordinarie undervisningssal med intilliggande metodrum. 
Undervisningssalen alternativt metodrum har indraget vatten för rengöring av redskap och blandning av 
färg, gips mm. Vidare kommer vi ha metodmaterial som skötbord, övningsdocka för blöjbyte mm. Nödvändigt 
metodmaterial för kurser inom pedagogiskt såväl som socialt arbete kommer finnas. Då vi bedriver BFPEA på 
ett flertal skolor idag har vi erfarenhet och kompetens som vi kommer använda oss av för att iordningställa 
och utrusta speciallokaler.

 
 

5. Skolenhetens ledning och personal
5.1 Rektor

 För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Sökanden har en rektor som genom utbildning och
erfarenhet har pedagogisk insikt enligt 2 kap. 11 § skollagen.

 

5.2 Lärare – behörighetskrav
För undervisning i gymnasieskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har legitimation som
lärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisning. Undantag får göras i vissa fall.
 

 Sökanden för gymnasieskolan kommer att följa kraven på lärarnas utbildning enligt 2 kap. 13 § och 17‐
22 §§ skollagen.

 

5.3 Antal lärare
Ange beräknat antal lärare i gymnasieskolan uttryckt i personer och antal heltidstjänster för båda sökt
utökning och för hela skolenheten. Lämna även en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på
skolan.
 
Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5).
 
 

Utökning
Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

2 0.8 3 1.6 3 2.3 3 2.3

Antal elever per lärare, läsår 1 15
Antal elever per lärare, läsår 2 15
Antal elever per lärare, läsår 3 15.65217391304348
Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet 15.65217391304348
 

Hela skolenheten
Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

31 23.7 32 24.5 32 25.3 32 25.3
 

Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.

 
 

5.4 Övrig personal
Om sökanden angett övrig personal i budgeten lämna här en beskrivning av vilken personal som avses.

Med övrig personal avses IT, Kök & Vaktmästartjänster
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6. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och
gymnasial lärlingsutbildning

6.1 Gymnasial lärlingsutbildning
 Sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning.

Om sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning ange i vilken årskurs sökanden avser att
påbörja lärlingsutbildningen.

 

6.2 Omfattning av APL
Ange antal veckor som kommer att förläggas till APL på respektive program/inriktning.
 
Program Inriktning Veckor

Barn‐ och fritidsprogrammet Pedagogiskt och socialt arbete 15

Infoga program

 
 

6.3 Säkerställande av APL‐platser
Redogör för hur sökanden avser säkerställa att samtliga elever får tillgång till APL‐platser på utbildningen.

Samverkan med arbetslivet och APL‐platserna är ett centralt element i genomförandet och utvecklingen av 
Framtidsgymnasiets yrkesutbildningar. Samverkan syftar dels till att vidareutveckla och kvalitetssäkra våra 
program och inriktningar och knyta viktiga kontakter med branscherna, men också till att vid behov 
synliggöra och utmana invanda föreställningar på arbetsplatserna och på så vis ge våra samarbetsföretag 
möjlighet att utveckla sina rutiner och sin arbetsmiljö. Målet är att så många som möjligt av våra elever ska 
kunna gå ut i anställning efter sin skoltid och då kunna delta på ett kunnigt och kompetent sätt i arbetet i en 
välkomnande och god miljö. 

Framtidsgymnasiet har en lång erfarenhet av att bedriva yrkesutbildningar inom flera olika program. Vår 
gymnasieskola i Göteborg bedriver i dagsläget utbildning inom Industritekniska programmet, El‐ och 
energiprogrammet samt VVS‐ mot fastighetsprogrammet. Skolan har en APL‐samordnare med särskilt ansvar 
för anskaffning av nya platser.  APL‐ansvarig säkerställer också att potentiella APL‐företags verksamhet 
motsvarar elevernas utbildningsbehov utifrån rektors beslut av förläggning av kurser till APL. Rektor 
genomför täta avstämningar med APL‐samordnare och huvudmannen följer regelbundet upp skolornas 
tillgång till kvalitativa APL‐platser. 

Anskaffandet av APL‐platser bygger på ett långsiktigt upprättande och förvaltande av relationer med företag 
på orten, där information om skolan och APL‐verksamheten, studiebesök och APL‐besök, erbjudande av 
handledarutbildning samt samverkan med de lokala programråden spelar en stor och viktig roll. Den löpande 
kontakten och förvaltningen av relationerna till APL‐platserna ingår därefter i alla våra yrkeslärares arbete, 
liksom löpande riskbedömning. En utvärdering av APL‐företagens lämplighet görs i slutet av varje termin, då 
en bedömning görs kring huruvida samarbetet bör fortsätta. 

Efter att huvudmannen beviljas tillstånd att bedriva ett yrkesprogram på en ort tas kontakt med kommunen 
och potentiella samarbetsföretag på orten. I den mån det redan finns ett lokalt eller regionalt programråd ses 
möjlighet att delta i dessa över. Utöver sådana kontakter nyttjas också våra yrkeslärares ofta omfattande 
yrkesnätverk och branschkontakter. Vid behov kan stöd inte sällan också inhämtas från andra Academedia‐
skolor i området och deras etablerade kontaktnät.

 

6.4 Lokalt programråd
 Skolenheten kommer för yrkesprogrammen att upprätta ett eller flera lokala programråd för samverkan

mellan skola och arbetsliv enligt 1 kap. 8 § gymnasieförordningen.
 

6.5 Handledare
Beskriv sökandens rutiner för att utse en handledare på APL‐platsen.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur sökanden avser att säkerställa att den handledare som utses har nödvändig kunskap och erfarenhet för
uppdraget och även i övrigt bedöms vara lämplig.

APL‐samordnaren för som representant för skolan dialog med arbetsgivaren när det gäller att utse 
handledaren. I den första kontakten med handledaren erhåller denna information om APL‐verksamheten, 
ansvarsfördelning och förväntningar, examensmål och centralt innehåll i aktuella kurser samt skolans 
likabehandlingsarbete. Skolan informerar också om handledarutbildning och erbjuder samtliga handledare 
att delta i sådan. En bedömning av handledarens lämplighet görs sedermera av APL‐samordnaren innan 
överenskommelse sluts om arbetsplatsförlagt lärande. 

     APL‐kontrakt undertecknas av arbetsplatsansvarig, rektor, elev och ev. vårdnadshavare. Därefter görs 
löpande uppföljningar och bedömningar av arbetsplatsens och handledarens lämplighet av aktuell 
yrkeslärare i samband med bland annat trepartssamtal. Om det i samband med sådana löpande 
uppföljningar, eller på annat sätt, framkommer uppgifter som gör att en handledares lämplighet ifrågasätts 
kontaktar yrkesläraren rektor. Om en handledare bedöms olämplig för uppdraget görs försök att utse en 
annan handledare. Om så inte kan ske får eleven istället byta till en annan APL‐plats. 

 

6.6 Bedömning och betygsättning
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Redogör för sökandens rutiner för bedömning och betygsättning vid arbetsplatsförlagt lärande.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ vem som ansvarar för att betyg sätts i enlighet med författningarna
‐ hur eleverna informeras om det centrala innehållet i kursmålen
‐ hur det säkerställs att de moment som ska genomföras på APL‐platsen kopplas till kursmålen.

Rektor beslutar, vanligen i samråd med yrkeslärare, om förläggning av kurser till APL‐platser i samband med 
beslut om poängplaner för utbildningarna. Undervisande lärare informeras om beslutet och tillser att APL‐
planeringen framgår av undervisningsplaneringen, där även undervisningens centrala innehåll framgår. 
Elever och handledare informeras inför varje APL‐period eller arbetsområde om utbildningens examensmål 
samt vilket centralt innehåll som är förlagt till APL under den aktuella perioden, vanligen via 
arbetsområdesbeskrivningar i skolans elevadministrativa system eller annan undervisningsplattform. I 
samband med detta ges också information om hur betyg sätts i kursen och vilka kunskapskrav som är 
aktuella. 

Genom trepartssamtal och annan löpande kontakt inhämtar undervisande lärare information om elevens 
kunskapsutveckling på APL‐platsen, bland annat vilka förmågor eleven fått möjlighet att uppvisa inom 
ramen för APL samt i vilken mån eleven genomför arbetsmoment självständigt eller med handledning, med 
vilket handlag, med hänsyn till föreskrifter om miljö och säkerhet osv. I slutet av kursen ansvarar 
undervisande lärare för att betyg sätts i enlighet med gällande föreskrifter och att det underlag som 
inhämtats från APL‐platserna ingår i det samlade betygsunderlaget i kursen. Rektor ansvarar för att 
undervisande personal har de kunskaper om bedömning och betygssättning som krävs för att kunna fatta 
beslut om betyg på rättssäkert sätt. I enlighet med Skollag 3 kap 16 § och Gymnasieförordningen 8 kap 1‐1c 
§§ sätter yrkeslärare med tidsbegränsad anställning som saknar legitimation beslut om betyg tillsammans 
med en legitimerad lärare. 

 

6.7 Lärlingsutbildning – utbildningskontrakt
Om gymnasieskolan avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning redogör för hur utbildningskontraktet
kommer att utformas alternativt bifoga ett exempel på utbildningskontrakt.

Lägg till bilaga

 
 

 

7. Övrigt 
7.1 Övriga upplysningar

Eventuella övriga upplysningar som sökande önskar framhålla anges här.

 

7.2 Angående bilagor
På sidan ”Skicka in” ges ni möjlighet att bifoga ytterligare filer till ansökan. Om ni inte kommer att bifoga
samtliga efterfrågade bilagor, redogör för orsaken till detta.

1.9: Formuläret för 1.9 är felaktigt. Nuvarande inriktningar på nationella program samt alla 
introduktionsprogram saknas. Se därför istället bilaga 1.9.
3.6: Budget, se bilaga 3.6.
Ägar‐ och ledningsprövning, se bilagor.
2:3: Elevprognos, se bilagor 2.3a och 2.3b.
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för utbildning, kultur och fritid 
Agnesa Kasapolli 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-03-25   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN184 867 

 

 

 

Kulturstipendium 2021 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden utser xx till mottagare av Härryda kommuns 
kulturstipendium 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Sektorn för utbildning, kultur och fritid har i uppdrag att föreslå mottagare 
av årets kulturstipendium, utifrån de stipendieansökningar som sektorn har 
mottagit under ansökningstiden. Välfärdsnämnden ska utse en mottagare av 
stipendiet. 
 
Kulturstipendiet är avsett som ett stöd och en uppmuntran för fortsatt 
utbildning och utveckling inom det kulturella området. Stipendiet delas ut 
till en person eller organisation som är verksam inom Härryda kommun eller 
vars kulturella gärning på annat sätt har anknytning till kommunen.  
 
Förslag tillsammans med motivering lämnas till välfärdsnämnden. 
 
Mottagare av Härryda kommuns kulturstipendium erhåller 10 000 kronor. 
Prisutdelning sker vid kommunens nationaldagsfirande den 6 juni 2021. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 25 mars 2021 
 
 
 
 
Päivi Malmsten Susanna Eskilsson Juhlin 
Sektorschef Verksamhetschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för utbildning, kultur och fritid 
Agnesa Kasapolli 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-03-25   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN183 867 

 

 

 

Kulturpris 2021 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden utser xx till mottagare av Härryda kommuns kulturpris 
2021. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Sektorn för utbildning, kultur och fritid har i uppdrag att föreslå mottagare 
av årets kulturpris. Välfärdsnämnden ska utse mottagare av priset.  
 
Kulturpriset är en belöning för en lång och trogen insats inom det kulturella 
området. Priset delas ut till en person eller organisation som är verksam 
inom Härryda kommun eller vars kulturella gärning på annat sätt har 
anknytning till kommunen. 
 
Förslag tillsammans med motivering lämnas till välfärdsnämnden. 
 
Mottagare av Härryda kommuns kulturpris erhåller 5000 kronor. 
Prisutdelning sker vid kommunens nationaldagsfirande den 6 juni 2021. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 25 mars 2021 
 
 
 
Päivi Malmsten Susanna Eskilsson Juhlin 
Sektorschef Verksamhetschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för utbildning, kultur och fritid 
Agnesa Kasapolli 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-03-25   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN182 805 

 

 

 

Årets föreningsprofil 2021 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden utser xx till mottagare av årets föreningsprofil 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Sektorn för utbildning, kultur och fritid har fått i uppdrag att föreslå 
mottagare av årets föreningsprofil. Välfärdsnämnden ska utse mottagare av 
priset. 
 
Årets föreningsprofil är en belöning till medlem i förening som profilerat sig 
med en föreningsinsats utöver det vanliga. Insatsen ska vara ideell och 
gagna föreningens utveckling. 
 
Förslag tillsammans med motivering lämnas till välfärdsnämnden. 
 
Mottagare av årets föreningsprofil erhåller 5000 kronor. Prisutdelningen 
sker vid kommunens nationaldagsfirande den 6 juni 2021. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 25 mars 2021 
 
 
 
 
Päivi Malmsten Susanna Eskilsson Juhlin 
Sektorschef Verksamhetschef 
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 Datum   
 2021-04-01   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN203 046 

 

 

 

Bemötande- och tillgänglighetspris 2021 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden utser xx till mottagare av Härryda kommuns bemötande- 
och tillgänglighetspris 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Rådet för funktionshinderfrågor har i uppdrag att föreslå mottagare av priset 
samt lämna förslaget tillsammans med motivering till välfärdsnämnden. 
Välfärdsnämnden ska utse mottagare av priset. 
 
Bemötande- och tillgänglighetspriset är en belöning till personer som 
arbetar för att motverka hinder för funktionsnedsatta i samhället och för att 
höja kvaliteten i bemötandet. Priset delas ut till en person som är verksam 
inom Härryda kommun eller vars gärning på annat sätt har anknytning till 
kommunen. 
 
Mottagare av Härryda kommuns bemötande- och tillgänglighetspris erhåller 
5 000 kronor. Prisutdelning sker vid kommunens nationaldagsfirande den 6 
juni 2021. 
 
 
 
 
Ronny Sjöberg 
Ordförande i rådet för funktionshinderfrågor 
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 Datum   
 2021-03-17   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN163 

 

 

 

Uppdrag till välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågor om 
trygghet, studiero och kunskap 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden uppdrar åt välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågor 
att närmare följa arbetet med de prioriterade målen: 

 Tryggheten och studieron ska öka 
 Kunskapsresultaten inom grundskolan ska öka 

 
Uppdraget ska redovisas till välfärdsnämnden senast i december 2022. 
 
Ärendet 
Välfärdsnämnden inrättade en arbetsgrupp för skolfrågor den 5 februari 
2020 § 4 och gav även arbetsgruppen ett antal uppdrag. Välfärdsnämnden 
beslutade den 18 november 2020 § 278 att välfärdsnämndens arbetsgrupp 
för skolfrågors uppdrag var genomförda och därmed avslutade. 

Vidare beslutade välfärdsnämnden den 18 november 2020 § 278 att förlänga 
arbetsgruppens uppdragsperiod till den 31 december 2022, så att 
välfärdsnämnden vid behov skulle kunna ge uppdrag åt välfärdsnämndens 
arbetsgrupp för skolfrågor. 

Sveriges bästa skola 
Kommunfullmäktige har beslutat att välfärdsnämnden ska säkerställa att 
arbetet med utvecklingen av kommunens skolverksamhet görs i enlighet 
med politiskt beslutade inriktningar och beslut.  
 
I välfärdsnämndens verksamhetsplan fastställd den 18 november 2020 § 268 
anges de politiska inriktningarna att verksamheten ska sträva mot att bli 
Sveriges bästa grundskola, att alla elever, utifrån sina förutsättningar, ska 
utmanas för att utvecklas och att kunskapsresultaten ska öka. Vidare ska 
skolutveckling drivas i samverkan mellan politik, förvaltning och 
personalföreträdare.  
  
I välfärdsnämndens verksamhetsplan anges två mål för verksamhetsområdet 
grundskola: 

 Tryggheten och studieron ska öka 
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 Kunskapsresultaten inom grundskolan ska öka 
 
Uppdrag till välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågor 
Utifrån ovanstående föreslås välfärdnämndens arbetsgrupp för skolfrågor få 
i uppdrag att närmare följa arbetet med de prioriterade målen; tryggheten 
och studieron ska öka, samt kunskapsresultaten inom grundskolan ska öka. 
 
Arbetsgruppen ska genomföra studiebesök för att följa enskilda skolors 
arbete. Arbetsgruppen ska dessutom tillsammans med förvaltningen 
utveckla ett sätt att ge bättre analysunderlag angående kränkande 
behandlingar för nämnden. Arbetet bör främst koncentreras på: 

 En differentiering av inkomna anmälningar i typ och 
allvarlighetsgrad. 

 En uppföljningsmodell för utvärdering av gjorda åtgärder. 

Arbetsgruppen föreslås arbeta med uppdraget under resten av 
mandatperioden. Arbetsgruppen sammanträder på dag och tid som 
arbetsgruppen bestämmer. Uppdraget föreslås redovisas till 
välfärdsnämnden senast i december 2022. 

 
 
 
Maria Kornevik Jakobsson 
Ordförande i välfärdsnämnden
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Utvecklingsfunktionen  
Anna Svensén Burgman 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-03-31   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2020VFN533 046 

 

 

 

Svar på motion om hedersomnämnande HBTQ 
 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
välfärdsnämndens förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 § 222 att till 
välfärdsnämnden remittera motion från Gunilla Wathne (S), Oskar Sköld 
(S) och Ulla-Karin Johansson (S) om hedersomnämnande HBTQ. 
Motionärerna föreslår att ett hedersomnämnande gällande HBTQ-frågor till 
personal i kommunens verksamhet införs och att även detta utdelas den 17 
maj.  
 
Förvaltningen ställer sig positiv till att ett hedersomnämnande gällande 
HBTQ-frågor till personal i kommunens verksamhet införs och utdelas 
samma dag som HBTQ-priset. Förvaltningen anser att ett 
hedersomnämnande för HBTQ-frågor är ett bra sätt att uppmärksamma och 
uppmuntra personal som gör goda insatser inom området. Det innebär också 
en möjlighet att synliggöra frågan och visa på goda exempel även internt i 
förvaltningen. Förvaltningen föreslår bifall till motionen. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 31 mars 2021 
 Motion om hedersomnämnande HBTQ 

 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2018 § 41 att införa ett 
HBTQ-pris. HBTQ-priset ska delas ut årligen till en person eller grupp som 
har arbetat för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell 
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läggning, könsidentitet och könsuttryck. Den nominerade personen eller 
gruppen ska vara verksam inom Härryda kommuns gränser eller ha gjort en 
insats som på annat sätt har anknytning till kommunen. Kommunanställda 
och kommunala verksamheter kan inte tilldelas priset. 
 
Allmänheten har möjlighet att föreslå mottagare av HBTQ-priset. 
Kommunens tvärsektoriella samverkansgrupp för mångfald och HBTQ har i 
uppdrag att gå igenom samtliga nomineringar, göra en bedömning av dessa 
utifrån kriterierna för priset samt att föreslå pristagare. Förslag på pristagare 
lämnas tillsammans med motivering till välfärdsnämnden som utser 
mottagare av priset. Hittills har priset endast delats ut under 2019 och med 
hänsyn till antalet inkomna nomineringar efter den inledande 
nomineringsperioden gjorde samverkansgruppen bedömningen att det 
fanns behov av att förlänga perioden ytterligare. I år kommer HBTQ-priset 
att delas ut under hösten, så att det sammanfaller med Europride, istället för 
under våren. Mottagare av Härryda kommuns HBTQ-pris erhåller en 
summa på 5000 kronor. 
 
Motionärerna anser att det är viktigt att även lyfta fram det arbete som sker 
internt i kommunen. Motionärerna föreslår att Härryda kommun inför ett 
hedersomnämnande till den person inom förvaltningen som har gjort mest 
för att belysa HBTQ-frågan under det senaste året. Detta 
hedersomnämnande föreslås utdelas samma dag som HBTQ-priset den 17 
maj. Ett hedersomnämnande innebär inga kontanta medel men ett diplom 
och uppmärksamhet. 
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen ställer sig positiv till att ett hedersomnämnande gällande 
HBTQ-frågor till personal i kommunens verksamhet införs och utdelas 
samma dag som HBTQ-priset. Förvaltningen anser att ett 
hedersomnämnande för HBTQ-frågor är ett bra sätt att uppmärksamma och 
uppmuntra personal som gör goda insatser inom området. Det innebär också 
en möjlighet att synliggöra frågan och visa på goda exempel även internt i 
förvaltningen. Då HBTQ-priset kommer att delas ut under hösten istället för 
under våren bedömer förvaltningen att hedersomnämnandet kan införas 
redan till hösten 2021. Förvaltningen föreslår bifall till motionen. 
 
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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HÄRR YDA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2020 -10- 15 

Diarienr 

~ FRAMTIDSPARTIET 

IT 

Motion 

Hedersomnämnande HBTQ 

Härryda Kommun har instiftat ett HBTQ-pris. Detta är riktigt bra. Vi behöver lyfta dessa 
frägor mer. 

Kommunen har tagit ett klokt beslut om att den som arbetar i kommunen inte skall 

kunna tilldelas priset. Detta förhällningssätt är vanligt förekommande och brukligt att 
använda sig av. 

Vi tycker dock att det ocksä är viktigt att visa pä det viktiga arbete som sker internt i 

kommunen och önskar att även detta skall lyftas fram. 

Vi tycker därför att det är pä sin plats att vi inför ett hedersomnämnande till den person 

inom förvaltningen som gjort mest för att belysa HBTQ-frägan det senaste äret. 

Detta hedersomnämnande föresläs utdelas samma dag som HBTQ-priset den 17 maj. 

Ett hedersomnämnande innebär inga kontanta medel men dock ett diplom och 

uppmärksamhet. 

Vi Socialdemokrater vill därför att: 

• Ett hedersomnämnande gällande HBTQ-frägor till personal i kommunens verksamhet 

införs ach att även detta utdelas den 17 maj. 

För Socialdemokraterna: 

6unila Wathne Oskar Sköld 

C- 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Utvecklingsfunktionen 
Anna Svensén Burgman 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-04-01   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN67 002 

 

 

 

Anmälan av personuppgiftsincidenter till välfärdsnämnden 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar anmälan av personuppgiftsincidenter. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Dataskyddsförordningen (EU 2016/679), GDPR, trädde i kraft 2018 och 
syftar bland annat till att skydda den enskildes grundläggande rättigheter 
och friheter, särskilt dennes rätt till skydd av personuppgifter. 
Välfärdsnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som sker inom nämndens verksamhet. 
 
En personuppgiftsincident är en händelse som kan ha negativ inverkan på 
skyddet för uppgifter som omfattas av sekretess och enskildas integritet eller 
tillgängligheten till personuppgifter. En personuppgiftsincident har inträffat 
om personuppgifter har förstörts, gått förlorade, ändrats eller röjts till någon 
obehörig. Det spelar ingen roll om det har skett oavsiktligt eller med avsikt, 
i båda fallen är det personuppgiftsincidenter. 
 
Enligt Härryda kommuns rutin för hantering av personuppgiftsincidenter 
framgår att alla personuppgiftsincidenter ska rapporteras skyndsamt. Det 
gäller även om incidenten hunnit bli åtgärdad. Om det är troligt att 
personuppgiftsincidenten kommer att medföra en risk för de registrerade ska 
den anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten inom 72 timmar efter att den 
har upptäckts. Alla personuppgiftsincidenter dokumenteras och anmäls till 
personuppgiftsansvarig nämnd, även de som inte anmäls till 
Integritetsskyddsmyndigheten. 
 
Personuppgiftsincidenter som sker inom välfärdsnämndens verksamhet 
anmäls till nämnden två gånger per år (april och oktober) och redovisas i 
förteckningen ”anmälan av personuppgiftsincidenter”. 
 
Sex personuppgiftsincidenter har anmälts inom välfärdsnämndens 
verksamhet under tidsperioden 22 september 2020 till 1 april 2021. 
Incidenterna rör obehörig åtkomst till uppgifter i system samt e-post som 
har skickats till fel mottagare. Incidenterna och vidtagna åtgärder hanteras 

Page 235 of 437



  2(2) 

           
       

enligt ovan nämnda rutin. Förvaltningen ser löpande över vilka 
förbättringsåtgärder som behöver vidtas på sikt. En del i detta arbete är att 
öka kunskapen hos kommunens verksamheter om GDPR samt om vad en 
personuppgiftsincident är. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 1 april 2021 
 Anmälan av personuppgiftsincidenter till välfärdsnämnden för 

perioden fr om 2020-09-22 och till 2021-04-01. 
 
 
 
Peter Lönn Birgitta Flärdh 
Kommundirektör Utvecklingschef 
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Uppföljningsbeslut 

  
Härryda kommun 

kommun@harryda.se  

 
 

2021-03-25 

1 (4) 

Dnr-SI 2019:9538 

 
 

 

 

 

Uppföljningsbeslut  
efter regelbunden kvalitetsgranskning vid 

Ekdalaskolan 7+9 i Härryda kommun 
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Skolinspektionen 

 

 2 (4) 

 

Inledning  
Skolinspektionen har genomfört en regelbunden kvalitetsgranskning vid Ekdalaskolan 
7+9. Granskningen genomfördes under våren 2020. 

Vid granskningen identifierade Skolinspektionen ett antal utvecklingsområden för 
skolenheten som angetts i beslut den 8 maj 2020. 

Skolinspektionen ändrade sitt beslut från den 8 maj 2020, med diarienummer 
2019:9538, vad avser bedömningen av området Rektors ledarskap och delen 
strategiskt jämställdhetsarbete vid skolenheten som säkerställer att alla elever oavsett 
könstillhörighet har samma förutsättningar att lära och utvecklas. Skolinspektionens 
beslut med diarienummer 2020:5303, innebär att det inte längre behövs något 
utvecklingsarbete vad gäller området. 

Skolinspektionen ändrar inte sitt beslut i övrigt. 

Skolinspektionen har begärt att huvudmannen för Ekdalaskolan 7+9 senast den 15 
januari 2020 ska redovisa till Skolinspektionen vilka åtgärder som vidtagits utifrån 
identifierat utvecklingsbehov. Härryda kommun har inkommit med en sådan 
redovisning den 18 december 2020. 

 

Beslut: 
Skolinspektionen bedömer redovisade åtgärder på följande sätt: 

Bedömning och betygssättning 

Huvudmannen har vidtagit tillräckliga åtgärder för att höja kvaliteten på 
skolenheten. 

 

Skolinspektionen avslutar granskningen. 
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Skolinspektionen 

 

 3 (4) 

 

Bakgrund 
 

Bedömning och betygssättning 

Författningsstöd 
1 kap. 9 §, 3 kap. 14 §, 10 kap. 20 a § skollagen 
9 kap. 20 och 22 b §§ skolförordningen 
Lgr 11, 2.2 Kunskaper, 2.7 Bedömning och betyg 

 

Bedömningen var: Förutsättningar för att säkerställa likvärdigheten i bedömning och 
betyg ges i flera delar. Ett utvecklingsarbete behövde inledas inom följande del: 

• Rektorn behöver tillsammans med skolpersonal ur olika perspektiv analysera 
skillnader mellan olika lärares bedömningar och betyg i syfte att säkerställa 
likvärdiga betyg. 

 

Av huvudmannens redovisning framgår att rektorn skapar goda förutsättningar för att 
säkerställa likvärdiga betyg i olika ämnen. Detta då lärarna under ledning av rektorn 
får möjlighet att reflektera och jämföra sin egen betygssättning med andra lärares 
betygssättning och betygssättningen i olika ämnen. I samtalen har lärarna utgått från 
olika frågeställningar som avser att identifiera eventuella variationer liksom kvaliteten 
och behov av utveckling i arbetet med betygssättningen. 

Därtill gör rektorerna regelbundet betygsanalyser där de jämför såväl resultat på 
nationella prov med ämnesbetyg som de olika ämnenas betyg med varandra. På så 
sätt undersöker rektorn om det finns omotiverade avvikelser i betygen inom 
skolenheten och kan därmed vid behov besluta om åtgärder för att komma till rätta 
med dem. 
För att ytterligare fördjupa arbetet med likvärdig betygssättning kommer de också 
jämföra ämnesbetygen över tid för att säkerställa att de uppmärksammar och 
utmanar skillnader i betygssättningen mellan ämnen som inte har en uppenbar 
förklaring. 
 
Redovisningen visar vidare att huvudmannen anser att arbetet inom det valda 
utvecklingsområdet har synliggjort och återuppväckt insikten om alla ämnens 
gemensamma uppdrag i att utveckla elevernas språkliga färdigheter. De uppger att 
pedagogerna genom det systematiska språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet 
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kan utveckla ett gemensamt pedagogiskt språk och gemensamma mål som resulterar i 
metodisk samsyn. De har valt att kommande läsår åter igen fokusera på arbetet med 
det språkutvecklande arbetssättet för att ytterligare utveckla gemensamma metoder 
och modeller samt fler gemensamma skrivmallar som kan användas i flera ämnen. 

Utöver ovan nämnda beskriver huvudmannen att rektorn på skolan bara rekryterat 
lärare med behörighet i minst två ämnen och gärna fler än så de senaste åren. Detta 
har resulterat i att det idag endast är ett ämne som betygssätts av en person. De 
menar att flerämneslärare som sätter betyg i två eller flera ämnen troligen kan 
medverka till att ämnesbetygen hålls likvärdiga. 

De uppger att de hada planerat att följa upp utvecklingsarbetet genom elevdialoger 
och fokusgrupper men att de dessvärre inte kunnat göra det vid tiden för 
redovisningen. Detta på grund av yttre omständigheter som en brand på skolan och 
pågående pandemi. 

Skolinspektionen bedömer att åtgärderna som huvudmannen vidtagit är 
tillfredsställande och att de med hög sannolikhet har ökat kvaliteten i arbetet 
avseende det valda utvecklingsområdet.  
Skolinspektionen avslutar granskningen. 
 

 

På Skolinspektionens vägnar 

 

X Helena Boëthius

Enhetschef
Signerat av: Helena Boëthius  

X Susanne Nordberg

Föredragande
Signerat av: Susanne Nordberg  
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2021-02-01 

Diarienummer RS 2019-00310 

Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret 

Handläggare: Ylva Bryngelsson 

Telefon: 070-020 77 37 

E-post: ylva.bryngelsson@vgregion.se 

Till beredningen för folkhälsa och social hållbarhet 

Slutrapport Handlingsplan Fullföljda studier 

2017-2020 

Förslag till beslut 

Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet föreslår regionstyrelsen att besluta 

följande: 

1. Regionstyrelsen godkänner Slutrapport Handlingsplan fullföljda studier 

2017-2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Regionfullmäktige antog januari 2017 Handlingsplan fullföljda studier 2017–

2020. Regionstyrelsens beredning folkhälsa och social hållbarhet har uppdrag 

att samordna och återrapportera arbetet utifrån planen till regionstyrelsen. 

Handlingsplan fullföljda studier fokuserar på VGR:s roll och rådighet i 

strävan efter att öka andelen unga med fullföljd grundskola och 

gymnasieutbildning. Planen anknyter till den regionala utvecklingsstrategin 

VG2020 och den länsövergripande processen Kraftsamling fullföljda studier. 

 

• En slutrapport har sammanställts som följer upp i vilken mån 

handlingsplanens intentioner och mål har nåtts samt även processen och 

genomförandet runt planen. 

• Måluppföljningen visar en positiv utveckling av såväl andelen med 

behörighet till gymnasiet och andelen som fullföljer sina gymnasiestudier 

med en gymnasieexamen inom 4 år. Skillnaderna inom Västra Götaland, 

mellan könen och utifrån föräldrarnas bakgrund är dock fortfarande 

tydliga. 

• Ett antal former och forum för att synliggöra insatser och främja kontakt- 

och erfarenhetsutbyte har anordnats inom ramen för handlingsplanen. 

Dessa forum har varit välbesökta och gett positiva utvärderingar. 

Processutvärderingen visar att samverkan såväl internt som med externa 
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aktörer upplevs ha ökat och utvecklats. Utvecklingspotential finns dock 

kring mer dialog- och medskapandeprocesser mellan samverkansaktörer. 

• Den formella organiseringen av styrning och ledning inom 

handlingsplanen har varit tydlig med en linje från ansvarig processledare 

via tjänstepersonsforum som beredningsgrupp och styrgrupp till 

beredningen för folkhälsa och social hållbarhet och vidare till 

regionstyrelsen.  

• Ett stort antal insatser har genomförts som knutits till handlingsplan 

fullföljda studier utifrån syftet att synliggöra de insatser som VGR deltar i. 

VGR har även gett ekonomiskt stöd till ett stort antal olika satsningar som 

genomförts i samverkan med externa aktörer. Utvecklingspotential finns 

kring hur vi följer upp/utvärderar, sammanfattar lärdomar och sprider de 

erfarenheterna som görs för att öka den gemensamma nyttan. Önskvärt 

vore också att i större utsträckning landa i val av metoder att implementera 

brett och jämlikt i Västra Götaland till gagn för våra invånare.  

• Under 2018–2020 har särskilt fokus i utvecklingsarbetet legat på elva 

olika regionstyrelserekommendationer. Mycket av utvecklingsarbetet 

inom rekommendationerna är långsiktigt och fortsätter i ordinarie 

verksamhet. Vissa delar föreslås dock vara särskilt prioriterade för fortsatt 

utvecklingsarbete inom länsgemensam samverkan för fullföljda studier. 

 

Några mer övergripande lärdomar kan sammanfattas i sex punkter: 

• Ett gemensamt mål: Gemensamma krafttag kräver gemensamma mål att 

tillsammans arbeta mot. Arbetet med handlingsplanen har visat hur ett 

tydligt och gemensamt överenskommet mål ger förutsättningar för olika 

aktörer att prioritera frågan, bedriva utvecklingsarbeten och öka 

samverkan. 

• Arbeta i och med ordinarie styrnings-, lednings- och samverkansstruktur: 

Redan när handlingsplanen skrevs betonades vikten av att genomföra 

utvecklingsarbetet så nära ordinarie strukturer som möjligt för att skapa 

långsiktig förändring. Vikten av detta har ytterligare stärkts under 

planperioden utifrån erfarenheter bland annat kring förutsättningar för 

samverkan, uppdrag och beställningar samt svårigheter vid 

implementering av erfarenheter från projekt.  

• Satsa på förebyggande och hälsofrämjande insatser: Tidiga och generella 

insatser, tidigt i ålder och tidigt innan problemen växt sig stora, sparar 

mänskligt lidande och är generellt mer kostnadseffektiva än att åtgärda 

allvarligare bekymmer längre fram. Det främjande och förebyggande 

arbetet måste dock alltid ske samtidigt som bra vård och stöd erbjuds de 

med allvarligare problem eller oavslutade studier bakom sig. 
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• Säkerställ en jämlik vård och jämlik inkluderande verksamhet i hela 

Västra Götaland: Återkommande under arbetet med handlingsplanen har 

ojämlikhet i erbjudande av verksamhet, vård och stöd identifierats. 

Ojämlika förutsättningar har också en tendens att förstärkas genom att 

utsatta verksamheter inte i samma utsträckning tyar med 

utvecklingsarbeten, projektansökningar och att etablera nya metoder. 

• Skapa förutsättningar för samverkan på riktigt med barn och unga i fokus: 

I arbetet med handlingsplanen har många av de identifierade utmaningarna 

haft med samverkan att göra. Hinder för samverkan kan till exempel vara 

okunskap om varandras uppdrag, krångliga kontaktvägar, tidsbrist eller 

otydligt uppdrag. Egentligen är det dock ganska självklart att olika 

professioner och organisationer som ansvarar för olika delar av samhällets 

stöd och hjälp ska prata med varandra och samarbeta på ett positivt sätt 

runt det barn eller ungdom som behöver det. 

• Utveckla systematiken kring utvecklingsprojekt: Under 

handlingsplaneperioden har hanteringen av projektmedel kring fullföljda 

studier utvecklats succesivt men det finns fortfarande stor 

utvecklingspotential t.ex. kring hur vi systematiskt arbetar med piloter 

inom specifika utvecklingsområden och samverkan med 

kunskapsorganisationen inom hälso- och sjukvården. Om arbetet fungerar 

måste det också finnas strukturer och arbetssätt för uppskalning, 

implementering och spridning.  

Alla styrande dokument i VGR ska följas upp senast efter 5 år och förslag om 

fortsatt hantering, eventuell revidering eller om dokumentet ska upphöra ska tas 

fram. Handlingsplan fullföljda studier 2017-2020 upphör efter utgången 

planperiod. Arbetet med fullföljda studier är dock fortfarande såväl aktuellt som 

angeläget och drivs fortsättningsvis i samverkan med berörda aktörer inom ramen 

för bland annat förslag på regional utvecklingsstrategi 2021-2030 och VGR:s mål 

för social hållbarhet 2021-2030. 

Beredning 

Slutrapporten har godkänts av Styrgrupp fullföljda studier och bygger bland annat 

på en processutvärdering, statistikrapporter samt handlingsplanens årliga 

återrapporter. 

Koncernkontoret, avdelning social hållbarhet 

Viveca Reimers 

Avdelningschef 
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Bilagor som ingår i beslutsunderlaget 

• Slutrapport Handlingsplan fullföljda studier 2017-2020 

• Samling ger kraft? Processutvärdering av Kraftsamling och handlingsplan 

fullföljda studier 2017–2020 (VGR Analys 2021:2) 

• Gymnasiebehörighet i Västra Götaland 2020 (VGR Analys 2020:53) 

• Statistikbilaga Slutrapport Handlingsplan fullföljda studier 

• Aktörer inom Handlingsplan Fullföljda studier 2017-2020 

• Sociala investeringsmedel SIM 

 

Besluten skickas till 

Regionstyrelsens beslut skickas för kännedom till: 

• RS, beredning för folkhälsa och social hållbarhet 

• RS, beredning för mänskliga rättigheter 

• Regionutvecklingsnämnden, regionutveckling@vgregion.se 

• Kulturnämnden, kultur@vgregion.se 

• Folkhögskolestyrelsen, folkhogskoleforvaltningen@vgregion.se 

• Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, hss@vgregion.se 

• Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, hsn.goteborg@vgregion.se 

• Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn.vastra@vgregion.se 

• Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn.ostra@vgregion.se 

• Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn.sodra@vgregion.se 

• Norra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn.norra@vgregion.se 

• Naturbruksstyrelsen, naturbrukskansliet@vgregion.se 

• Beredningen för hållbar utveckling 
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Handlingsplan Fullföljda studier 2017-2020 
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Västra Götalandsregionens Handlingsplan fullföljda studier 2017–2020 

är antagen av regionfullmäktige och fokuserar på VGR:s roll och  

rådighet i strävan efter att öka andelen unga med fullföljd grundskola och 

gymnasieutbildning. Handlingsplanen anknyter till den regionala utvecklingsstrategin 

VG2020 och den länsövergripande processen Kraftsamling fullföljda studier.  

 

Handlingsplanens övergripande mål är att skapa förutsättningar för alla elever i Västra 

Götaland att lämna grund- och gymnasieskolan med godkända betyg. Målet 

konkretiseras i fem delområden inom vilka insatser görs utifrån VGR:s rådighet. 

- Främja långsiktig och hållbar samverkan mellan olika samhällsaktörer 

- Främja psykisk hälsa och motverka konsekvenser av psykisk ohälsa 

- Minska de negativa effekterna av ogynnsamma livsvillkor och 

levnadsvanor 

- Studiemotivation - Stimulera intresset för studier 

- Skapa förutsättningar för goda skolresultat för ungdomar med 

migrationsbakgrund 
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Sammanfattning 

Fokus för uppföljningen är VGR:s handlingsplan fullföljda studier. I viss mån berörs även 

den länsövergripande kraftsamling som har sin grund i den regionala utvecklingsstrategin 

VG2020. Slutrapporten följer upp i vilken mån handlingsplanens intentioner och mål har 

nåtts samt även processen och genomförandet runt handlingsplanen. Ett betydelsefullt syfte 

är att ta tillvara gjorda erfarenheter och föreslå förbättrande åtgärder inför framtida arbete.  

 

▪ Måluppföljningen visar en positiv utveckling av såväl andelen med behörighet till 

gymnasiet och andelen som fullföljer sina gymnasiestudier med en gymnasieexamen 

inom 4 år. Skillnaderna inom Västra Götaland, mellan könen och utifrån föräldrarnas 

bakgrund är dock fortfarande tydliga. 

▪ Ett antal former och forum för att synliggöra insatser och främja kontakt- och 

erfarenhetsutbyte har anordnats inom ramen för handlingsplanen. Dessa forum har varit 

välbesökta och gett positiva utvärderingar. Processutvärderingen visar att samverkan 

såväl internt som med externa aktörer upplevs ha ökat och utvecklats. 

Utvecklingspotential finns dock kring mer dialog- och medskapandeprocesser mellan 

samverkansaktörer. 

▪ Den formella organiseringen av styrning och ledning inom handlingsplanen har i sig 

varit tydlig och okomplicerad med en linje från ansvarig processledare via 

tjänstepersonsforum som beredningsgrupp och styrgrupp till beredningen för folkhälsa 

och social hållbarhet och vidare till regionstyrelsen. Utmaningen har legat i synkning av 

förväntningar och samlat budskap/riktning med övriga styrlinjer inom den större 

kraftsamlingen.   

▪ Ett stort antal insatser har genomförts som knutits till handlingsplan fullföljda studier 

utifrån syftet att synliggöra de insatser som VGR deltar i. VGR har även gett ekonomiskt 

stöd till ett stort antal olika satsningar som genomförs i samverkan med andra aktörer. 

En utvecklingspotential finns kring hur vi följer upp/utvärderar, sammanfattar lärdomar 

och sprider de erfarenheterna som görs för att öka den gemensamma nyttan. Önskvärt 

vore också att i större utsträckning landa i val av metoder att implementera brett och 

jämlikt i Västra Götaland till gagn för våra invånare.  

▪ Under 2018–2020 har särskilt fokus i utvecklingsarbetet legat på elva olika 

regionstyrelse-rekommendationer. Mycket av utvecklingsarbetet inom 

rekommendationerna är långsiktigt och fortsätter i ordinarie verksamhet. Vissa delar 

föreslås dock vara särskilt prioriterade för fortsatt utvecklingsarbete inom länsgemensam 

samverkan för fullföljda studier. 

 

Alla styrande dokument i VGR ska följas upp senast efter 5 år och förslag om fortsatt 

hantering, eventuell revidering eller om dokumentet ska upphöra ska tas fram. Handlingsplan 

fullföljda studier 2017-2020 föreslås upphöra efter utgången planperiod. Frågan om fullföljda 

studier är dock fortfarande såväl aktuell som angelägen och drivs fortsättningsvis med fördel i 

samverkan med berörda aktörer inom ramen för bland annat den regionala 

utvecklingsstrategin och Mål för social hållbarhet. 
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1. Om uppföljningen och slutrapporten 

Västra Götalandsregionens (VGR:s) Handlingsplan fullföljda studier 2017–20201 antogs av 

regionfullmäktige 2017-01-31 och fokuserar på VGR:s roll och rådighet i strävan efter att 

öka andelen unga med fullföljd grundskola och gymnasieutbildning. Handlingsplanen 

anknyter till den regionala utvecklingsstrategin VG2020 och den länsövergripande 

processen Kraftsamling fullföljda studier.  

 

Ansvar 

I handlingsplanen beskrivs att kraftsamling fullföljda studier är ett gemensamt ansvar för 

hela VGR och att varje styrelse, nämnd och kommitté själva äger det arbete som görs inom 

ramen för sina uppdrag, både genomförande av redan beslutade aktiviteter och framtida 

utvecklingsarbeten. Även ansvar för att utvärdera utifrån tänkt effekt på målet läggs i 

handlingsplanen på respektive verksamhet.  

Däremot beskrivs att aktivitetsplanen, genomförandedelen av handlingsplanen, som helhet 

ska följas upp och revideras årligen i den gemensamma organisationen för kraftsamlingen. 

Dessutom ska alla styrande dokument i VGR följas upp senast efter 5 år och förslag om 

fortsatt hantering, eventuell revidering eller om dokumentet ska upphöra att gälla ska tas 

fram.2 Ansvar för samordning och återrapportering av det övergripande arbetet för fullföljda 

studier gavs när handlingsplanen antogs till den dåvarande folkhälsokommittén och har 

sedan överflyttats till regionstyrelsen och dess beredning för folkhälsa och social hållbarhet. 

 

Fokus och avgränsning för uppföljningen 

Fokus för uppföljningen är VGR:s handlingsplan fullföljda studier. I viss mån berörs även 

det vidare perspektivet med den länsövergripande kraftsamling som har sin grund i den 

regionala utvecklingsstrategin VG2020. Det är ofta svårt att skilja dessa åt, till exempel i de 

delar som handlar om VGR:s roll att sprida kunskap och kring olika former av samverkan. 

Avgränsningen av uppföljningen till handlingsplanen lutar sig dels på mer formella skäl 

kopplat till VGR:s beslut och rådighet, dels mot den avgränsning i ansvar som getts till 

processledningen för fullföljda studier och folkhälsokommittén/ beredningen för folkhälsa 

och social hållbarhet. 

  

Slutrapportens syfte och innehåll 

Slutrapporten beskriver i vilken mån handlingsplanens intentioner och mål har nåtts samt 

även processen och genomförandet runt handlingsplanen. Ett betydelsefullt syfte är att ta 

tillvara gjorda erfarenheter och föreslå förbättrande åtgärder inför framtida arbete.  

Då handlingsplanen är en form av paraply för insatser som sker inom området och har 

bäring på barn och ungas förutsättningar för fullföljda studier beskrivs insatser som har sin 

hemvist inom olika delar av organisationen. Detta ska inte tolkas som en ambition att ta på 

sig äran av andras insatser utan skildrar handlingsplanens upplägg med aktiviteter och 

utvecklingsarbeten i ordinarie organisation och planens syfte att samla och beskriva vad som 

görs och kan göras bättre. 

 

 
1 Handlingsplan fullföljda studier 2017–2020, Dnr. RS 2016–03484   

2 Riktlinje Västra Götalandsregionens regiongemensamma styrandedokument Dnr. RS 2017–0613 
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Underlag till slutrapporten 

Ett särskilt viktigt underlag till slutrapporten är den processutvärdering som har genomförts 

av Åsa Rydin Svenberg och Monica Emanuelsson vid koncernavdelning data och analys, 

enhet samhällsanalys. Göran Henriksson vid samma enhet har årligen sammanställt statistik 

för skolresultat som används för måluppföljning. Maria Gäbel på regional utveckling social 

hållbarhet har dessutom sammanställt statistik som ansluter till fullföljda studiers olika 

delområden.  

De årliga återrapporterna som sammanställts och via beredningen för folkhälsa och social 

hållbarhet lagts fram till regionstyrelsen beskriver mer detaljerat vilka aktiviteter som 

genomförts inom arbetet med handlingsplanen. Genom att läsa dessa får man också en bild 

av hur arbetet framskridit med olika rekommendationer och andra insatser. 

Utöver dessa rapporter har under hösten 2020 ett stort antal workshops, diskussioner och 

undersökningar gjorts med involverade och samarbetsaktörer kring fullföljda studier.  

En sammanställning av underlag och bilagor finns i slutet av rapporten. 

 

 

  

SyfteInnehållUppföljning

Årliga uppföljningar

2017-2020

Måluppföljning
Aktiviteter

Rekommendationer

Ligga till grund för RS-beslut 
om genomförandeplan och  

rekommendationer för 
kommande år

Slutuppföljning 2021

Handlingsplanens intentioner 
och mål
Process

Genomförande

Underlag för avslut av 
Handlingsplan fullföljda 

studier 2017-2020

Identifiera kvarstående 
åtgärdsbehov

Kunskapsbas för ny RUS-
kraftsamling fullföljda studier
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2. Uppföljning och resultat 

Uppföljningen av handlingsplan fullföljda studier utgår från mål, syfte och andra intentioner 

som beskrivs i planen. Dessutom beskrivs bland annat organisering, ekonomi och lite om de 

aktiviteter och rekommendationer som genomförts. 

 

2.1 Måluppfyllelse 
Handlingsplanen pekar ut ett övergripande mål; att skapa förutsättningar för alla elever att 

lämna grund- och gymnasieskolan med godkända betyg.3 I måluppföljningen redovisas därför 

två målindikatorer: 

▪ Andel behöriga till gymnasieskolan4 

▪ Andel som slutfört gymnasieskolan med examen inom 4 år5 

 

Det bör dock noteras att utvecklingen av de två målindikatorerna påverkas av en stor mängd 

omvärldsfaktorer och insatser. Det innebär att dessa inte kan ses som direkta mått på effekter av 

handlingsplanens aktiviteter och insatser. 

 

 

 

Den sedan slutet av 1990-talet nedåtgående trenden beträffande andelen behöriga till 

gymnasiet bland avgångsklasserna i åk 9 har brutits. Vårterminen 2017 var andelen behöriga 

avgångselever 81 procent i Västra Götaland och 2018 nästan 83 procent. 2020 var den 85 

procent.6 

 
3 Handlingsplan fullföljda studier 2017–2020, Dnr. RS 2016–03484   

4 Avser andel elever som är behöriga att söka till yrkesprogram. För att en elev ska vara behörig krävs godkänt 

betyg i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i fem ytterligare ämnen, totalt 

åtta ämnen. 

5 Avser andel studerande som uppnått examen inom fyra år från påbörjad gymnasieutbildning.   

6 VGR: Gymnasiebehörighet i Västra Götaland 2020 (VGR Analys 2020:53) 
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Skillnaderna mellan pojkar och flickor har under de två senaste åren minskat till ett par 

procentenheter efter att andelen pojkar med gymnasiebehörighet ökat medan motsvarande 

andel bland flickor minskat något de senaste åren. 

De delregionala skillnaderna förefaller vara väsentligen stabila genom åren. Genomgående 

finns de högsta andelarna behöriga elever i kommunerna som tillhör Göteborgsregionen. 

Andelen behöriga bland icke nyanlända ökar något efter att under de senaste åren ha 

minskat, men har ännu inte nått upp till andelarna i början av 2010-talet. Andelen behöriga 

bland nyanlända är ungefär densamma som föregående år, knappt 30 procent, vilket jämfört 

med i mitten av 2010-talet är en klar ökning. 

Skillnaderna mellan elever vars föräldrar har en låg respektive hög utbildningsnivå är 

ungefär 45 procentenheter. I båda elevgrupperna har dock en marginell ökning av andelarna 

behöriga skett 2020. 

 

 

 

Cirka 72 procent av de studerande avslutar en gymnasieexamen inom 4 år efter start. 

Kvinnornas andel, 74 procent, är högre än männens, 70 procent. Förändringen över tid är på 

totalen liten men medan männens resultat ökar har kvinnornas resultat försämrats under de 

senaste åren. 

Jämförbara data för 2020 saknas.7 

 

Skolresultat och Corona 

Skolverket uppgav efter sommaren att skolresultaten inte har förändrats i negativ riktning 

under vårens pandemi8, men skriver också bland annat att: 

- Övergången till utbildning på distans för gymnasieskolan och vuxenutbildningen har i 

huvudsak fungerat bra men för vissa grupper av elever har övergången fungerat sämre. 

 
7 Skolverket publicerar från den 1 september 2020 enbart statistik på riksnivå som en konsekvens av att 

Statistikmyndigheten SCB beslutat om en reviderad sekretesspolicy som innebär att uppgifter om fristående 

skolor omfattas av sekretess. Frågan har behandlats av Kammarrätten och domen har därefter vunnit laga kraft.  

8 Skolverket: Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet, https://www.skolverket.se/publikationer?id=7079 
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Det beror bland annat på svaga språkkunskaper eller försvårande hemförhållanden som 

avsaknaden av god internetuppkoppling hemma eller studiero, och social oro i hemmet.  

- Bedömningen och betygssättningen i skolväsendet har påverkats av pandemin, framför 

allt inom de skolformer där undervisningen gått över till distans. Lärare och rektorer 

beskriver en risk att bedömningsunderlagen blir för likartade och att bedömningen blir 

summativ. 

- Pandemin har påverkat skolors möjligheter att tillgodose elevers behov av extra 

anpassningar och särskilt stöd. Vissa elevgrupper är mer sårbara vid 

distansundervisning.  

I Skolverkets lägesbedömning för 20209 beskrivs att de valt att inte revidera denna 

lägesbedömning då det ännu är för tidigt att dra några säkra slutsatser kring de långsiktiga 

effekter coronapandemin har på svensk skola och vilka lärdomar som kommer att kunna dras.  

För mer statistik kopplad till fullföljda studier och fördjupad information kring skolresultat 

hänvisas till förteckningen av underlag och bilagor som återfinns i slutet av dokumentet. 

 

 

2.2 Uppfyllelse av syftet 
Syftet med kraftsamlingen är enligt handlingsplanen att synliggöra de insatser som VGR 

deltar i och som bidrar till målet samt att skapa synergier, exempelvis spridning av lärande 

exempel eller att förmedla kontakter för samverkan i Västra Götaland.10 Stycket om 

uppfyllelse av syftet innehåller därför svar på följande frågor: 

▪ Har insatser som Västra Götalandsregionen deltar i och som bidrar till målet 

synliggjorts? Har lärande exempel spridits? Har kontakter för samverkan förmedlats? 

▪ Har samverkan utvecklats?  

 

Under handlingsplaneperioden har olika kanaler utöver aktivitetslistorna (som beskrivs 

under rubrik 2:6) använts för att synliggöra och sprida information om pågående 

utvecklingsarbeten samt skapa förutsättningar för samverkan; nätverk, kraftsamlingens 

hemsida samt konferenser och seminarier.  

 

 
9 Skolverkets lägesbedömning 2020, https://www.skolverket.se/publikationer?id=6436 

10 Handlingsplan fullföljda studier 2017–2020, Dnr. RS 2016–03484   

Sammanfattande kommentarer/resultat: 

Måluppföljningen visar en positiv utveckling av såväl andelen med behörighet till 

gymnasiet och andelen som fullföljer sina gymnasiestudier med en gymnasieexamen 

inom 4 år. Skillnaderna inom Västra Götaland, mellan könen och utifrån föräldrarnas 

bakgrund är dock fortfarande tydliga. 

Viss osäkerhet finns kring hur coronapandemin påverkat resultaten det senaste året och 

vilka eventuella långsiktiga konsekvenser den får för barn och ungas skolresultat. 
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Nätverk 

 

En nätverksstruktur för fullföljda studier har byggts upp för att främja 

erfarenhets- och kunskapsutbyte:  

Projektnätverk fullföljda studier syftar till att utbyta erfarenheter mellan 

större pågående projekt, till exempel En skola för alla och Plug Innan. 

Deltagare är aktuella projektägare samt berörda tjänstepersoner från VGR.  

Regionövergripande nätverk fullföljda studier ska på en mer strategisk 

nivå möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan delregionerna samt sprida 

resultat till politiska organ bland annat via Västgruppen. Deltagare är 

utbildningsansvariga inom respektive kommunalförbund samt 

tjänstepersoner från regional utveckling och kunskapscentrum för jämlik 

vård inom VGR.  

Utöver dessa nätverk har i synnerhet det nätverk av kommunernas 

folkhälsostrateger, som regelbundet bjuds in till träffar kring social 

hållbarhet, använts för att sprida såväl övergripande information om 

handlingsplanen/kraftsamlingen som mer specifikt kring pågående 

insatser. 

 

Hemsida 

 

På webbplatsen www.vgregion.se/fullfoljdastudier har information knutet till 

fullföljda studier samlats. Där återfinns bland annat nyheter, fakta & statistik, 

viktiga dokument, konferensdokumentation och exempel på aktiviteter och 

metodutveckling. 

 

Konferenser 

och seminarier 

 

Årliga länsövergripande konferenser har anordnats med syfte att sprida 

kunskap om kraftsamlingen och det arbete som pågår runt om i Västra 

Götaland samt vara en arena för organisationsöverskridande möten. 

2017: Fullföljda studier – På väg med gemensam kraft (~ 400 delt.) 

2018: Verktyg för komplexa utmaningar – Hur kan vi arbeta för fullföljda 

studier? (~ 400 delt.) 

2019: Fullföljda studier – För liv och Framtid! (~ 500 delt.) 

2020: Tillsammans för fullföljda studier (~ 600 delt.) 

Målgrupp för konferenserna har varit tjänstepersoner, praktiker och 

förtroendevalda från region, kommun, civila samhällets organisationer, 

näringsliv, akademi och myndigheter. Majoriteten av deltagarna har 

kommit från kommunerna. 

Utöver dessa konferenser har det återkommande anordnats bland annat 

forskar/praktikerseminarier kring handlingsplanens olika delområden 

samt seminarier/konferenser knutet till arbetet med sociala 

investeringsmedel (SIM).  

Övrigt Återkommande under handlingsplaneperioden har föredragningar med 

efterföljande diskussion genomförts i politiska sammanhang (hälso- och 

sjukvårdsnämnder, psykiatriberedning, kommunala folkhälsoråd etc.), för 

olika regionala och kommunala arbetsgrupper samt för olika 

civilsamhällesorganisationer. 
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Spridning av VGR:s arbete med fullföljda studier har även skett nationellt 

och internationellt genom föredragningar på olika konferenser, deltagande 

i nationella och internationella nätverk samt publicerade artiklar. 

 

Om samverkan 

Samverkan är ett av delområdena inom Handlingsplan fullföljda studier och också det område 

där arbetet med handlingsplanen tydligast mött den mer länsövergripande prioriteringen i den 

regionala utvecklingsstrategin VG2020. 

Processutvärderingen från samhällsanalys11 menar att i deras intervjuer beskrivs att 

samverkan har utvecklats över tid och att detta handlar om såväl strukturerad samverkan som 

samverkan lite mer ad hoc. Vidare handlar det både om samverkan internt inom VGR och 

externt mellan till exempel region och kommunalförbund. De påpekar dock att det inte alltid 

är tydligt om det är kraftsamlingen i sig som bidragit till utvecklad samverkan alternativt till 

vilken grad kraftsamlingen har bidragit.  

Intervjuerna tyder på att det har skett en ökad intern samverkan mellan olika avdelningar inom 

regional utveckling. Kraftsamlingen sägs genom gemensamma beröringspunkter också ha 

bidragit till ett ökat samarbete mellan olika delar av VGR. Samarbetet har i sin tur inneburit 

att vissa enheter upplever sig som mer kända internt vilket i sin tur bidrar till att man kunnat 

få insatser att dra åt samma håll. Det lyfts i intervjuer att det finns en bra ambition vad gäller 

hälso- och sjukvård men att det skulle kunna vara ännu mer fokus på utvecklingssamarbetet 

mellan skolan och hälso- och sjukvårdens olika insatser som BUP samt 

ungdomsmottagningar. 

Genom att arbeta systematiskt med samverkan ser intervjupersoner att det har inneburit ett 

steg framåt inom flera områden. En stor region med många aktörer och olika villkor och 

förutsättningar innebär som en intervjuperson uttryckte det ”en komplex samverkan”. Det 

lyfts av intervjupersoner att det är viktigt att man ser dessa olikheter och att man använder 

olika modeller utifrån ett underifrånperspektiv. 

För lista med aktörer inom arbetet med handlingsplanen hänvisas till förteckningen av 

underlag och bilagor som återfinns i slutet av dokumentet. 

 

 

 
11 VGR: Samling ger kraft? Processutvärdering av Kraftsamling och handlingsplan fullföljda studier 2017–2020 

Sammanfattande kommentarer/resultat: 

Ett antal former och forum för att synliggöra insatser och främja kontakt- och 

erfarenhetsutbyte har anordnats inom ramen för handlingsplanen. Dessa forum har också 

varit välbesökta och gett positiva utvärderingar. Processutvärderingen visar att samverkan 

såväl internt som med externa aktörer upplevs ha ökat och utvecklats. 

Utvecklingspotential finns dock kring mer dialog- och medskapandeprocesser mellan 

samverkansaktörer. Detta kan en fokusförflyttning från en VGR-handlingsplan till en 

länsövergripande kraftsamling inom den nya regionala utvecklingsstrategin skapa goda 

förutsättningar för. 
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2.3 Genomgående utgångspunkter och perspektiv  
I handlingsplanen nämns ett antal utgångspunkter/perspektiv för arbetet med fullföljda studier 

varav tre beskrivs lite mer detaljerat; fullföljda studier som en komplex utmaning, att arbeta 

med såväl generella som riktade insatser samt barnkonventionen som ett genomgående 

perspektiv. 

▪ Har arbetet inom ramen för handlingsplanen speglat frågans komplexitet?  

▪ Har insatser skett på såväl generell som första linjens och specialiserad nivå? 

▪ På vilket sätt har barnkonventionen varit ett genomgående perspektiv? 

 

En komplex utmaning 

Insikten om att fullföljda studier är en komplex utmaning för hela samhället mer än enbart en 

skolfråga betonas i handlingsplanen. Förutsättningarna för skolframgång påverkas av såväl 

individuella och organisatoriska faktorer som strukturell ojämlikhet. Komplexiteten innebär 

också att samverkan mellan olika aktörer blir särskild central, samverkan har beskrivits i 

tidigare stycke. 

Inom arbetet med Handlingsplan fullföljda studier har frågan om VGR:s rådighet kring barn 

och ungas skolframgång varit en återkommande fråga. Handlingsplanens inriktning på 

förutsättningar för alla barn och unga att fullfölja sina studier öppnar för att dessa 

förutsättningar byggs långt innan barnen börjar i skolan, fortsätter under skolåldrarna även 

utanför lektionstid och skolan samt även efter den obligatoriska skolåldern och 

gymnasieåldern.  

I processutvärderingen från samhällsanalys12 beskrivs att det under de senaste åren skett en 

förflyttning till en fråga för fler, som en intervjuperson uttryckte det ”från att vara en ren 

skolfråga och handla om skolavhopp, till att bli ett mer helhets- och individperspektiv”. I 

granskningen av remisskommentarerna på förslaget till ny regional utvecklingsstrategi syns 

olika uppfattningar angående VGR:s roll, ett par kommuner har svårt att se hur fullföljda 

studier kan vara en fråga för VGR, med hänvisning till det statliga och kommunala uppdraget 

medan andra ställer sig positiva till en kraftsamling på regional nivå. 

Handlingsplanens inriktning på sådant som VGR har rådighet över har på ett naturligt sätt 

inneburit att frågan hanterats som en betydligt vidare fråga än en skolfråga. De aktiviteter som 

ingått i aktivitetsplanen och de utvecklingsområden som prioriterats i regionstyrelsens 

rekommendationer har handlat om hela barn och ungas uppväxt och olika faktorer som 

påverkar förutsättningarna för barn och ungas skolframgång och hälsa. Insatser som mer kan 

kopplas till skolutveckling har till exempel varit aktiviteter inom folkhögskolor och 

naturbruksgymnasier, skolutvecklingsprojekt som PlugInnan samt olika samverkansprojekt 

där skolan ingår som en part. 

 

Generella och riktade insatser 

I handlingsplanen illustreras det med en triangel hur målet om att alla elever ska lämna grund- 

och gymnasieskolan med godkända betyg kräver insatser och verksamheter som rör sig 

mellan generella insatser och riktade insatser.  

 

 
12 VGR: Samling ger kraft? Processutvärdering av Kraftsamling och handlingsplan fullföljda studier 2017–2020 
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Insatser tidigt i livet (de små barnen) men också tidigt i skede (innan små bekymmer har växt 

till stora problem) är mer samhällsekonomiskt lönsamt än att senare arbeta med mer riktade 

och omfattande insatser. Det är också mindre stigmatiserande med generella insatser som 

riktas till alla. Det innebär dock inte att det är mindre viktigt att leva upp till en god och 

jämlik vård och verksamhet även på första linjens och specialiserad nivå.  

En genomgång av aktiviteter och andra utvecklingsinsatser som gjorts kopplat till fullföljda 

studier visar att insatser skett på samtliga tre nivåer. Att arbeta förebyggande och främjande 

på en generell nivå har varit en viktig bas inom arbetet med fullföljda studier. Ett stort antal 

av de aktiviteter och regionstyrelse-rekommendationer som arbetats med under planperioden 

har fokuserat på denna nivå. Även första linjens nivå har varit viktig, inte minst kopplat till 

psykisk ohälsa. Den nivå som i minst utsträckning berörts inom handlingsplanearbetet är den 

specialiserade nivån, insatser som handlar om relativt få individer men som är oerhört 

betydelsefulla för dem det berör. 

 

Barnkonventionen 

Vikten av att tydliggöra Västra Götalandsregionens ansvar för barn och ungas rättigheter och 

att barnkonventionen är en central grund för arbetet med fullföljda studier är särskilt nämnt i 

handlingsplanen men det beskrivs inte konkret på vilket sätt detta ska genomföras. Ett sätt att 

stämma av detta kan vara att utgå från de aspekter som socialfondsprogrammen använder när 

det gäller de horisontella principerna; kompetens, problemanalys, mål, aktiviteter och 

utvärdering.  

Inom arbetet med handlingsplan fullföljda studier har barnkonventionen och 

barnrättsperspektivet funnits med till exempel på följande sätt: 

Kompetens: Webbutbildning kring barns rättigheter är en av aktiviteterna i aktivitetslistan. 

Inslag kring barnkonventionen har funnit på ett flertal konferenser/seminarier. 

Problemanalys: Barns rätt till hälsa och utbildning har återkommande inkluderats i 

problemanalys kring fullföljda studier. Rapporter från bland annat BRIS och MUCF som 

undersökt barn och ungas uppfattningar och upplevelser har använts som underlag. 

Mål: Handlingsplanens mål berör i högsta grad barns bästa, inget mål har dock formulerats 

utifrån barn och ungas egna upplevelser.  

Aktiviteter: Barns egna erfarenheter och synpunkter har samlats in kring till exempel barn 

som språktolkar. I samband med ansökning av sociala investeringsmedel efterfrågas 

Specialiserad nivå 

Behov av omfattande insatser för 2–5% 

Första linjens nivå 

Behov av särskilt stöd i skolan, av första linjens 
hälso- och sjukvård och socialtjänst för 20–30% 

Generell nivå 

En bra skola, bra föräldrar och uppväxtvillkor för alla 

 

Exempel på insatser från aktivitetslista och 
rekommendationer: 

Barnuppdragets utredning kring koordinatorer 
för barn med komplexa vårdkontakter. 
 
 
Pilotprojekt tilläggsuppdrag ungas psykiska hälsa. 
Sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsa. 
 
 
Säkra genomförandet av förebyggande 
hembesök från BVC. 
Handlingsplan fysisk aktivitet. 
Skolprogram PALS. 
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barnrättsperspektiv. VI-projektet arbetar med att utveckla metoder för medskapande och 

uppföljning med målgruppens delaktighet. 

Utvärdering: Målet har följts upp utifrån barns olika förutsättningar (kön, föräldrars 

utbildningsbakgrund etc.). Slutuppföljningen av handlingsplan fullföljda studier har inte 

involverat målgruppen.  

  

Sammanfattande kommentarer/resultat: 

Arbetet har i mycket stor utsträckning skett utifrån handlingsplanens utgångspunkter kring 

frågans komplexitet och behovet av insatser på såväl generell som första linjens och 

specialiserad nivå. 

När det gäller barnkonventionen som genomgående perspektiv så har frågan funnits med 

men det finns en stor utvecklingspotential kring hur vi arbetar med barns delaktighet och 

medskapande. 
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2.4 Organisering och styrning 
I detta stycke beskrivs hur det övergripande arbetet med handlingsplanen har styrts och 

organiserats men även lite om den länsövergripande BHU-rekommendationen inom VG2020, 

regionutvecklingsnämnden samt hälso- och sjukvården. Slutligen beskrivs uppfattningar om 

nyttan med ett gemensamt mål. 

 

Organisering och styrning av handlingsplanen 

I handlingsplanen står att planen beskriver Västra Götalandsregionens inriktning för fullföljda 

studier och när planen beslutades av regionfullmäktige gavs den dåvarande 

folkhälsokommittén (senare regionstyrelsens beredning för folkhälsa och social hållbarhet) 

ansvar för samordning och uppföljning. Arbetet med handlingsplanen har letts av Regional 

utveckling social hållbarhet. Styrning, prioritering och genomförande inom handlingsplanen 

har därför haft en organisering som kan illustreras i följande figur med grön färg för politiska 

instanser och blå färg för tjänstepersonsnivå: 

 

Regionstyrelsens uppföljning och styrning 

Handlingsplanen och dess aktivitetslista har följts upp årligen i enlighet med det beslut som 

togs när regionfullmäktige antog handlingsplanen. Regionstyrelsen har även godkänt årliga 

genomförandeplaner inklusive rekommendationer för särskilt prioriterade åtgärdsområden. 

I processutvärderingen framkommer att det bedöms som förhållandevis tydligt vad som ingår 

i handlingsplanen med sina årliga återrapporteringar till regionstyrelsen. De menar även att de 

årliga rapporterna skapar en möjlighet att visa vad VGR genomför inom området som har en 

ytterligare potential till kunskapsspridning om samma uppföljning skedde på kommunal nivå. 

 

Regionstyrelsen

•Godkänna återrapportering

•Beslut om genomförandeplan och 
rekommendationer

Beredning för 
folkhälsa och 

social hållbarhet

•Politiskt ansvar för samordning och 
återrapportering

•Bereda ärenden inför beslut i regionstyrelsen

Styrgrupp 
fullföljda studier

•Godkänna inför politisk hantering

•Strategiska ställningstaganden om 
genomförande

Beredningsgrupp 
fullföljda studier* 

•Vägledande för 
genomförande

Processledare 
Handlingsplan 

fullföljda studier

•Samordna 
och 
rapportera 
genom-
förande

*Beredningsgrupp fullföljda studier 
har tillika varit styrgrupp för SIM 
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Regionutvecklingsnämnden och SIM 

Redan i handlingsplanen beskrivs de sociala investeringsmedlen (SIM) som ett verktyg för 

fortsatt utvecklingsarbete för att stärka barn och ungas framtida utveckling och hälsa, i 

samverkan mellan Västra Götalandsregionen, kommuner och andra aktörer. Beslut om 

fördelning av SIM tas av regionutvecklingsnämnden. I strävan att knyta SIM närmare 

handlingsplanen och dess politiska prioriteringar har beredningsgruppen för handlingsplan 

fullföljda studier och styrgruppen för SIM sammankopplats under handlingsplaneperioden. 

 

BHU och den länsövergripande BHU-rekommendationen i VG2020 

Styrning och prioriteringar inom den regionala utvecklingsstrategin VG2020 (inklusive BHU-

rekommendationen fullföljda studier) sker genom BHU med beredning i Västgruppen. I 

processutvärderingen13 beskrivs Västgruppens initiativ med organiserat ansvar för 

genomförandet av VG2020-rekommendationerna med en person från VGR respektive en från 

ett kommunalförbund och att detta var ett tillfälligt tillvägagångssätt som upphörde 2018. 

Efter detta har ansvaret för att utveckla, driva och samordna den länsövergripande 

kraftsamlingen för fullföljda studier varit otydligt i förhållande till huvudprocessledaren för 

Handlingsplan fullföljda studier. 

 

Hälso- och sjukvården och fullföljda studier 

I kontakt med kommunerna och andra samarbetsparter är det ofta samverkan med hälso- och 

sjukvården (framför allt primärvård och psykiatri) som efterfrågas kopplat till fullföljda 

studier. Detta bekräftas även i de intervjuer som genomfördes inom processutvärderingen där 

mer fokus på utvecklingssamarbetet mellan skolan och hälso- och sjukvårdens olika insatser 

som BUP samt ungdomsmottagningar efterlystes. Representanter för koncernkontorets hälso- 

och sjukvårdsdel har ingått i berednings- och styrgrupp för handlingsplanen. 

Samverkanstruktur mellan kommuner och region finns på olika nivåer inom vårdsamverkan.  

 

Kulturen  

Fullföljda studier och den nya kulturstrategin/kulturplanen möts bland annat kring barn och 

ungas läsning, fysisk aktivitet och folkbildning. Exempel på prioriteringar med direkt 

koppling till fullföljda studier är;  

- Att främja alla barn och ungas lust att läsa och klara sina studier genom riktade 

fortbildnings- och inspirationsinsatser till folk- och skolbibliotekarier. 

- Att främja barn och ungas läslust i föreningslivet eller hemmet genom att sprida 

kunskap om och stödja goda metoder och initiativ. 

- Att utöka den pedagogiska cirkusverksamheten i flera kommuner i samspel med 

strategin för ungas fysiska aktivitet och Västra Götalandsregionens kraftsamling 

inom fullföljda studier. 

Kulturdirektören ingår i styrgruppen för fullföljda studier. 

 

 

  

 
13 VGR: Samling ger kraft? Processutvärdering av Kraftsamling och handlingsplan fullföljda studier 2017–2020 
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En prioriterad fråga med ett gemensamt mål 

I processutvärderingen14 från samhällsanalys beskrivs att de får en bild av att fullföljda studier 

är ett viktigt område för de deltagande aktörerna på såväl delregional som regional nivå. De 

lyfter exempel som att området fullföljda studier integrerats i styrdokument och att fullföljda 

studier återfinns i till exempel VGR:s olika detaljbudgetar. Det stödjs också i att fullföljda 

studier föreslås vara en kraftsamling även i den kommande regionala utvecklingsstrategin. 

Enligt utvärderingen visar intervjuer och underlag att det pågår många olika insatser och 

verksamheter med fokus på att få fler elever att lämna grund- och gymnasieskola med 

godkända betyg.  

Från intervjuerna på regional nivå tolkar utvärderarna att det kanske främst är begreppet och 

att det har funnits ett gemensamt mål som är det viktiga, att begreppet fullföljda studier samlar 

olika aktörer och möjliggör att de kan driva frågan. I intervjuerna nämns att det till exempel 

har inneburit att man har kunnat mobilisera, lyfta upp den utmaning som finns samt visa på att 

barn och unga är prioriterade. Kraftsamlingen innebär ett sätt att synliggöra vad VGR och 

kommunerna satsar på. En intervjuad liknade det vid nollvisionen i trafiken där man sätter ”ett 

ord på det och så förstår människor bättre vad det handlar om”. 

 

2.5 Ekonomi 
I handlingsplanen beskrivs att varje styrelse, nämnd och kommitté själva äger det arbete som 

görs inom ramen för sina uppdrag, både genomförande av redan beslutade aktiviteter och 

framtida utvecklingsarbete. Det innebär att det centralt inte avsatts särskilda medel för 

genomförande av de aktiviteter som utgår från planen.  

Därför finns det ingen projektbudget för genomförandet av handlingsplanen i stort att 

redovisa. Istället redovisas nedan några större och mer övergripande kostnadsposter samt en 

beskrivning av hur fullföljda studier beskrivs i olika detaljbudgetar inom VGR. 

 

Tjänstepersonsstöd 

för samordning 

inkl. övergripande 

omkostnader 

Huvudprocessledaren (del av tjänst) har varit anställd på Regional 

utveckling social hållbarhet. 

En årlig budget för övergripande omkostnader har funnits inom 

Folkhälsokommittén/RS beredning för folkhälsa och social hållbarhet. 

 
14 VGR: Samling ger kraft? Processutvärdering av Kraftsamling och handlingsplan fullföljda studier 2017–2020 

Sammanfattande kommentarer/resultat: 

Den formella organiseringen av styrning och ledning inom handlingsplanen har i sig varit 

tydlig och okomplicerad med en linje från ansvarig processledare via tjänstepersonsforum 

som beredningsgrupp och styrgrupp till beredningen för folkhälsa och social hållbarhet och 

vidare till regionstyrelsen. 

Utmaningen har legat i synkning av förväntningar och samlat budskap/riktning med övriga 

styrlinjer inom den större kraftsamlingen.  En utvecklingspotential finns också kring 

samverkan mellan kommuner och hälso- och sjukvården. 

Processutvärderingen visar på upplevelsen och värdet av ett gemensamt mål. 

Kraftsamlingen har skapat förutsättningar för aktörerna att få prioritet för frågan. 
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Årlig 

länsövergripande 

konferens 

Den årliga länsövergripande konferensen har finansierats av 

Folkhälsokommittén/RS beredning för folkhälsa och social hållbarhet. 

Huvudprocessledaren har haft genomförandeansvar för 

konferenserna. 

Processledning RS-

rekommendationer 

I stor utsträckning har processledare (del av tjänst) för 

rekommendationerna varit anställda på Regional utveckling social 

hållbarhet. 

I några fall har processledare (del av tjänst) även funnits på Regional 

utveckling FoUU respektive Koncernavdelning kultur. I något fall har 

kompletterande processledare (del av tjänst) anställts tillfälligt och då 

bekostats av Folkhälsokommittén/RS beredning för folkhälsa och 

social hållbarhet. 

Projektstöd 

folkhälsa 

RS beredning för folkhälsa och social hållbarhet (och tidigare 

folkhälsokommittén) beviljar årligen medel för utvecklingsprojekt 

som bidrar till förutsättningar för jämlik hälsa i Västra Götaland. 

Projekten kan vara regionala alternativt lokala av intresse för hela 

Västra Götaland. En stor andel av de projekt som erhållit stöd de 

senaste åren har bäring på fullföljda studier. 

Sociala 

investeringsmedel 

(SIM) 

Regionutvecklingsnämnden (RUN) avsätter årligen medel för sociala 

investeringar i samverkan mellan kommun och region med syfte att 

skapa förutsättningar för fullföljda studier. Sedan 2015 har 28 

investeringar medfinansierats till ett värde av 131 881 149 kronor. 

Tjänstepersonsstöd finns kopplat till Regional utveckling social 

hållbarhet (100%) samt Regional utveckling FoUU (del av tjänst). 

Science Center Regionutvecklingsnämnden (RUN) har under år 2018–2021 beviljat 

extra resurser till sex science centers i Västra Götaland på 

sammanlagt 5 miljoner kronor per år som en särskilda satsning för 

arbete inom fullföljda studier samt för att utveckla samverkan mellan 

science centers.  

Samverkansavtal 

kring 

folkhälsoinsatser 

De fem hälso- och sjukvårdsnämnderna har fleråriga samverkansavtal 

kring folkhälsoinsatser med respektive kommun inom nämndområdet. 

Avtalen omfattar såväl medel till tjänst som utvecklingsmedel. 

Avtalsuppföljningarna visar ett stort antal insatser med koppling till 

fullföljda studier. 

Övrigt Ett flertal projekt med delfinansiering från Europeiska socialfonden 

(ESF) har knutits till prioriteringen fullföljda studier. Några exempel 

är En skola för alla (SKA) och VI-projektet. 

 

Detaljbudgetar VGR 

Inom processutvärderingen15 har samhällsanalys gjort en genomgång och analys av bland 

annat relevanta styrdokument. De beskriver att fullföljda studier är något som syns i flera av 

 
15 VGR: Samling ger kraft? Processutvärdering av Kraftsamling och handlingsplan fullföljda studier 2017–2020 
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VGR:s detaljbudgetar och menar att detta stödjer bilden av att fullföljda studier går in i många 

olika områden och visar samtidigt på såväl bredd som betydelse för frågan.  

I Regionfullmäktiges budget för 2018, 2019 och 2020 lyfts elever som inte fullföljer sin 

skolgång med fullständiga betyg som en viktig utmaning för samhället och folkhälsan. 

Kraftsamling för fullföljda studier är här en utpekad insats där folkhögskolorna och 

naturbruksgymnasierna särskilt nämns som viktiga aktörer internt. Kraftsamlingen ska även 

involvera kommuner och andra aktörer i bred samverkan.  

Därutöver nämns fullföljda studier i ytterligare nio nämnder/styrelsers detaljbudgetar under 

motsvarande period:  

Regionstyrelsen beskriver processen kring kraftsamling fullföljda studier som en prioriterad 

fråga inom målet att ”skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska” samt kopplat till 

fokusområdet ”bryta utanförskap och segregation”.  

Regionutvecklingsnämnden beskriver arbetet med kraftsamling fullföljda studier som ett 

prioriterat område med koppling till VG2020.  

Kulturnämnden utökade 2018 ramanslaget till folkhögskoleförvaltningen för att möjliggöra 

ökat arbete för fullföljda studier. Därefter beskrivs att kulturnämnden kommer att utveckla 

dialogen med folkhögskolorna för att forma samverkan med kulturinstitutioner kopplat till 

insatser inom handlingsplan för fullföljda studier. Stödet till studieförbund, läsfrämjande 

projekt samt insatser för fysisk aktivitet hos barn och unga nämns som relevanta i 

sammanhanget.      

Folkhögskoleförvaltningen ser ”Individer som inte fullgjort sina gymnasie- eller 

grundskolestudier” som en av de samhällsutmaningar de arbetar aktivt med. 

Naturbruksstyrelsen nämner i sin detaljbudget för 2019 att de ska prioritera insatser som leder 

till ökat elevantal och ökad andel elever som fullföljer sina studier. 

För Hälso- och sjukvårdsnämnderna är hälsofrämjande insatser för barn och unga samt 

fullföljda studier ett uttalat fokusområde, liksom att stödja implementeringen av 

handlingsplanen. Insatser som leder till fullföljda studier ska prioriteras då 

gymnasiebehörighet ses som ett viktigt bidrag till en god och jämlik hälsa. Gemensamma 

strategier och former för uppföljning av målet om fullföljda studier ska utvecklas mellan 

regionala och kommunala vårdgivare, liksom en god samverkan med elevhälsovården.  

 

Projekt kontra utvecklingsarbete i ordinarie organisation och budget 

I handlingsplanen beskrivs att VGR:s arbete för fullföljda studier måste ta sin utgångspunkt i 

ordinarie styrnings- och ledningsstrukturer samt ordinarie verksamhet för att bli hållbart. 

Genom att bedriva utvecklingsarbetet där frågan långsiktigt hör hemma skapas bättre 

förutsättningar för implementering av vunna erfarenheter och metoder. Samtidigt finns ibland 

behov av att tillföra resurser utifrån i form av projektmedel för att kunna bedriva större 

utvecklingsarbeten. Det finns vinster med att i ett avgränsat projekt investera i 

utvecklingsarbete och innovation för att sedan sprida erfarenheter till fler ställen i regionen. 

I processutvärderingen framkommer synpunkter som stödjer såväl projektfinansiering som att 

fokusera på kvalitetsutveckling i befintlig organisation. Å ena sidan lyfts betydelsen av fokus 

på samverkan och samordning av ordinarie processer samt behov av att utveckla kvaliteten 

inom verksamheternas grunduppdrag. Fullföljda studier ses här ses som en utmaning som 

framför allt handlar om hur olika organisationer, verksamheter och professioner tillsammans 

utför sina gemensamma uppdrag runt barn och unga. Å andra sidan lyfts i intervjuer ett flertal 
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olika projekt som har genomförts, till exempel En skola för alla där Skaraborg, Fyrbodal och 

Boråsregionen gemensamt var med och som uppges skapat samverkan och stort engagemang 

inom flera olika personalgrupper. 

 

 

2.6 Aktiviteter 
I detta stycke beskrivs aktiviteter i handlingsplanens aktivitetslistor övergripande och ett 

urval av större aktiviteter beskrivs lite närmare.  

 

Aktivitetslistorna 

De årliga aktivitetslistorna förtecknar aktiviteter inom Västra Götalandsregionen som 

anmälts in av berörda verksamheter. Syftet är bland annat att beskriva omfattningen av 

insatser som pågår samt upptäcka synergier och samordningsvinster mellan olika 

verksamheters aktiviteter.  

Genomförandet av aktiviteterna inom aktivitetsplanen är linjeverksamheternas eget ansvar 

och däri ligger också ansvaret att utvärdera dem utifrån deras tänkta effekt på målet.16  

 

 Antal aktiviteter Antal ansvariga verksamheter/enheter 

2017 38 12 

2018 40 12 

2019 45 9 

2020 43 13 

 

De verksamheter/enheter som mest frekvent anmält in och genomfört aktiviteter i 

aktivitetslistan är Regional utveckling social hållbarhet (tidigare framför allt avdelning 

 
16 Handlingsplan fullföljda studier 2017–2020, Dnr. RS 2016–03484 

Sammanfattande kommentarer/resultat: 

Även om det i handlingsplanen beskrivs att varje styrelse, nämnd och kommitté själva äger 

det arbete som görs inom ramen för handlingsplanen, och inga särskilda medel 

öronmärktes för aktiviteter när handlingsplanen antogs, har en hel del resurser avsatts för 

genomförandet av planen. Utöver personella resurser och omkostnader för konferenser och 

seminarier, har projektmedel framför allt från regionutvecklingsnämnden fördelats för 

olika utvecklingsinsatser.  

I processutvärderingen framkommer synpunkter som stödjer såväl behovet av 

projektfinansiering som vikten av att fokusera på kvalitetsutveckling i befintlig 

organisation. Utmaningen kan vara att upprätthålla kostnadseffektivitet genom att redan 

vid bedömning av projektansökningar säkra att förutsättningar för fortsättning efter 

projekttiden är realistiskt genomförbar utan stora budgettillskott. Utvecklingspotential 

finns även kring hur vi kommunicerar och sprider resultat från genomförda projekt, samt 

hur vi säkrar jämlikhet när viktiga utvecklingsarbeten kräver arbetsinsatser som inte alla 

enheter har resurser för. 
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folkhälsa) och forskning, utveckling och utbildning (FoUU), Kunskapsstöd psykisk hälsa, 

Kunskapscentrum för jämlik vård och Kunskapscentrum för sexuell hälsa samt 

Folkhögskoleförvaltningen. 

Aktivitetsplanerna som helhet har följts upp och reviderats årligen och rapporterats till 

regionstyrelsen. För mer detaljerad redovisning av aktiviteter i aktivitetslistorna hänvisas till 

de årliga uppföljningsrapporterna.  

Nedan beskrivs ett urval av mer omfattande aktiviteter med stor betydelse för 

handlingsplanearbetet. 

 

Kunskapsunderlag 

Koncernavdelning data och analys, enhet samhällsanalys har bistått med mer övergripande 

kunskapsunderlag under handlingsplaneperioden: 

- Årliga rapporter för måluppföljning med statistik från Skolverket. 

- Att motverka skolmisslyckanden - Konsten att kunna ha två tankar i huvudet samtidigt…  

(Rapport 2016:9 Koncernavdelning data och analys, enhet samhällsanalys) 

- ”Det är i det lokala man finner komplexiteten…” - Betydelsen av migrationsbakgrund, 

socioekonomiska och strukturella faktorer för skolmisslyckanden (Rapport 2018:10 

Koncernavdelning data och analys, enhet samhällsanalys) 

 

Andra övergripande kunskapsunderlag som tagits fram under perioden: 

- Främjande och förebyggande insatser för elever i riskzon att inte fullfölja sina studier. En 

kort forskningsöversikt om framgångsfaktorer. (Högskolan Väst; Karoline Larsen 

Andersson, Karin Forslund Frykedal & Cecilia Thorsen, på uppdrag av 

folkhälsokommittén) 

- Ungas insteg på arbetsmarknaden i Västra Götaland - En genomlysning av insatser och 

samordning på lokal, regional och nationell nivå. (FoU i Väst: Gunilla Bergström 

Casinowsky & Malin Isaksson, på uppdrag av VGR/Västgruppen/BHU) 

- Vad kostar en obehörig elev gymnasieskolan? En studie av utbildningskostnader och 

utbildningstid i gymnasieskolan för samtliga elever i en årskull (Handelshögskolan vid 

Örebro Universitet: Karin Johansson, på uppdrag av RUN) 

 

Elevens hälsa i fokus 

Jämförbara hälsodata för den unga befolkningen är en förutsättning för att följa och analysera 

utvecklingen av den ojämlika hälsan såväl som för behovsbaserade tidiga insatser. I nuläget 

saknas samlad hälsodata för Västra Götalands unga befolkning i skolåldern (6–18 år). Syftet 

med projekt Elevens hälsa i fokus är att på ett enhetligt sätt samla in och lagra data från de 

hälsosamtal som elevhälsan genomför i årskurs fyra, åtta samt första året i gymnasiet. 

Inom projektet har en regiongemensam elevhälsoenkät tagits fram och digitaliserats, ett 

gemensamt arbetssätt kring enkät och elevhälsosamtal tagits fram och omsatts i en manual 

samt en regiongemensam elevhälsodatabas byggts upp.  

De största utmaningarna har inte varit inom teknikens område utan juridikens. Dels då Västra 

Götalandsregionen saknar mandat över elevhälsan som organiseras under skolhuvudmännen 

(kommuner och friskolor) som styrs av olika lagrum och dels vad det gäller anpassningar till 

GDPR som infördes 2018. Det ovanligt stora antalet skolhuvudmän i Västra Götaland (49 

kommuner + 100 friskolekoncerner) är också en utmaning. 
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Under läsåret 2020/2021 testas den digitala enkäten och manualen. Under 2021 byggs 

funktionalitet upp i ytterligare två journalsystem. Därefter är det möjligt för samtliga 

skolhuvudmän inom regionen att använda den digitala enkäten samt ta del av aggregerade 

data och använda sig av statistikverktyget. Fortsatt kvalitetsutveckling och framtagande av 

avtal för varje ny huvudman görs inom projektgruppen fram t.o.m. 2022, därefter övergår 

förvaltningen till GITS17. 

 

Sociala investeringsmedel (SIM) 

I handlingsplanen beskrivs att SIM ska användas som verktyg för fortsatt utvecklingsarbete 

för att stärka barn och ungas framtida utveckling och hälsa, i samverkan mellan Västra 

Götalandsregionen, kommuner och andra aktörer. 

Sedan 2015 har regionutvecklingsnämnden medfinansierat 28 investeringar till ett värde av 

131 881 149 kronor. Ett grundkrav för investeringarna är att de sker i samverkan mellan 

kommunala och regionala verksamheter. Projektägare har främst varit kommuner men även 

sjukhus och vårdcentraler. 

Under 2016 och 2017 gjordes flera utvärdering av arbetet med SIM vilket resulterade i att 

riktlinjerna reviderades 2019. I de nya riktlinjerna ställer VGR inte längre krav på att varje 

investering ska göra en samhällsekonomisk utvärdering. Det framgår också att VGR ger stöd 

till investeringarna under genomförandet i såväl projektplan, uppföljning och utvärdering.   

Under 2020 har ett ökat fokus funnits på uppföljning och utvärdering. Målsättningen är att 

öka kunskapen om vilka mekanismer som leder till hög skolfrånvaro, betydelse av samverkan 

mellan aktörer för att minska skolfrånvaron och de lokala förutsättningarnas betydelse för att 

påverka skolfrånvaron. Slutrapporten kommer under april 2021. 

SIM beräknas även fortsatt ha fokus på fullföljda studier. Ett utvecklingsområde är att koppla 

utlysningen tydligare till de mål som framöver identifieras inom ramen för den nya regionala 

utvecklingsstrategin (RUS). På detta sätt blir SIM en tydlig del av RUS:ens kraftsamling för 

fullföljda studier.  

Se även bilaga i förteckningen sist i slutrapporten. 

 

Pilotprojekt tilläggsuppdrag för vårdcentraler kring ungas psykiska hälsa 2017–2021 

(UPH)  

Psykisk hälsa är ett av delområdena i handlingsplan fullföljda studier. Inom detta område är 

pilotprojektet med tilläggsuppdrag kring ungas psykiska hälsa centralt. 

I varje vårdcentrals grunduppdrag enligt Krav- och kvalitetsboken ingår det att göra en första 

bedömning av psykisk ohälsa hos barn och unga samt erbjuda nödvändig behandling på 

primärvårdsnivå. Totalt har 16 vårdcentraler fått ett tilläggsuppdrag med utökade 

förutsättningar att ge vård till barn och unga med lättare psykisk ohälsa samt genom 

konsultation och handledning vara ett stöd för andra vårdcentraler i närområdet. 

Resursförstärkningen består av psykologer/psykoterapeuter, socionom och medel till 

ytterligare en tjänst. Huvudinriktningen är korta behandlingsinterventioner, enskilt eller i 

grupp. Inom ramen för projektet finns också löpande utbildningar som syftar till att generellt 

öka kompetensen på vårdcentralerna i Västra Götaland och därigenom kunna erbjuda 

 
17 Gemensam Information och TjänsteSamordning 49 kommuner i Västra Götaland och Västra 

Götalandsregionen 
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adekvata insatser till barn och unga med psykisk ohälsa. Utbildningarna är kostnadsfria och 

öppna för alla vårdcentraler att ta del av. 

Projektet finansieras med statsbidrag. Ett inriktningsbeslut om förlängning av pilotprojektet 

under 2021 och fortsatta förberedelser kring implementering fattades under sommaren (HS 

2019–00898). Nu sker förberedelser och analyser av hur en övergång till permanent 

verksamhet kan genomföras. Beslut om ett eventuellt införande kommer att fattas under 2021. 

 

Folkhögskolor i Västra Götaland 

Inom handlingsplanens delområde studiemotivation ingår även att ge unga som inte gått ur 

skolan med fullföljda studier ytterligare möjligheter att komplettera betygen till exempel 

genom olika studieformer på folkhögskolorna i Västra Götaland. 

Västra Götalandsregionen är huvudman för sex folkhögskolor, utöver dessa finns 16 

folkhögskolor i länet som är rörelsedrivna. Många av folkhögskolorna erbjuder boende på 

internat för de studerande. Folkhögskolan riktar sig till personer över 18 år. Pedagogiken är 

individanpassad, vilket betyder att kurserna formas efter deltagarens behov och 

förutsättningar, därför är folkhögskolan bra på att fånga upp människor som av olika 

anledningar inte har hittat sin plats i andra utbildningsformer. 

Ett av statens syften med stödet till folkbildningen är att bidra till att utjämna 

utbildningsklyftor. Verksamheten på varje folkhögskola ska därför till minst 15% bestå av så 

kallad allmän kurs, som kan ge kunskaper och leda fram till behörighet för vidare studier. 

Längden på studierna kan variera beroende på deltagarnas kunskaper och erfarenheter från 

tidigare studier och arbete. 

Den största delen av det offentliga stödet till folkbildningen kommer från staten men även 

regionen bidrar med stöd. Undervisningen på folkhögskola är avgiftsfri och 

folkhögskolekurser berättigar till statligt studiestöd. 

Under 2020 startade VI-projektet som fokuserar på unga som varken arbetar eller studerar 

(UVAS) och syftar till att unga hittar sin väg till framtiden. Projektet ägs av 

folkhögskoleförvaltningen och omfattar nästan 100 miljoner med stöd från ESF. 

Se även kapitel 2:7 för regionstyrelserekommendationer som berör folkhögskolor. Statistik 

kring antal studerande som erhållit behörighet genom folkhögskolestudier finns i 

statistikbilagan. 

 

Science centers 

En annan satsning inom delområde studiemotivation riktar sig till de sex science centers som 

finns i Västra Götaland.  Regionutvecklingsnämnden ger sedan 2007 verksamhetsbidrag till 

science centers. I Fyrbodal går stödet till Innovatum science center och i Boråsregionen till 

Navet. Balthazar och Dalénium delar jämt i Skaraborg. Molekylverkstan får en mindre del av 

medlen i Göteborgsområdet där den stora delen går till Universeum. Satsningen syftar till att 

öka intresset hos barn och unga för naturvetenskap, teknik och matematik med målet att öka 

andelen som bedriver studier och på sikt är yrkesverksamma inom dessa områden.  

Under år 2018–2021 har de sex science centren dessutom beviljats extra resurser på 

sammanlagt 5 miljoner kronor per år. Denna särskilda satsning har gått till arbete inom 

fullföljda studier samt till att utveckla samverkan mellan science centers. Fokus 2021 är att 

samla in och sprida lärdomar för att kunna skala upp de insatser som visat sig fungera väl. 
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I arbetet med fullföljda studier har science centren valt delvis olika inriktning på insatserna. 

Några jobbar fokuserat med ett fåtal hemmasittare, för att motivera dem att ta del av 

undervisning. Andra genomför bredare och mer förebyggande satsningar på skolor där många 

går ut utan godkända betyg. Dessa satsningar gör i samverkan med skolan och riktas mot 

samtliga elever, lärare och föräldrar. Ett annat exempel är arbete med interkulturell dialog för 

att nå och motivera barn och unga i områden där många har utländsk bakgrund och har svårt 

att komma in i samhället. 

 

 

 

2.7 Regionstyrelsens rekommendationer 
Efter att handlingsplanen antogs föreslogs ett arbetssätt där den årliga redovisningen av 

genomförandet åtföljdes av förslag på inriktning för kommande år som regionstyrelsen 

beslutade om i form av RS-rekommendationer/rekommenderade utvecklingsområden för 

fullföljda studier. Rekommendationerna beskriver särskilt prioriterade långsiktiga 

förändringar i VGR:s egen verksamhet som bedöms förbättra förutsättningarna för barn och 

unga att nå fullföljda studier. 

I detta stycke beskrivs respektive rekommendation, vad som genomförts, resultat och 

erfarenheter samt kvarstående utmaningar. 

 

Utvecklad tjänstemannastruktur för samverkan 

Omfattande arbete pågår runt om i Västra Götaland för att skapa förutsättningar för barn och 

unga att gå klart grund- och gymnasieskola med fullföljda studier. Det sker genom det dagliga 

arbetet i skolorna, i kommunerna, genom särskilda projekt och satsningar, inom hälso- och 

sjukvården, genom regional utveckling och så vidare. För att ge möjlighet till 

erfarenhetsutbyte och ta tillvara på den kunskap som genereras i alla delregioner har behov av 

att utveckla den långsiktiga samverkansstrukturen för arbetet med fullföljda studier 

identifierats. 

Sammanfattande kommentarer/resultat: 

Ett stort antal insatser har genomförts som knutits till handlingsplan fullföljda studier 

utifrån syftet att synliggöra de insatser som VGR deltar i. VGR har även gett ekonomiskt 

stöd till ett stort antal olika satsningar som genomförs i samverkan med andra aktörer. 

En utvecklingspotential finns kring hur vi följer upp/utvärderar, sammanfattar lärdomar 

och sprider de erfarenheterna som görs för att öka den gemensamma nyttan. Önskvärt vore 

också att i större utsträckning landa i val av metoder att implementera brett och jämlikt i 

Västra Götaland till gagn för våra invånare.  
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Sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsa 

Offentlig verksamhet har idag en långt driven specialisering, så också kring barn och unga. 

Denna specialisering riskerar att skapa onödigt skarpa gränser mellan verksamheter, bidra till 

kommunikationsproblem och att organisationerna snarare än barnet/ungdomen hamnar i 

fokus. En systematiserad samverkan mellan elevhälsa, vårdcentral och socialtjänst bidrar till 

att skapa ökade förutsättningar för alla barn och unga i åldrarna 6 - 18 år att fullfölja sina 

studier. 

Barn och unga med komplex sjuklighet och deras familjer har ofta ett stort antal 

vårdkontakter.  Utvecklingsarbete kring denna grupp pågår inom omställningen för barn och 

unga med koppling även till Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). 

G
en

o
m

fö
rt En nätverksstruktur för 

fullföljda studier har byggts 
upp: 

Projektnätverk fullföljda 
studier syftar till att utbyta 
kunskap och erfarenheter 
mellan större pågående 
projekt. Deltagare är 
aktuella projektägare samt 
berörda tjänstepersoner 
från VGR. 

Regionövergripande 
nätverk fullföljda studier
möjliggör erfarenhets-
utbyte och utveckling på 
en mer strategisk nivå 
mellan delregionerna. 
Deltagare är utbildnings-
ansvariga inom resp. 
kommunalförbund samt 
tjänstepersoner från 
regional utveckling och 
kunskapscentrum för 
jämlik vård inom VGR.

R
es

u
lt

at
/E

rf
ar

en
h

et
er Rekommendationen har 

resulterat i två aktiva 
nätverk inom fullföljda 
studier där möten sker två 
gånger per år med 
uppkoppling till både 
Västgruppen och SKR:s 
Uppdrag fullföljd 
utbildning. 

De två nätverken bidrar till 
utbyte av erfarenheter och 
metoder mellan 
delregionerna samt har en 
strategisk 
framtidsfunktion.

N
äs

ta
 s

te
g

/K
va

r 
at

t 
åt

gä
rd

a Det regionövergripande 
nätverket har en viktig 
funktion inom den 
kommande gemensamma 
kraftsamlingen i  nya 
regionala utvecklings-
strategin 2021-2030.

Projektnätverkets 
sammansättning 
utvecklas utifrån aktiva 
regionövergripande 
projekt.

Samordningsansvar: 
Regional utveckling 
FoUU/social hållbarhet.
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Säkerställa och utveckla genomförandet av hembesök från BVC 

Rekommendationen består av två delar. Den första handlar om att säkerställa att alla barn på 

ett jämlikt sätt erbjuds hembesök utifrån Krav- och kvalitetsboken. Den andra delen handlar 

om att utveckla arbetet med hembesök till föräldrar med utgångspunkt i den viktiga roll som 

mödra- och barnhälsovården har i att utjämna sociala hälsoskillnader och främja en god 

hälsoutveckling på lång sikt. Utveckling av hembesöken kan bland annat bestå i utökat antal 

hembesök som genomförs i samverkan med till exempel socialtjänst och bibliotek. 

 

 

G
en

o
m

fö
rt Pilotprojekt Sammanhållen 

barn-, elev- och 
ungdomshälsa med fyra 
pilotkommuner: Mark, 
Örgryte/ Härlanda 
(Göteborg), Götene och 
Orust.

Kartläggning av övriga 
pågående särskilda insatser 
kring sammanhållen barn-, 
elev- och ungdomshälsa  i 
Västra Götaland samt 
nationellt perspektiv.

Utvecklings-
/utvärderingsprojekt inom 
omställningen för barn och 
unga kring fysisk 
koordinator för barn och 
unga med komplex 
sjuklighet samt alternativ 
koordination med digitalt 
verktyg.

R
es

u
lt

at
/E

rf
ar

en
h

et
er Förutsättningarna för 

samverkan över 
organisationsgränser 
behöver förbättras.

God kännedom om 
varandras uppdrag är 
essentiellt för samverkan 

Arbetet med att stärka 
samverkan kring barn och 
unga bör i högre grad 
drivas i befintliga 
strukturer.

Det pågår ett antal olika 
satsningar inom området 
som i stor utsträckning är 
projektfinansierade och 
med osäker fortsättning 
efter projekttiden. Få 
insatser utvärderas. 

N
äs

ta
 s

te
g

/K
va

r 
at

t 
åt

gä
rd

a Sträva efter att involvera 
skolan i vårdsamverkans-
strukturen.
Ansvar: VästKom och 
Regional utveckling.

Förtydliga samverkan 
med skola och elevhälsa i 
Hälso- och 
sjukvårdsavtalet.
Ansvar: Kunskapsstöd 
psykisk hälsa och 
VästKom.

Förtydliga om samverkan 
kring barn och unga 6–18 
år i KoK-boken.
Ansvar: Kunskapsstöd 
psykisk hälsa och 
Enheten för vårdval och 
fördjupad uppföljning.

Fortsatt utvärdering inom 
omställningen kring barn 
och unga med komplex 
sjuklighet samt digitalt 
verktyg inom FVM.
Ansvar: Barnuppdraget.

G
en

o
m

fö
rt Kartläggning av 

förutsättningar och hinder 
för hembesök (KJV). 

Undersökning av 
genomförande och 
styrning av första 
hembesök enligt 
Socialstyrelsens 
riktlinjer/KoK-boken.

Kartläggning av pågående 
satsningar kring utökade 
hembesök i Västra 
Götaland 2018/2019, samt 
uppföljning 2020.

R
es

u
lt

at
/E

rf
ar

en
h

et
er Genomförandet av de 

första hembesöken i 
enlighet med KoK-boken 
är fortfarande ojämlikt. 

Många olika 
initiativ/projekt kring 
utökade hembesök pågår i 
Västra Götaland. Det är 
stora skillnader på 
utförande i antal 
hembesök, målgrupp, 
finansiering osv. 

Identifierade utmaningar 
är bl.a. ojämlikt 
erbjudande i VG och brist 
på specialistutbildade 
Barnsjuksköterskor.

N
äs

ta
 s

te
g

/K
va

r 
at

t 
åt

gä
rd

a Fortsatt uppföljning av ett 
jämlikt genomförande av 
de första hembesöken 
enligt KoK-
bok/Socialstyrelsens 
riktlinjer. 

Eventuell pilot kring 
utökade hembesök i 
samverkan med 
kommunerna inom 
regionala barnuppdraget 
med syfte att arbeta fram 
en modell för VGR. 
Ansvar: Regional 
utveckling social 
hållbarhet/Regionala 
barnuppdraget 
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Statistik kring genomförande av hembesök från BVC återfinns i statistikbilagan. 

 

Utveckla arbetssätt, rutiner och användning av SIP 

Rekommendationen syftar till en särskild kraftsamling kring barn och ungas jämlika rätt till 

samordnade insatser och användande av SIP (Samordnad individuell plan) när insatser krävs 

av både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Rekommendationen ansluter till ett av målen i 

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018–2020 (Barn och unga mål 3.1).  

 
* Koncernstab hälso- och sjukvård/Kunskapsstöd psykisk hälsa och VästKom 

 

Statistik kring genomförande av SIP återfinns i statistikbilagan. 

 

Strategi för insatser för barn & ungdomars fysiska aktivitet 

Att vara fysiskt aktiv är grundläggande för ett gott liv och gynnar såväl fysisk som psykisk hälsa. 

Fysisk aktivitet har även bevisad positiv effekt på minne, koncentration och inlärning. Barn och 

ungdomar i Sverige rör sig för lite och sitter stilla för mycket och det är endast 44% av pojkarna 

och 22% av flickorna som når upp till rekommendationen om 60 minuters fysisk aktivitet per dag.  

Syftet med rekommendationen är att mobilisera VGR:s egna verksamheter och samverkan 

med framför allt kommuner och idéburen sektor för att skapa förutsättningar för ökad 

fysisk aktivitet hos barn och unga. 

G
en

o
m

fö
rt Revidering av riktlinjen 

samt Arbetsgång (nu SIP-
processen).

Revidering av mallar som 
kallelse, samtycke och SIP-
plan.

Nytt stöd-, informations-
och utbildningsmaterial på 
vardsamverkan.se.

Utvecklat SIP i SAMSA för 
användarvänlighet och 
digitala SIP:ar för såväl 
sluten- som öppenvård.

”Överenskommelse om 
Samverkan för barns och 
ungas hälsa”  gäller från 
2021-01-01.

Informationsträffar för 
chefer och ledare.

R
es

u
lt

at
/E

rf
ar

en
h

et
er Skolan behöver finnas 

representerad på alla 
nivåer av vårdsamverkan.
Skolan har genom den 
länsövergripande 
överenskommelsen blivit 
en tydligare part som kan 
initiera SIP.

Ökad samsyn kring SIP 
utifrån tre lagstiftningar. 

Utmaning att fortsatt ha 
vissa verksamheter 
utanför IT-tjänsten 
SAMSA. Fler behöver 
tillgång till gällande IT-
system.

Vid placering av barn är 
barnens hälsa och 
skolgång de enskilt 
viktigaste faktorerna att ta 
hänsyn till.

N
äs

ta
 s

te
g

/K
va

r 
at

t 
åt

gä
rd

a Implementering/ 
uppföljning av riktlinje, 
arbetsgång och 
överenskommelse.  
Ansvar: Delregional 
vårdsamverkan/ Hpl 
psykisk hälsa*

Implementering och vidare 
utveckling av SAMSA och 
Millennium Option1. 
Erbjudande om SAMSA till 
skolan.                        
Ansvar: GITS och 
Workstream Option1, 
Cerner.

Informationsträffar till 
chefer och ledare samt 
utbildningar i SIP för 
användare i kommun och 
region.                        
Ansvar: Delregional 
vårdsamverkan/ Hpl 
psykisk hälsa*
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Säkerställa jämlik användning och spridning av verksamma metoder kring barn och 

ungas förutsättningar för fullföljda studier  

I VGR prövas och etableras olika metoder/program/koncept för att arbeta med barn och 

ungas förutsättningar för fullföljda studier. I en del fall finansieras metodutveckling via till 

exempel sociala investeringsmedel eller andra utvecklingsbidrag från VGR:s olika politiska 

forum. För att bidra till jämlik hälsa och vård samt resurseffektivitet finns behov av att 

utveckla rutiner för att sprida de metoder som bedömts verksamma samt säkra rimliga 

förutsättningar för fortsättning efter projektperioden. 

 

G
en

o
m

fö
rt Etablerat kontakt mellan 

fullföljda studier med dess 
kontaktlänkar till 
kommunalförbund och 
kommuner, och
Utvecklingscentrum för 
barns psykiska hälsa som 
inom VGR ansvarar för 
implementering, utbildning 
och utveckling av 
skolmodellen PALS och 
Family Check Up.

Spridning av erfarenheter 
och metoder inom forum 
kopplade till 
handlingsplanen (nätverk, 
hemsida, konferenser och 
seminarier).

Förstärkt tvärsamman-
sättning i strategiska 
grupper som styrgrupp 
fullföljda studier och 
styrgrupp SIM för att öka 
länkarna mellan regional 
utveckling och hälso- och 
sjukvården.

R
es

u
lt

at
/E

rf
ar

en
h

et
er Det finns stora variationer 

i arbetsätt och vilka 
metoder som används 
mellan olika verksamheter 
och regiondelar.

Förutsättningarna för 
ansökan, genomförande 
och implementering av 
utvecklingsinsatser skiljer 
sig stort, vilket kan bidra 
till ökad ojämlikhet i 
livsvillkor och hälsa i 
Västra Götaland.

Det är betydelsefullt att 
utvecklingsprojekt/sociala 
investeringar som berör 
hälso- och sjukvårdens 
verksamheter i tidigt 
skede bedöms utifrån 
möjlig implementering/ 
spridning.

Även inom en så tvär-
sektoriell/-professionell 
fråga som fullföljda studier 
är stuprören tydliga.

N
äs

ta
 s

te
g

/K
va

r 
at

t 
åt

gä
rd

a Fortsatt stärka 
kopplingarna mellan 
omställningen, nära vård, 
barnuppdraget,den 
regionala organisationen 
för kunskapsstyrning, 
kultur och regional 
utveckling.

Utveckla samsynen kring 
fullföljda studier inom 
samverkansstrukturer 
inom hälso- och 
sjukvården respektive 
regional utveckling.

Spridningsrapport med 
lokala och regionala 
insatser inom fullföljda 
studier.

Huvudansvar: Regional 
utveckling social 
hållbarhet.

G
en

o
m

fö
rt Nulägesanalys fysisk 

aktivitet för barn och unga 
samt berörda 
verksamheter i VGR. 

Workshops och dialoger på 
olika platser i regionen 
med representanter från 
berörda verksamheter. 

Dialogmöten med externa 
aktörer som kommuner, 
akademin samt 
organisationerr från det 
civila samhället.

Löpande förankringsmöten 
under processen.

Rörelsenyckeln - ett 
stödmaterial för samtal 
kring ökad fysisk aktivitet.

R
es

u
lt

at
/E

rf
ar

en
h

et
er Workshops och 

dialogmöten resulterade i 
gemensam målbild och 
utgångspunkter som 
tillsammans med konkreta 
mål och delmål landade i 
förslag till handlingsplan.

Handlingsplan Fysisk 
aktivitet hos barn och 
unga 2019 - 2022 antogs 
av regionstyrelsen 2019-
09-24. Handlingsplanen 
omfattar åtaganden där 
VGR har rådighet och 
involverar många av 
organisationens 
verksamheter, såväl inom 
hälso- och sjukvården som 
regional utveckling.

N
äs

ta
 s

te
g

/K
va

r 
at

t 
åt

gä
rd

a Fortsatt implementering 
och genomförande av 
handlingsplanen.

Utredningsarbete med 
ambition att inrätta 
delregionala 
samordningsfunktioner 
för fysisk aktivitet pågår.

Ansvar samordning och 
uppföljning: Regional 
utveckling social 
hållbarhet.

Ansvar genomförande: 
berörda verksamheter 
samt regionalt 
programområde 
levnadsvanor.
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Språkutveckling och läsning 

En god språkutveckling, läskunnighet och läslust är grundläggande för barns möjlighet att nå 

sin fulla potential i skolan. Rekommendationen består i en kraftsamling kring tidiga insatser 

för att identifiera barn med eftersläpande språkutveckling samt förebyggande och främjande 

insatser under förskole- och skolåldrarna för att öka jämlika förutsättningar för normal språk- 

och läsutveckling. 

 

 

Statistik kring språkbedömning återfinns i statistikbilagan. 

 

Stärka förutsättningarna för samtliga folkhögskolor genom deltagarstödsteam med 

psykosocial- och specialpedagogisk profession 

En växande andel av deltagarna på folkhögskolorna har kort utbildningsbakgrund, begränsade 

svenskkunskaper och/eller en funktionsnedsättning som påverkar inlärning. För att öka 

förutsättningarna för unga som gått ur grund- och/eller gymnasieskolan utan fullföljda studier 

att på folkhögskola kunna komplettera betyg och förbättra förutsättningarna för goda 

framtidsutsikter, har behov av att utveckla arbetet med deltagarstöd/studerandesociala team 

identifierats. Rekommendationsarbetet har bestått i att skapa förutsättningar för samtliga 

folkhögskolor som har sitt huvudsäte i Västra Götaland att öka bemanningen inom 

stödområdet. I denna rekommendation har det varit ett hinder att RS-rekommendationerna i 

handlingsplan fullföljda studier inte åtföljts att ekonomiska medel i budget. 

G
en

o
m

fö
rt Under 2020 har en 

förstudie- och 
uppstartsprocess 
genomförts med fokus på 
VGR:s verksamheter, 
insatser, rutiner och 
utmaningar.

Kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte mellan 
professioner inom framför 
allt barnhälsovård, 
logopedi, neuropsykiatri 
och kultur.

Sedan tidigare pågår en 
stor mängd insatser kring 
språkutveckling och 
läsning inom ordinarie 
verksamhet och även 
projekt som t.ex. Bokstart.

R
es

u
lt

at
/E

rf
ar

en
h

et
er Identifierade  

utvecklingsområden:

-- Jämlikt utförande och 
jämlika förutsättningar 
inom ffa BVC och logopedi.

- Kunskapsutbyte och 
spridning av metoder, 
verktyg och arbetssätt 
mellan olika aktörer och 
verksamheter.

- Kunskap och budskap 
kring flerspråkighet.

- Samverkan med 
individen i fokus inom VGR 
och med socialtjänst, 
familjecentraler, förskolor 
och skolor mm.

N
äs

ta
 s

te
g

/K
va

r 
at

t 
åt

gä
rd

a Fortsatt process utifrån 
identifierade 
utvecklingsområden med 
utgångspunkt i RUS-
kraftsamling.

Samverkan med lokal nivå 
för goda förutsättningar 
för läsfrämjande.

Koppling av VGR:s arbete 
kring läsfrämjande till det 
nationella arbetet utifrån 
Läsdelegationen.

Ansvar processledning: 
Regional utveckling Social 
hållbarhet med 
referensgrupp från 
logopedi, kultur, BVC samt 
tillkommande aktörer från 
t.ex. kommun.
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Öka kunskap och handlingsförmåga bland unga kring hälsosam livsstil och 

vårdsystemet 

Kunskap och handlingsförmåga kring hälsosam livsstil och vårdsystemet har betydelse för att 

känna motivation, göra bedömningar och fatta beslut samt är betydelsefullt för att behålla och 

förbättra livskvaliteten under hela livet. Särskilt viktigt är detta inom området migration och 

hälsa då studier visar att vissa migrantgrupper kan ha svårt att ta till sig hälsorelaterad 

information eller upplever att de inte får hjälp med sina hälsobehov. Utvecklingsarbetet har 

involverat folkhögskolor och naturbruksgymnasier i Västra Götaland. 

 

 

G
en

o
m

fö
rt Kulturnämnden har avsatt 

medel till Styrelsen för 
folkhögskolorna för 
studerandesociala team på 
VGR:s egna folkhögskolor.

Koncernkontoret har lagt 
fram förslag till beslut till 
kulturnämnden rörande 
de rörelsedrivna skolorna.

Regionutvecklings-
nämnden har inför 2021 
övertagit kulturnämndens 
roll avseende 
folkhögskolorna.

R
es

u
lt

at
/E

rf
ar

en
h

et
er Statsbidragsvillkoren 

stipulerar att alla 
folkhögskolor ska erbjuda 
kurativt stöd vilket också 
görs. Däremot ser det 
olika ut på skolorna både 
gällande organisation och 
kompetens kring 
studerandesocialt stöd. 
Flertalet  har dock någon 
form av deltagarstöds-
team/studerandesocialt 
team bestående av lärare, 
kuratorer, SYV och 
skolledning.

Ett antal utvecklings-
projekt pågår som 
angränsar till området 
exempelvis kring 
antimobbning, ökad 
närvaro och 
hälsofrämjande team.

N
äs

ta
 s

te
g

/K
va

r 
at

t 
åt

gä
rd

a Behov av resurser för 
utveckling av 
studerandesociala team på 
de rörelseägda 
folkhögskolornas kvarstår.

Behov finns att utveckla 
och förtydliga samverkan 
och kontaktvägar mellan 
folkhögskolorna och 
framför allt första linjens 
vård.

G
en

o
m

fö
rt Nätverksträff 2019 för att 

diskutera behov av stöd.

Träffar för kuratorer med 
fokus på vägar in i vården, 
juridik, metoder och 
verktyg samt 
erfarenhetsutbyte.

Digitala föreläsningar om 
metoden ”Hälsa i Sverige” 
respektive om 
människorättsbaserat 
arbete.

Sammanställning samt 
erbjudande av olika 
metoder och verktyg.

R
es

u
lt

at
/E

rf
ar

en
h

et
er Tillgång till olika elevstöds-

funktioner ser väldigt olika 
ut på folkhögskolorna. 

Under nätverksträffar och 
genom enkät har behov av 
erfarenhetsutbyte, 
utbildning och kunskap om 
vården identifierats.

Ett nätverk för kuratorer 
har startats upp. 

Arbetet med 
rekommendationen har 
påverkats starkt av 
coronapandemins 
konsekvenser för 
folkhögskolornas 
verksamhet. 

N
äs

ta
 s

te
g

/K
va

r 
at

t 
åt

gä
rd

a Nätverk för kuratorer på 
folkhögskolor.
Ansvar: Självförvaltande

Utvecklingsarbete inom VI-
projektet. 
Ansvar: 
Folkhögskoleförvaltningen

Vidare spridning och 
uppdatering av 
sammanställning av olika 
metoder och verktyg. 
Ansvar: Regional 
utveckling social 
hållbarhet 
Lärandecentrum migration 
och hälsa.
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Mentorer för ungdomar i riskzon för skolavhopp 

Mentorsverksamhet för ungdomar i riskzon för skolavhopp är en metod som kan ge unga 

kompletterande vuxenkontakt och språkträning samt framtidsförebilder. Genom att arbeta med 

mentorer för unga kan VGR även bidra till positiva attityder till arbete i offentlig verksamhet och 

framtida kompetensförsörjning. 

 

 

Säkerställa att barn inte används som tolkar i VGR-finansierade verksamheter 

Syftet med rekommendationen är att säkerställa följsamheten till VGR:s riktlinje om att barn 

inte ska användas som tolkar åt sina föräldrar eller vårdnadshavare i kontakt med VGR-

finansierade verksamheter. Det är viktigt för att förhindra att barn uteblir från skolan, får ett 

orimligt ansvar samt får information om sina närstående som de inte ska ha. Det är också 

viktigt ur ett patientsäkerhetsperspektiv.  

 
 

G
en

o
m

fö
rt Kartläggning av pågående 

insaser som anknyter till 
mentorsverksamhet samt 
förutsättningar för nya 
initiativ i form av volontärt 
mentorsarbete för VGR-
anställda.

R
es

u
lt

at
/E

rf
ar

en
h

et
er VGR har sedan hösten 

2018 ett samarbetsavtal 
med den ideella 
organisationen Mentor 
Sverige. Möjligheter finns 
att utveckla samarbetet. 

Förutsättningarna för att 
uppmuntra till volontärt 
mentorsarbete för VGR-
anställda, likt i samband 
med flyktingströmmarna, 
bedöms saknas i nuläget. 

N
äs

ta
 s

te
g Inga nya 

utvecklingsinsatser 
föreslås. 

G
en

o
m

fö
rt Enkäter har genomförts 

riktad till personal för att 
få kunskap om omfattning 
och behov respektive till 
barn för att lyfta barnens 
röster och upplevelser. 

Information och verktyg 
har tagits fram/spridits  för 
att underlätta för 
verksamheterna: 

- Appen TolkNu 
tillsammans med 
Tolkförmedling Väst.

- Information på olika 
språk tillsammans med 
projektet Komhit flykting. 

R
es

u
lt

at
/E

rf
ar

en
h

et
er Det förekommer 

fortfarande att barn 
används som tolkar i VGR 
finansierade 
verksamheter. 

Relativt få verksamheter 
har tydliga riktlinjer och 
rutiner kopplat till 
tolkanvändning. Få av 
dessa nämner att barn 
inte ska användas som 
tolk. 

Barn uppplever det 
spontant positivt att 
tolka/översätta. Vid vidare 
frågor problematiseras 
dock svaren bland annat 
utifrån patientsäkerhet.

N
äs

ta
 s

te
g

/K
va

r 
at

t 
åt

gä
rd

a Beslut är taget om att 
under 2021 informera 
verksamheterna om 
ställningstagande kring 
barn som tolkar
tillsammans med de 
metoder och verktyg som 
finns att använda. 

Ansvar: Regional 
utveckling social 
hållbarhet 
Lärandecentrum migration 
och hälsa.
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Sammanfattande kommentarer/resultat: 

Under 2018–2020 har särskilt fokus i utvecklingsarbetet legat på elva olika regionstyrelse-

rekommendationer. Mycket av utvecklingsarbetet inom rekommendationerna är långsiktigt 

och fortsätter i ordinarie verksamhet. 

När handlingsplanen nu avslutas bedöms fyra vara särskilt prioriterade för fortsatt 

utvecklingsarbete inom länsgemensam samverkan för fullföljda studier: 

▪ Hembesök 

▪ Språk- och läsutveckling 

▪ Sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsa 

samt  

▪ Jämlik användning och spridning av verksamma metoder 

Utöver dessa kommer den nätverksstruktur som tagits fram inom en rekommendation att 

fortsätta att drivas som stöd för fortsatt samverkan. 
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3. Sammanfattande diskussion 
Handlingsplan fullföljda studier har legat till grund för VGR:s utvecklingsarbete kring barn 

och ungas förutsättningar för skolframgång och hälsa under åren 2017–2020. VGR:s ansats att 

se fullföljda studier som en samhällsutmaning som omfattar hela vägen från blivande 

föräldrar till unga vuxnas insteg på arbetsmarknaden är rätt unikt och något som 

uppmärksammas runt om i Sverige.  

 

Engagemanget för fullföljda studier är stort och frågorna står ofta högt upp på dagordningen 

både politiskt och i samhällsdebatten. VGR:s olika verksamheter har gjort många insatser, 

själva och i samverkan med andra. Konferenser, seminarier och nätverk har gett 

förutsättningar för erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning. Utmaningar, felande länkar 

och förbättringsområden har identifierats. Utvecklingsarbeten i såväl projektform som i form 

av integrerad verksamhetsutveckling har genomförts. Fullföljda studier finns med och 

prioriteras i ett stort antal styrande dokument och detaljbudgetar. Kort sagt har 

handlingsplaneperioden resulterat i en kraftsamling och uppföljningen av det mål som var 

uppsatt visar en positiv utveckling. 

 

Samtidigt är det svårt att veta om det är insatserna som gjorts inom handlingsplanen som lett 

till de resultat vi ser. Frågan om barn och ungas förutsättningar för fullföljda studier beskrivs 

ofta som komplex – det finns många olika faktorer som påverkar såväl på individuell som på 

organisatorisk och strukturell nivå. Frågan ägs inte heller av en enskild aktör utan kräver 

samverkan över organisationsgränser. Därför är det också svårt att mäta och säga att just en 

specifik insats av en särskild aktör har lett till att skolresultaten förbättrats. 

 

Ett annat sätt att se på resultat är att ta hand om de erfarenheter och lärdomar som det 

omfattande arbetet med handlingsplan fullföljda studier har gett. Några mer övergripande 

lärdomar kan sammanfattas i sex punkter: 

▪ Ett gemensamt mål: Gemensamma krafttag kräver gemensamma mål att tillsammans 

arbeta mot. Arbetet med handlingsplanen har visat hur ett tydligt och gemensamt 

överenskommet mål ger förutsättningar för olika aktörer att prioritera frågan, bedriva 

utvecklingsarbeten och öka samverkan. 

▪ Arbeta i och med ordinarie styrnings-, lednings- och samverkansstruktur: Redan när 

handlingsplanen skrevs betonades vikten av att genomföra utvecklingsarbetet så nära 

ordinarie strukturer som möjligt för att skapa långsiktig förändring. Vikten av detta har 

ytterligare stärkts under planperioden utifrån erfarenheter bland annat kring 

förutsättningar för samverkan, uppdrag och beställningar samt svårigheter vid 

implementering av erfarenheter från projekt.  

▪ Satsa på förebyggande och hälsofrämjande insatser: Tidiga och generella insatser, tidigt i 

ålder och tidigt innan problemen växt sig stora, sparar mänskligt lidande och är generellt 

mer kostnadseffektiva än att åtgärda allvarligare bekymmer längre fram. Det främjande 

och förebyggande arbetet måste dock alltid ske samtidigt som bra vård och stöd erbjuds de 

med allvarligare problem eller oavslutade studier bakom sig. 

▪ Säkerställ en jämlik vård och jämlik inkluderande verksamhet i hela Västra Götaland: 

Återkommande under arbetet med handlingsplanen har ojämlikhet i erbjudande av 

verksamhet, vård och stöd identifierats. Ojämlika förutsättningar har också en tendens att 

förstärkas genom att utsatta verksamheter inte i samma utsträckning tyar med 

utvecklingsarbeten, projektansökningar och att etablera nya metoder. 
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▪ Skapa förutsättningar för samverkan på riktigt med barn och unga i fokus: I arbetet med 

handlingsplanen har många av de identifierade utmaningarna haft med samverkan att 

göra. Hinder för samverkan kan till exempel vara okunskap om varandras uppdrag, 

krångliga kontaktvägar, tidsbrist eller otydligt uppdrag. Egentligen är det dock ganska 

självklart att olika professioner och organisationer som ansvarar för olika delar av 

samhällets stöd och hjälp ska prata med varandra och samarbeta på ett positivt sätt runt det 

barn eller ungdom som behöver det. 

▪ Utveckla systematiken kring utvecklingsprojekt: Under handlingsplaneperioden har 

hanteringen av projektmedel kring fullföljda studier utvecklats succesivt men här finns 

fortfarande en stor utvecklingspotential t.ex. kring hur vi systematiskt arbetar med piloter 

inom specifika utvecklingsområden och samverkan med kunskapsorganisationen inom 

hälso- och sjukvården. Om arbetet fungerar måste det också finnas strukturer och 

arbetssätt för uppskalning, implementering och spridning.  

 

Alla styrande dokument i VGR ska följas upp senast efter 5 år och förslag om fortsatt 

hantering, eventuell revidering eller om dokumentet ska upphöra ska tas fram. Handlingsplan 

fullföljda studier 2017–2020 föreslås upphöra efter utgången planperiod. Frågan om fullföljda 

studier är dock fortfarande såväl aktuell som angelägen och drivs fortsättningsvis med fördel i 

samverkan med berörda aktörer inom ramen för bland annat den regionala 

utvecklingsstrategin och Mål för social hållbarhet. 

 

4. Vägar framåt 
Under förutsättning att förslagna dokument antas kommer övergripande mål och inriktning för 

arbetet med att barn och unga ska fullfölja sina studier från 2021 och framåt att ingå i; 

▪ Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030, där fullföljda 

studier är ett av föreslagna kraftsamlingsområden, samt 

▪ Mål för social hållbarhet 2030 för Västra Götalandsregionen och de 

verksamheter som finansieras av VGR. 

Andra betydelsefulla styrdokument som berör fullföljda studier är bland annat VGR:s 

kulturstrategi och den länsövergripande handlingsplanen för psykisk hälsa i Västra Götaland. 

Några medskick och förslag inför fortsatt arbete utifrån erfarenheter från den gångna 

handlingsplaneperioden och de samtal, workshopar och enkäter som föregått slutrapporten 

samt, inte minst processutvärderingen: 

1. Huvudfokus på länsgemensam kraftsamling 

Arbetet med handlingsplanen har haft sitt huvudfokus på VGR:s rådighet kring fullföljda 

studier. Det har varit ändamålsenligt och viktigt att arbeta med utveckling av VGR:s 

verksamheter samt väcka opinion kring frågan. 

Nu är fönstret öppet och samverkansaktörerna på banan och det är dags att istället fokusera på 

gemensamma prioriteringar och samverkan knutet till den nya utvecklingsstrategin. 

 

2. Gemensamt ägande 

Organisationen runt handlingsplanen har, helt i enlighet med planens inriktning på VGR:s 

rådighet, varit ensidigt från VGR. För att stärka den nya kraftsamlingen för fullföljda studier 

inom regionala utvecklingsstrategin vore det lämpligt med ett mer gemensamt ägande mellan 

samverkansaktörerna av såväl strategisk styrning som samordningsfunktioner. 
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3. Prioritera mera 

Det har varit värdefullt under handlingsplaneperioden att se bredden av insatser som kan 

beskrivas ha bäring på frågan om fullföljda studier. Nu har vi kunskap och överblick nog för 

att tillsammans med övriga samverkansaktörer inom i Västra Götaland välja ut vilka 

områden/insatser som vi gemensamt vill prioritera. Utgångspunkten finns i den regionala 

utvecklingsstrategin – viktiga områden som kräver samarbete mellan organisationer och 

sektorer. 

 

4. Använda befintliga samverkansstrukturer 

Att samverka tar tid, kan vi använda oss av befintliga samverkansstrukturer istället för att 

skapa nya tvärgrupper så sparar vi på varandras tid. Genom att använda befintliga strukturer 

görs arbetet också långsiktigt hållbart. 

 

5. Värna om det långsiktiga lokala och delregionala engagemanget 

Behovet av att arbeta kring barn och ungas hälsa och utveckling kommer att bestå långsiktigt 

men den politiska prioriteringen av en kraftsamling för fullföljda studier inom regionala 

utvecklingsstrategin är i första hand tänkt att gälla i 4 år. 

En tillfällig regionövergripande överbyggnad riskerar att ske på bekostnad av uppbyggnad av 

en långsiktig samverkansstruktur mellan kommunalförbunden och deras kommuner. Därför är 

det viktigt att välja rätt nivå för olika satsningar. Kanske skulle ekonomiskt stöd till 

delregionala utvecklare kring fullföljda studier öka förutsättningarna för kommunalförbunden 

att utjämna skillnaderna? 

 

6. Vad görs bäst på regionövergripande nivå? 

Det kan ändå finnas sådant som är fördelaktigt att göra på en regionövergripande nivå. 

Statistik, kunskapsunderlag, uppföljning, omvärldsbevakning, gemensamma konferenser och 

utbildningar är några exempel. Kunskaps-/resurscenter för fullföljda studier nämns i olika 

sammanhang, ibland enbart med fokus på skola, ibland med bredare inriktning kring hela 

vägen till fullföljda studier.  

 

7. Använda projekt för att lära 

Att arbeta mer systematisk med att använda projektfinansiering för att pröva nya arbetssätt i 

olika typer av kommuner, följa upp systematiskt och sedan avsätta medel och tid för att 

faktiskt sprida de erfarenheter som gjorts. 
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Förteckning av underlag och bilagor 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentnamn Ansvarig Länk 

Samling ger kraft? 

Processutvärdering av 

Kraftsamling och handlingsplan 

fullföljda studier 2017–2020 

(VGR Analys 2021:2) 

Koncernavdelning 

data och analys 

Samhällsanalys 

 

Gymnasiebehörighet i Västra 

Götaland 2020 (VGR Analys 

2020:53) 

Koncernavdelning 

data och analys 

Samhällsanalys 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/servic

e/vgr/storage/node/content/workspace/Spa

cesStore/7e3ca068-e9b4-40e3-b060-

04edc53a3887/Gymnasiebeh%c3%b6righ

et%20i%20VG%202020.pdf?a=false&gue

st=true  

Statistikbilaga Regional utveckling 

Social hållbarhet 

 

Sociala investeringsmedel SIM Regional utveckling 

FoUU 

 

Aktörer inom Handlingsplan 

Fullföljda studier 2017–2020 

Regional utveckling 

Social hållbarhet 

 

Handlingsplan 2019 - 2022 

Fysisk aktivitet hos barn och 

unga 

Regional utveckling 

Social hållbarhet 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/servic

e/vgr/storage/node/content/workspace/Spa

cesStore/2b0b3eab-3b7d-4f02-8712-

9f535ee2012a/Handlingsplan%20fysisk%

20aktivitet%20barn%20och%20unga_revi

derad%20190927.pdf?a=false&guest=true 

 

Handlingsplan, Årsrapporter, 

övriga rapporter mm 

- https://www.vgregion.se/regional-

utveckling/verksamhetsomraden/folkhalsa

/kraftsamling-fullfoljda-studier/dokument/  
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https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/folkhalsa/kraftsamling-fullfoljda-studier/dokument/
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1. Inledning 
Insatser för att öka antalet ungdomar med fullföljd grundskola och gymnasieutbildning är 

en av fem rekommendationer kopplat till VG2020 – strategin för tillväxt och utveckling i 

Västra Götaland 2017-2020. Rekommendationerna utgör områden för kraftsamling där det 

krävs särskilt fokus på samverkan mellan olika aktörer för att nå framgång.  

Handlingsplan fullföljda studier 2017–2020 antogs av regionfullmäktige 2017-01-31 och 

ligger till grund för Västra Götalandsregionens arbete med kraftsamlingen att fler elever 

ska lämna grund- och gymnasieskolan med godkända betyg. Handlingsplanen beskriver 

VGR:s inriktning för fullföljda studier och ska ligga till grund för intern och extern 

samverkan inom området. 

2. Utvärderingens syfte  
Frågeställningar som behandlats i utvärderingen är: 

• Vad har kraftsamlingen från Västra Götalandsregionens sida haft för 

betydelse för arbetet med fullföljda studier internt, på kommunal nivå och 

inom det civila samhället? Har arbetet med fullföljda studier integrerats i 

styrdokument och överenskommelser? 

• Vilken nytta har kraftsamlingen bidragit till?  

• Hur har samverkan inom kraftsamlingen fungerat? Har det resulterat i nya 

sätt att närma sig frågorna? På vilket sätt?  

• Har Västra Götalandsregionens roll blivit tydligare i och med 

kraftsamlingen? På vilket sätt? 

• Är delområdena i handlingsplanen fortsatt aktuella att fokusera på, eller 

finns det andra viktiga faktorer att inkludera i det kommande arbetet? 

• Hur ska arbetet med fullföljda studier organiseras i Västra Götaland 

framöver? Vilka aktörer behöver involveras och hur bör 

ansvarsfördelningen se ut? 

 

Genomförande och metod  
Utvärderingen har genomförts av Åsa Rydin Svenberg och Monica Emanuelsson vid 

enheten samhällsanalys, koncernkontoret regional utveckling. De metoder som använts i 

utvärderingen framgår i tabellen nedan.  

Tabell 1: Utvärderingsmetoder 
Metod Kommentar 

Kommentar 

Intervjuer  
 
 

Semistrukturerade intervjuer med:  

• Kommunalförbundsdirektörer respektive 
utbildningsansvariga i kommunalförbunden. 
Kommunalförbunden har i vissa fall önskat att 
ytterligare medarbetare ska delta.  

• Representanterna i intern styrgruppen har 
intervjuats.  
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Genomgång och 
analys av material 

• Remissvaren för nya RUS:en i oktober 2020 för att belysa det 
kommunala perspektivet. 

• Relevanta styrdokument 

• Enkät till folkhälsostrategerna i Västra Götaland1 

• Enkät till tjänstepersoner inom VGR som på olika sätt arbetar 
med kraftsamling fullföljda studier2 

 

3. Bakgrund – fullföljda studier 
Det faktiska ansvaret att de barn och unga som går i skolan får godkända betyg ligger hos 

kommuner och utbildningsanordnare. Men utifrån ett bredare perspektiv berör området 

fullföljda studier även frågor som till exempel skillnader i livsvillkor och hälsa där bland 

annat VGR har ett ansvar. I VGR:s handlingsplan för fullföljda studier 2017-2020 uttrycks 

att man ska se på sin verksamhet kopplat till målet att fler elever lämnar grund- och 

gymnasieskolan med godkända betyg och ställa sig frågan ”Vad kan vi göra bättre?”. 

I regionens årsredovisning från 2016 lyfts att VGR tillsammans med kommunerna har 

inlett ett samarbete inom ramen för kraftsamling för fullföljda studier3. Det bedöms knyta 

samman arbetet med såväl regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2020 

(VG2020) som Framtidens hälso- och sjukvård4 som var VGR:s måldokument för hälso- 

och sjukvård när handlingsplanen togs fram. Det finns alltså ett fokus på frågan fullföljda 

studier på en övergripande strategisk nivå även om utvärderingen i första hand berör 

kraftsamlingen fullföljda studier och VGR:s handlingsplan.   

Det är viktigt att lyfta att det även innan kraftsamlingen och handlingsplanen fanns fokus 

på fullföljda studier. Exempelvis genomförde dåvarande folkhälsokommittén insatser för 

att stimulera skolor att förebygga skolavhopp och för att främja elevers hälsa.  

Västra Götaland 2020 (VG2020) 
Västra Götaland 2020 (VG2020) sätter ramarna för arbetet med tillväxt- och utveckling i 

Västra Götaland under perioden 2014-2020. Kortfattat kan sägas att VG2020 berör frågan 

om fullföljda studier på två sätt. Området ingår i den prioriterade frågan Arbeta för att fler 

fortsätter studera efter gymnasiet och avhoppen från skolan minskar. Därtill ställde sig 

beredningen för hållbar utveckling (BHU) bakom fem rekommendationer i juni 2015. 

BHU:s rekommendationer ska ses som områden där det finns samordningsvinster att göra 

genom att kommuner, kommunalförbund och region inte bara delar mål och strategier utan 

 

1 Utvärderingen har fått ta del av en enkät till folkhälsostrategerna sommaren 2020. Syftet med enkäten var 

att få en bild av strategernas och kommunernas prioritering av fullföljda studier samt samla in underlag inför 

planering av framtida kraftsamling i den kommande RUS:en. Det var sammanlagt 46 svar som kom in vilket 

täcker 42 av kommunerna då fem av svaren som inkom avsåg Göteborgs olika stadsdelar.  
2 Utvärderingen har fått ta del av en enkät som från tjänstepersoner inom VGR som på olika sätt arbetar med 

kraftsamling fullföljda studier.  
3 https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/45f7559f-

555a-4539-a350-3db70f5861f2/Regionfullm%c3%a4ktige%202017-04-

04%20Handling%20bilaga%20%c3%85rsredovisning%20VGR.pdf?a=false&guest=true 
4 Beslutades vid regionstyrelsen hösten 2012 och ersattes 2017 av Strategi för hälso- och sjukvårdens 

omställning i Västra Götalandsregionen. 
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arbetar och kraftsamlar tillsammans kring just de områdena. En av de fem 

rekommendationerna är insatser för att öka antalet ungdomar med fullföljd grundskola och 

gymnasieskola.  

Framtidens hälso- och sjukvård 
I Framtidens hälso- och sjukvård lyfts målet om att psykisk ohälsa ska minska och stärka 

första linjens vård. Detta berör frågan om fullföljda studier utifrån vad som tas upp i 

handlingsplanen.  

3.1 Kraftsamlingen för fullföljda studier 
Enligt hemsidan för kraftsamlingen fullföljda studier5 ska kraftsamlingen ses som det 

samarbete som sker mellan VGR, kommunerna och andra aktörer. Kraftsamlingen 

benämns även i vissa fall som VGR:s kraftsamling för fullföljda studier6. Handlingsplanen 

ska i sin tur ses som VGR:s konkretisering av egna insatser som bidrar till att skapa 

förutsättningar för barn och ungas skolframgång.  Planen arbetades fram med 

representanter från olika verksamhetsområden under ledning av en tvärsektoriell direktörs- 

och chefsgrupp. Det mål som finns uttalat är att alla elever ska lämna grund- och 

gymnasieskolan med godkända betyg.  

 

Som togs upp tidigare har kraftsamlingen bland annat sin grund i VG2020 och 

rekommendationen om insatser för att öka antalet ungdomar med fullföljd grundskola och 

gymnasieutbildning. De områden som ingår i kraftsamlingen överensstämmer med de 

delområden som fastställts inom handlingsplanen för fullföljda studier 2017-2020:   

 

• Samverkan  

• Psykisk hälsa 

• Livsvillkor och levnadsvanor 

• Studiemotivation 

• Migration och utbildning 

 

I handlingsplanen lyfts ett perspektiv kring satsningar utifrån generella och riktade insatser 

där de generella är basen som vänder sig till alla barn medan de riktade/specifika vänder 

sig till vissa barn, en riskgrupp eller ett visst problem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/folkhalsa/kraftsamling-fullfoljda-

studier/, 201201. 
6 https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/folkhalsa/kraftsamling-
fullfoljda-studier/samverkan/forskningsplattform-for-barn-och-ungas-halsa-och-livsvillkor/ 
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Figur 1: Generella och riktade insatser  

 
Källa: Handlingsplan fullföljda studier  

Kunskapsspridning 
Utöver informationen nedan framgår i de årliga uppföljningarna av handlingsplanen att 

flera olika kunskapsspridande aktiviteter har genomförts på olika nivåer och såväl internt 

som externt. Inom ramen för satsningen har till exempel en större årlig regional konferens 

genomförts. Syftet med den har varit att sprida kunskap om kraftsamlingen och det arbete 

som pågår runt om i Västra Götaland samt vara en arena för organisationsöverskridande 

möten. Temat på konferensen har varierat:  

• Fullföljda studier – På väg med gemensam kraft (2017) 

• Verktyg för komplexa utmaningar – Hur kan vi arbeta för fullföljda 

studier? (2018) 

• Fullföljda studier – För liv och Framtid! (2019)  

• Tillsammans för fullföljda studier (2020) 

 

De två första åren var antal deltagare runt 400 personer och därefter har deltagandet ökat 

till att uppgå till cirka 600 personer vid 2020 års konferens. Majoriteten av deltagarna 

kommer från kommuner, till exempel uppgick andelen till 55 procent vid 2020 års 

konferens. På konferensen fanns deltagande från 42 av 49 kommuner. Näst största 

aktörsgruppen var deltagare från VGR (12 %). Till 2019 års konferens gjordes en 

deltagaranalys. Det var då drygt 60 procent (293 deltagare) av deltagarna som kom från 

kommuner med en spridning på 35 kommuner. Göteborg hade då flest deltagare, följt av 

Mölndal, Borås och Härryda. Dessa fyra stod för drygt hälften av 

kommunrepresentanterna. Även på konferensen 2019 var VGR:s deltagande den näst 

största gruppen (14 procent). Vid konferensen fanns ett deltagande även av andra aktörer, 

till exempel deltog akademin (5 deltagare), myndigheter respektive samordningsförbund (6 

deltagare respektive) samt idéburna organisationer (10 deltagare). 

Fem delområden  
Nedan återfinns kortfattat vad som ingår inom ramen för de fem delområdena utifrån vad 

som lyfts i handlingsplanen.  

En utgångspunkt som lyfts är att komplexa problem kräver samverkan mellan flera 

aktörer. På hemsidan anges att för att ”undvika friktion och gränskonflikt behövs det 
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fungerande metoder för kommunikation och tillit”. De utmaningar som lyfts i 

handlingsplanen för att främja samverkan är bland annat kommunikation över 

organisations-/förvaltnings-/myndighetsgränser, kunskap om varandras uppdrag och tid att 

samlas. Det lyfts också att arbetet behöver ta sin utgångspunkt i ordinarie styrnings- och 

ledningsstrukturer samt ordinarie verksamhet för att bli hållbart.  

Området för psykisk hälsa lyfts upp då psykisk ohälsa i barndomen leder till sämre 

skolresultat och sämre framtidsutsikter i vuxenlivet. De tidiga åren ses som en viktig 

tidpunkt för insatser som motverkar ojämlikheter i skolresultat men även ojämlikhet i 

hälsa. Identifierade utmaningar är att hälsofrämjande arenor inte når alla familjer och 

därmed barn och unga på samma sätt. Det handlar bland annat om att skapa förståelse för 

föräldrarnas förutsättningar och vidareutveckla arbetsmetoder. Det handlar även om att 

möjliggöra en god relation och tillit till vården genom ett bra bemötande. Detta delområde 

handlar även om att aktivt arbeta normmedvetet för att förebygga ungas psykiska hälsa. 

Utmaningar som lyfts kopplat till detta är bland annat tillgänglighet och kvalitet i insatser 

samt välfungerande samverkan. Satsningar inom området har bland annat rört ökad 

kommunikation, nya metoder och program samt verktyg. 

 

I området som berör livsvillkor och levnadsvanor lyfts att långvariga ogynnsamma 

livsvillkor som till exempel ekonomisk knapphet, föräldrars arbetslöshet och trångboddhet 

är sådana som kan starta stressmekanismer hos barn vilket påverkar den kognitiva 

förmågan och ökar risken för psykisk ohälsa, vilket i sin tur underminerar barns skolgång 

och hotar skolresultaten. Utmaningar som lyfts fram i handlingsplanen är bristen på 

kunskapsunderlag som lyfter varför och på vilket sätt en brist på ekonomiska resurser leder 

till ohälsa och vilka strukturer/maktförhållanden som skapar ojämlikhet. Vidare handlar det 

om att tidigt identifiera barn och unga i utsatta familjer. Ytterligare en utmaning är brist på 

kunskap som inkluderar behovet av kompensatoriska verktyg som särskilt riktas till barn 

och unga i utsatta familjer. Exempel på satsningar är handlar bland annat om fysisk 

aktivitet, mat och annat. 

Studiemotivation är ett område som har fokus på att stärka kopplingarna mellan studier 

och arbetsliv. En koppling till arbetslivet sägs i handlingsplanen kunna ge ökad inspiration 

där även studie- och yrkesvägledning kan spela en viktig roll. Utmaningar som identifierats 

är att stimulera intresset för studier från tidiga insatser i grundskolan till kompletterande 

studievägar för ungdomar som läser in gymnasiekompetens på folkhögskolan. Vidare är 

erfarenhet och kunskap viktigt för att visa på framtidsmöjligheter. Ytterligare utmaning är 

att omsätta kunskap och förståelse kring diskriminerade mönster på arbetsmarknaden.  

I handlingsplanen lyfts även att barn och unga med migrationsbakgrund står inför särskilda 

utmaningar och risk för problematik kopplat till psykisk ohälsa. Utmaningar som lyfts i 

handlingsplanens område migration och utbildning är att hinna med och täcka upp för 

behoven av hälsoundersökningar av asylsökande och nyanlända. Det finns även 

utmaningar att nå bland annat familjer i eget boende, liksom att de genomförda 

lagförändringarna försvårat arbetet med stöd, hälsa och utbildning. Insatser här handlar om 

att genom hälso- och sjukvårdsinaster och kontakt med näringslivet kunna visa på 

framtidsmöjligheter. 
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3.2 Organisering 
Det finns vissa svårigheter att särskilja kraftsamlingen fullföljda studier från 

handlingsplanen. Därför beskrivs nedan hur VGR organiserar sig kopplat till 

handlingsplanen. Då kraftsamlingen lyfts bidra till VG2020 och Framtidens hälso- och 

sjukvård ges här även en bild över det formella organiserade samarbetet mellan region och 

kommunalförbund. Det finns alltså ett fokus på frågan fullföljda studier på en övergripande 

strategisk nivå även om utvärderingen i första hand berör kraftsamlingen fullföljda studier 

och VGR:s handlingsplan.   

 
Handlingsplanen 

Handlingsplanen togs fram med bakgrund av att dåvarande folkhälsokommittén 2017 fick i 

uppdrag av regionstyrelsen att presentera förslag på regiongemensamma åtgärder inom 

fullföljda studier. Ansvar för handlingsplanen ligger numera på regionstyrelsens beredning 

för folkhälsa och social hållbarhet. Arbetet leds av avdelning social hållbarhet7 med en 

ansvarig huvudprocessledare. Hens uppdrag är att följa upp, stödja och vid behov driva på 

rekommenderade utvecklingsområden. Det är dock viktigt att här poängtera att ansvaret för 

genomförandet av olika aktiviteter och metodutveckling ligger på respektive berörd 

nämnd, styrelse och beredning. Detta lyfts fram som en viktig princip för att uppnå 

långsiktig hållbarhet i utvecklingsarbetet. Arbetet är organiserat via en styrgrupp och en 

beredningsgrupp. En kortare tid i uppstartsfasen fanns även en processgrupp. I tabellen 

nedan anges respektive grupps uppgifter.  

 

Tabell 2: Ansvarsfördelning 

Gruppering Formering respektive uppgift 

Styrgrupp 

Gruppen leds av avdelningschefen för social hållbarhet. Därtill ingår 
direktörer och chefer för hälso- och sjukvård, kommunikation samt 
regional utveckling. Gruppens uppgift är att besluta om större 
inriktningsfrågor. De föreslår även årligen ett antal rekommenderande 
utvecklingsområden inom handlingsplanens delområden.   

Beredningsgrupp 

Gruppen består av avdelnings-/enhetschefer från koncernstab hälso- och 
sjukvård, koncernstab regional utveckling samt avdelning data och 
analys. Gruppens uppgift är förankring, avstämning och övergripande 
strategiska vägval. Från och med sommaren 2018 är beredningsgruppen 
även styrgrupp för arbetet med sociala investeringsmedel (SIM).  

Processgrupp 
Gruppen som endast fanns en kortare tid bestod av regionutvecklare från 
koncernstab regional utveckling och en kommunikatör. Uppgifter för 
gruppen var det löpande och övergripande arbetet.  

 

 

 

7 Tidigare avdelning folkhälsa.  
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Samverkansytor VGR och kommunalförbund 
Det finns flera olika samverkansytor mellan VGR och kommunalförbunden. Det handlar 

om en mer övergripande organiserad samverkan där olika frågor diskuteras men även 

konkreta nätverk för fullföljda studier. Nätverken beskrivs i ett avsnitt längre ner.  

Vad gäller VG2020 är dess genomförande och uppföljning en fråga hos Beredningen för 

hållbar utveckling (BHU). Arbetet i BHU bereds av Västgruppen som består av chefer vid 

koncernstab regional utveckling8 och koncernavdelning kultur, chefer vid 

kommunalförbunden, Västkom och Business Region Göteborg. I Västgruppen finns 

fullföljda studier som en del av ordinarie uppdrag utifrån prioriteringarna i VG2020.  

Kopplat till VG2020 finns även s.k. överenskommelser mellan kommunalförbunden och 

VGR:s regionutvecklings-, kultur respektive miljönämnd. Överenskommelserna avser 

årliga medel till genomförandet av VG2020. Inom ramen för överenskommelserna lyfts 

vissa roller och ansvar. Bland annat åtar sig kommunalförbunden att samverka med 

medlemskommunerna och andra aktörer i delregionen, med övriga kommunalförbund och 

med VGR. VGR i sin tur åtar sig bland annat att samverka med delregionerna och 

koordinera genomförandet av VG2020. I överenskommelserna anges även vad medlen ska 

användas till, bland annat har medel sedan 2018 varit öronmärkta för att arbeta med att 

utveckla en delregional samverkan kring kompetensplattformsarbetet9. Vad gäller 

kulturmedlen ska en del av dessa gå till delfinansiering av tjänst vars huvudsyfte bland 

annat är att utveckla strukturer och nätverk som länkar samman kommuner, kulturliv, 

näringsliv och det civila samhället samt utgöra en resurs för genomförande av Västra 

Götalands regionala kulturplan.  

Frågor som rör hälso- och sjukvård samt socialtjänst och vård och omsorg har en annan 

samverkansyta. Det politiska samrådsorganet SRO finns mellan Västkom och VGR. I en 

beredningsgrupp vid Västkom som består av representanter från kommunalförbunden 

bereds samverkansfrågor som ska behandlas i vårdsamverkan Västra Götaland (VVG). Det 

är inom vårdsamverkan som samverkan sker mellan kommunerna och VGR. Ett område 

för samverkan är bland annat barn och unga.  

 
Nätverk för fullföljda studier 
De fyra kommunalförbunden arbetar något olika med kraftsamlingen. Det handlar om 

vilket mandat de har från kommunerna. Detta i sin tur påverkar organiseringen. Inom 

arbetet med handlingsplanen för fullföljda studier har en nätverksstruktur med tre 

samverkansnivåer byggts för erfarenhets- och kunskapsutbyte. Projektnätverket syftar till 

att utbyta erfarenheter mellan större pågående projekt, till exempel En skola för alla och 

Plug Innan. Deltagare är aktuella projektägare samt berörda tjänstepersoner från VGR. I 

årsrapport 202010 för handlingsplanen lyfts att även om flera stora projekt avslutas inom 

kort finner man ett stort värde av att ha kvar projektnätverket även fortsättningsvis.  

 

8 Regionutvecklingsdirektör samt cheferna vid avdelningarna kollektivtrafik och infrastruktur, FoUU 
samt miljö. Chefen för avdelningen social hållbarhet har ingen ordinarie plats men deltar vid behov. 
9 År 2010 fick VGR i uppdrag av regeringen att upprätta en kompetensplattform i Västra Götaland. 
Plattformen ska bidra till bland annat ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjning och 
utbildningsområdet samt ökad samverkan kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering.  
10 Dnr RS 2019-00310. 
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Det regionövergripande nätverket ska på en mer strategisk nivå möjliggöra 

erfarenhetsutbyte mellan delregionerna samt sprida resultat till politiska organ. Däri består 

deltagarna av utbildningsansvariga i respektive kommunalförbund samt tjänstepersoner 

från regional utveckling och kunskapscentrum för jämlik vård inom VGR.  

3.3 Fullföljda studier i styrdokument 
Fullföljda studier nämns i flera olika styrdokument. Som tidigare lyfts finns till exempel 

fullföljda studier med som en prioriterad fråga i VG2020 och har förtydligats som en av 

fem rekommendationer beslutade av BHU. I halvtidsutvärderingen av VG202011 lyftes 

som exempel på resultat inom aktuellt VG2020-område bland annat handlingsplanen 

Fullföljda studier inklusive den årliga konferensen, kartläggning kopplat till skolavhopp 

och projekten En skola för alla och Fullfölja studier i GR.  

Utöver VG2020 finns andra såväl delregionala som regionala styrdokument. Nedan 

beskrivs de delregionala genomförandeplanerna då dessa har lyfts upp i intervjuerna samt 

skrivningar om fullföljda studier i regionala nämnder/styrelsers detaljbudgetar.  

Delregionala genomförandeplaner 
Kopplat till de överenskommelser mellan Västra Götalandsregionen och kommunalförbund 

samt BRG som lyftes ovan finns även delregionala genomförandeplaner. I dessa planer 

fanns en möjlighet på delregional nivå att prioritera ett mindre antal av VG2020-frågorna. 

Boråsregionen och Fyrbodal valde i sin genomförandeplan att inte prioritera VG2020-

frågan Arbeta för att fler fortsätter studera efter gymnasiet och avhoppen från skolan 

minskar. Detta lyftes i intervjun med Boråsregionen ha påverkat betydelsen och 

möjligheten att driva vissa frågor. Det innebär dock inte att frågan inte är aktuell och i 

intervjun lyftes att det ser annorlunda ut kopplat till den kommande RUS:en. I Fyrbodal 

tog de enligt uppgift tag i frågan genom att den aktualiserades i Västgruppen. De har 

därefter haft en roll och gett stöd i kraftsamlingen.  

Detaljbudgetar VGR 
Fullföljda studier är något som även kommer fram i flera av VGR:s detaljbudgetar. Detta 

stödjer bilden av att fullföljda studier går in i många olika områden och visar samtidigt på 

såväl bredd som betydelse för frågan. I Regionfullmäktiges budget för 2018, 2019 och 

2020 lyfts att elever som inte fullföljer sin skolgång med fullständiga betyg som en viktig 

utmaning för samhället och folkhälsan. Kraftsamlingen för fullföljda studier är här en 

utpekad insats där folkhögskolorna och naturbruksgymnasierna nämns som viktiga aktörer 

internt. Kraftsamlingen ska även involvera kommunerna och andra aktörer i bred 

samverkan. Därutöver nämns fullföljda studier i ytterligare nio nämnder/styrelsers 

detaljbudgetar under motsvarande period.  

Regionstyrelsen beskriver processen kring kraftsamling fullföljda studier som en 

prioriterad fråga inom målet om att ”skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska” samt 

kopplat till fokusområdet ”bryta utanförskap och segregation”. Det utgör ett riktat uppdrag 

till beredningen för social hållbarhet och handlar om att leda den övergripande processen, 

att årligen följa upp och att lämna förbättringsförslag inför det fortsatta arbetet. 

 

11 Är vi på rätt väg? Halvtidsutvärdering VG2020, Kontigo 2017. 
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/18
560ba6-1bea-485c-8ece-74842dccf33f/Halvtidsrapport%20VG2020_171011.pdf?a=false&guest=true 
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Handlingsplanen för fullföljda studier beskrivs fokusera på ”VGR:s roll och rådighet i 

strävan att öka antalet unga med fullföljd grundskola och gymnasieutbildning”. 

Regionutvecklingsnämnden beskriver arbetet med kraftsamling fullföljda studier som ett 

prioriterat område med koppling till VG2020. Sociala investeringar i samarbete med hälso- 

och sjukvård och kommunerna beskrivs som en del av kraftsamlingen. Nämnden säger sig 

särskilt beröras av rekommendationen om att ”utveckla samverkansstrukturen mellan VGR 

och samtliga kommunalförbund”. Därtill har nämnden beslutat om en särskild utlysning på 

5 miljoner kronor till science centers för insatser inom fullföljda studier. 

Kulturnämnden utökade 2018 ramanslaget till folkhögskoleförvaltningen för att möjliggöra 

ökat arbete för fullföljda studier. Därefter beskrivs att kulturnämnden kommer att utveckla 

dialogen med folkhögskolorna för att forma en samverkan med kulturinstitutioner kopplat 

till insatser inom handlingsplan för fullföljda studier. Stödet till studieförbund, 

läsfrämjande projekt samt insatser för fysisk aktivitet hos barn och unga nämns som 

relevanta i sammanhanget.      

Folkhögskoleförvaltningen ser samhällsutmaningen ”Individer som inte fullgjort sina 

gymnasie- eller grundskolestudier” som en av de samhällsutmaningar de arbetar aktivt 

med. De anger inga specifika insatser eller utpekade projekt, utan beskriver det som en del 

av deras ordinarie verksamhet. Som en del i deras grunduppdrag från staten erbjuder de 

exempelvis utbildningar för att uppnå grundskole- och gymnasiekompetens samt olika 

typer av etableringskurser för nyanlända. För år 2020 listas en antal indikatorer för att följa 

måluppfyllelsen, som till stor del handlar om hur många deltagare som fullföljt sina 

studier. Naturbruksstyrelsen nämner i sin detaljbudget för 2019 att de ska prioritera 

insatser som leder till ökat elevantal och ökad andel elever som fullföljer sina studier. 

För Hälso- och sjukvårdsnämnderna är hälsofrämjande insatser för barn och unga samt 

fullföljda studier ett uttalat fokusområde, liksom att stödja implementeringen av 

handlingsplanen. Insatser som leder till fullföljda studier ska prioriteras då 

gymnasiebehörighet ses som ett viktigt bidrag till en god och jämlik hälsa. Gemensamma 

strategier och former för uppföljning av målet om fullföljda studier ska utvecklas mellan 

regionala och kommunala vårdgivare, liksom en god samverkan med elevhälsovården. 

Insatser som nämns är exempelvis familjecentrerat arbetssätt, tillgängliga familje- och 

ungdomscentraler och en regional elevhälsodatabas. Vidare beskrivs att vårdgivarna ska ha 

rutiner för att tidigt upptäcka barn som mår dåligt, tillämpa metodmaterialet ”En förälder 

blir till” och erbjuda alla föräldrar minst två hembesök från BVC. 

 

4. Nytta, resultat och framtid  
Följande avsnitt ska ge en bild över utvärderingens resultat baserat på genomförda 

intervjuer och annat underlagsmaterial. Det är här viktigt att ha i åtanke, som tidigare 

nämnts, att det i utvärderingen är svårt att specifikt avgöra vad kraftsamlingen har bidragit 

till då frågan om fullföljda studier är något som lyfts på flera olika sätt, även innan det blev 

en uttalad kraftsamling.   

4.1 Betydelsen av fullföljda studier  
Att fullföljda studier är och fortsatt kommer att vara en viktig fråga visas tydligt i 
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intervjuerna. Det stödjs också i att fullföljda studier är en av fem VG2020-

rekommendationer samt föreslås vara en kraftsamling även i den kommande RUS:en. Att 

frågan även har en bredd är tydligt utifrån att många olika aspekter av frågan lyfts fram på 

olika sätt. Det handlar om unga människor utifrån till exempel utbildning, arbetsmarknad, 

skolhälsa, psykiatri, folkhälsa, individens utveckling, kunskap och läsande och fysisk 

aktivitet.  

Utifrån svaren från styrgruppen framgår att kraftsamlingen handlar om att sätta fullföljda 

studier i fokus. Många olika typer av satsningar lyfts upp utifrån att de bland annat syftar 

att bidra till målet att fler elever ska lämna grund- och gymnasieskolan med godkända 

betyg. Det handlar både om specifika projekt men även samverkansaktiviteter samt att få in 

fullföljda studier i uppdrag till befintliga verksamheter. Som togs upp i tidigare avsnitt 

visas även betydelsen av fullföljda studier tydligt vid genomgång av såväl styrdokument 

som detaljbudgetar. Det är dock utifrån intervjuerna inte helt tydligt att insatserna som lyfts 

har sin utgångspunkt i kraftsamlingen utan kanske snarare att kraftsamlingen är ett paraply 

för olika insatser inom fullföljda studier.  

Fullföljda studier för folkhälsan  
Att frågan om fullföljda studier är en primär fråga för kommunerna som ansvariga för 

skolan är en självklarhet. VGR:s avdelning för Social hållbarhet12 är den som ansvarar för 

handlingsplanen fullföljda studier och då utifrån en koppling till folkhälsa. I samband med 

enkäten till folkhälsostrategerna ställdes en fråga om hur betydelsefullt fullföljda studier är 

för kommunerna. Enkätsvaren visar att det är en viktig fråga då merparten inkluderar 

fullföljda studier, behörighet till gymnasiet alternativt slutfört gymnasium eller 

motsvarande i kommunens måldokument/styrdokument.  

Figur 2: Nämns fullföljda studier i kommunernas styrdokument?  

 

Källa: Fullföljda studier och kommunerna, enkätundersökning bland folkhälsostrateger i Västra Götaland 

Som figuren ovan visar finns frågan om fullföljda studier med i styrdokument och/eller 

måldokument hos flertalet kommuner även om det är 14 respondenter som inte vet och 6 

som svarar nej på frågan om området är med i budgeten. Något som också lyfts är att 

 

12 Fram till 2019 fanns avdelningen folkhälsa respektive mänskliga rättigheter.  
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fullföljda studier som begrepp inte alltid är en självklarhet då man pratar om 

folkhälsoarbete kring barn och ungas hälsa och fritid.  

Det är drygt 80 procent av respondenterna som anger att fullföljda studier eller liknande är 

med i kommunens folkhälsoplan eller motsvarande. På frågan om fullföljda studier/barns 

och ungas förutsättningar för skolframgång har berörts i politiska forum i deras kommun 

under det senaste året svarar 89 procent att det har berörts i folkhälsoråd eller motsvarande. 

Resterande menar att det inte har berörts i detta forum. Enligt en sammanställning av 

enkäten lyfter de som svarar nej på frågan att ”de har insatser med bäring på området men 

inte specifikt nämner fullföljda studier”. På frågan om fullföljda studier/barn och ungas 

förutsättningar för skolframgång har berörts i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige 

svarar cirka 57 procent att det har gjort det medan resterande (cirka 43 procent) att de inte 

vet.  

En fråga för delregional nivå 
I intervjuerna med kommunalförbunden framgår att fullföljda studier är något man arbetar 

med. När arbetet inleddes varierar, men i intervjuerna framgår att några av dem startade 

upp betydligt tidigare än 2017.  

För Göteborgsregionen har fullföljda studier varit en fråga som de arbetat med sedan 2007-

2008. Exempel på projekt som lyfts är PlugIn som startade 2012 med målsättningen att 

pröva nya metoder för att få fler elever att fullföljda sina gymnasiestudier. Därefter startade 

bland annat PlugInnovation och Plug Innan. Den förstnämnda är en digital kunskapsbank 

och en projektstödjande verksamhet medan den andra handlar om att hjälpa skolor i att 

utveckla och systematisera arbetet med elever i årskurs 5-9 i riskzon. Den betydelse GR ser 

av kraftsamlingen är att det har underlättat synkningen mellan VGR och kommunerna där 

VGR kan föra in ett folkhälsoperspektiv utifrån till exempel barn och ungdomspsykiatri 

(BUP). 

 

Även kommunalförbundet i Skaraborg har jobbat med fullföljda studier under en längre 

tid. Under hösten 2013 startade till exempel projektet Fullföljda studier med syftet att 

utveckla gemensamma strategier som skulle gynna Skaraborgs femton kommuner. Det 

genomfördes i samband med detta även en kartläggning13 för att se på vilket behov av stöd 

som verksamheterna hade. Ett annat projekt som lyfts här är Vägledning i livet med syfte 

att bygga en fungerande och uppdaterad SYV-funktion. Deltagare i detta projekt fick även 

möjlighet att delta i projektet Fullföljda studier i syfte att stödja elevers närvaro i skolan.  

Ett större projekt som pågick 2017-2020 var ESF-projektet En skola för alla (SKA-

projektet). Här ingick Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg. Målgrupp för projektet var unga 

mellan 15-19 år och cirka 400 ungdomar deltog i aktiviteter. Projektet ledde enligt uppgift 

till ”att individer som tidigare velat hoppa av sina studier istället stannade kvar för att 

slutföra sin skolgång, alternativt fann nya utbildningsvägar som ledde dem till 

arbetsmarknaden”.14 Enligt Boråsregionen var det i och med detta projekt som 

kommunalförbundet fick fart i arbetet med fullföljda studier. Till exempel etablerade man 

ett nätverk för de aktivitetsansvariga i kommunerna och frågan fick enligt uppgift även 

 

13 https://skaraborg.se/globalassets/folkhalsa-susanne/kartlaggningsrapport_fullfoljda-studier-2014.pdf 
14 https://www.borasregionen.se/var-verksamhet/utbildning-och-kompetens.html, 20201110 
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utrymme på skolchefsmötena. Enligt intervjun med Boråsregionen innebar SKA-projektet 

att de i sin tur att de nu även deltar i det pågående VI-projektet15 som syftar till att skapa 

goda förutsättningar för att unga vuxna ska kunna styra sin framtid.  

Utöver att Fyrbodal var med i SKA-projektet samt deltar i VI-projektet lyfter de på sin 

hemsida insatsen Hälsokällan16. Det är en verksamhet som syftar till att främja barn och 

ungdomars hälsa samt verka för att alla barn och ungdomar ska ha tillgång till 

hälsofrämjande levnadsvillkor under hela uppväxttiden. De beskriver att ett av fem 

fokusområden är just fullföljda studier. De har bland annat startat upp ett processtöd till 

skolenheter som har elever i årskurs 5-9 med målet att öka andelen behöriga elever till de 

nationella programmen på gymnasiet.   

Både hälso- och sjukvård och regional utveckling 
För att visa på betydelsen av fullföljda studier lyfts olika satsningar i intervjuerna med 

representanterna från styrgruppen. Som redan nämnts och som vissa intervjupersoner även 

påpekar är en del av åtgärderna sådana som startade upp innan kraftsamlingen. 

Med koppling till hälso- och sjukvården lyfts exemplet Barnuppdraget som är en 

utvecklingsplan för barn och ungas hälso- och sjukvård. Det handlar om att ”vården ska se 

till alla barns och ungdomars bästa möjliga hälsa och utveckling…”17. På hemsidan för 

barnuppdraget hänvisas till rapporten Barn och unga – Komplexa behov och vägar framåt 

här18 där handlingsplanen fullföljda studier lyfts fram som ett av flera relaterat uppdrag. 

Med koppling till fullföljda studier lyfts i en intervju även den regionala utvecklingsplanen 

för barn- och ungdomspsykiatrin 2017-2020. Där anges att ”barn‐ och ungdomspsykiatrin 

kan bidra till måluppfyllnad genom att upprätthålla hög tillgänglighet för de barn och 

ungdomar som behöver specialistpsykiatrins resurser och för att ingen ska behöva vänta.”19 

Inom ramen för planen nämns till exempel metodutveckling för de barn och unga som av 

något skäl inte tar sig till skolan, s.k. hemmasittare.   

Ett exempel med koppling till regionala utvecklingsfrågor är de sociala investeringsmedlen 

(SIM-medel), ett arbete som VGR startade upp 2012. Sedan 2017 är SIM-medlen en del av 

handlingsplanen/kraftsamlingen då de till stor del berör samverkan mellan kommunerna 

och VGR. För att föra ihop satsningarna har man under genomförandet integrerat 

styrgruppen för SIM-medlen med beredningsgruppen för fullföljda studier. Vad gäller 

fullföljda studier och kopplingen till folkhälsa och social hållbarhet har enligt uppgift 

handlingsplanen för fullföljda studier varit en utgångspunkt när VGR tagit fram den nya 

målen för social hållbarhet. 

 

15 Ansvarig för VI-projektet är folkhögskoleförvaltningen. Utöver kommunalförbundet i Sjuhärad deltar 

bland annat kommunalförbundet Fyrbodal, fyra folkhögskolor och 16 kommuner. Projektet medfinansieras 

av ESF.  
16 https://www.fyrbodal.se/projekt/valfardsutveckling/fullfoljda-studier/, 201220 
17 https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardskiftet/vi-staller-om-

sjukvarden/barnuppdraget/ 
18 HS 2018-00358. 
19 https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/31077/Regional%20utvecklingsplan

%20f%c3%b6r%20barn%20och%20ungdomsspykiatrin%202017-2020.pdf?a=false&guest=true 
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Ett flertal satsningar med koppling till Kulturstrategin för Västra Götaland20 lyfts kunna 

påverka målet för kraftsamlingen. Det handlar bland annat om satsningar på bibliotek och 

folkbildning. I kulturstrategin beskrivs till exempel att man ska ”främja alla barn och ungas 

lust att läsa och klara sina studier genom riktade fortbildnings- och inspirationsinsatser till 

folk- och skolbibliotekarier”. Ett konkret exempel som lyfts i intervjuerna är projektet 

Bokstart som involverar bibliotekarier i syfte att skapa möjligheter för små barn att 

utveckla ett språk. Inom ramen för projektet samverkar folkbibliotek, förskola och 

barnhälsovård. Inom folkbildningen finns prioriteringen att ”öka antalet invånare med 

fullföljda studier genom att utveckla samverkan med folkhögskolor, kommuner, 

kommunalförbund samt relevanta myndigheter”. Även begreppet ”vidgat deltagande” som 

används inom kulturstrategin sägs ligga i linje med kraftsamlingen utifrån att man vill nå 

de unga man inte annars når. Här anges olika kulturaktörer ha en roll, till exempel museer 

och samtida cirkus.  

4.1.1 Utvärderingens kommentarer 
Bilden som ges i såväl bakgrundskapitlet och i intervjuer är att fullföljda studier är ett 

viktigt område för de deltagande aktörerna och på såväl delregional som regional nivå. Till 

exempel har området fullföljda studier integrerats i styrdokument på flera nivåer. Det 

bedöms som förhållandevis tydligt vad som ingår i handlingsplanen med sina årliga 

återrapporteringar till regionstyrelsen. Intervjuer och underlag visar även att det pågår 

många olika insatser och verksamheter med fokus på att få fler elever att lämna grund- och 

gymnasieskolan med godkända betyg.  

Utvärderingen har visat att det handlar om ett gemensamt mål, men att många olika 

aspekter på frågan ingår. För någon aktör handlar det om att ha fokus på psykisk ohälsa 

medan det för andra handlar om läsande och fysisk aktivitet. Det är här handlingsplanens 

delområden som avgränsar. En aspekt som lyftes i enkätsvaren av folkhälsostrategerna 

handlar om att det inte är självklart att fullföljda studier är ett samlande begrepp när man 

till exempel pratar om folkhälsoarbete kring barn och ungas hälsa och fritid. Det kan här 

handla om att fullföljda studier är viktigt men inte det huvudsakliga målet. Den här 

aspekten är viktig att ha med sig i utvärderingen. 

4.2 Nytta av Kraftsamlingen 
I intervjuerna ställdes frågor kopplat till nyttan av kraftsamlingen. Det handlar om att visa 

på om och i så fall hur kraftsamlingen har skapat en förändring. Då en ökad samverkan är 

något som är centralt för kraftsamlingen valde vi i utvärderingen att ställa frågor specifikt 

om detta. Även om utveckling av samverkan kan ses som en nytta har vi valt att ha ett ha 

ett särskilt avsnitt (4.3 Samverkan).  

Nyttan är begreppet ”fullföljda studier”  
Från intervjuerna på regional nivå är det kanske främst är begreppet som är det viktiga. Det 

är begreppet som samlar olika aktörer och möjliggör att de kan driva på. Det är dock inte 

lika tydligt att det är begreppet kraftsamling utan snarare fullföljda studier som spelat en 

roll och att det har funnits ett gemensamt mål. I intervjuer nämns att det till exempel har 

 

20 
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/29036/Kulturstrategi%20V
%c3%a4stra%20G%c3%b6taland%202020-2023.pdf?a=false&guest=true 
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inneburit att man har kunnat mobilisera, lyfta upp den utmaningen som finns samt visa på 

att barn och unga är prioriterade. Bilden om det som genomförts hade gjorts oavsett 

kraftsamlingen varierar. I vissa fall har satsningen möjliggjorts därav, medan i andra fall 

har det har varit något man ändå skulle ha gjort. Kraftsamlingen innebär då ett sätt att 

synliggöra vad VGR och kommunerna satsar på. En intervjuad liknande det vid 

nollvisionen i trafiken där man sätter ”ett ord på det och så förstår människor bättre vad det 

handlar om”.  

Ökad kännedom och kunskapsnivå  
För att begreppet ska vara till nytta behöver det finnas en kännedom hos medarbetare hos 

olika aktörer. Detta är en svår fråga att svara på då den både handlar om vilken kontext den 

intervjuade befinner sig i och hur frågan har lyfts hos olika aktörer. Någon uttrycker att hen 

tror att kunskapen om begreppet är stor utanför VGR även om till exempel 

kommunalförbunden organiserar sig lite olika. Men samtidigt uttryckte en annan att det 

finns kunskap om handlingsplanen inom VGR:s verksamheter kopplat till barns hälsa.  

Om kännedomen finns är dock inte samma som att dessa aktörer och enskilda medarbetare 

känner till vad som pågår inom ramen för kraftsamlingen, det vill säga man kan känna till 

att det pågår ett arbete men inte på vilket sätt. Frågor som lyfts är om till exempel skolor, 

rektorer, specialpedagoger har en kunskap om vilka ingångar det finns till VGR. Och hur 

ser kunskapen ut inom de olika hälso- och sjukvårdsnämnderna?   

De årliga konferenserna och det stora deltagandet kan ses om ett bevis på att det finns ett 

intresse för frågan och att kunskapsförmedling har skett. I sammanställningen av enkäten 

till folkhälsostrategerna lyfts att seminarier och konferenser har varit uppskattade. De har 

bland annat bidragit till att hålla samman kraftsamlingen och öka kunskapen. Det handlar 

både om generell kunskapsspridning som spridning av exempel och metoder.  

 

I samband med genomförandet av handlingsplanen har man årligen följt upp 

genomförandet. Detta skapar en möjlighet att visa vad VGR genomför inom området som 

har en potential till kunskapsspridning om samma uppföljning skedde på kommunal nivå.  

Fler aktörer arbetar mot samma mål 
Som lyfts tidigare är frågan om att få barn och unga att gå ut med godkända betyg en 

utmaning för skolor och kommuner. Här har under de senaste åren skett en förflyttning till 

en fråga för fler. Eller som en intervjuperson uttryckte det ”från att vara en ren skolfråga 

och handla om skolavhopp, till att bli ett mer helhets- och individperspektiv”. Över tid har 

detta därmed inneburit att man har fått ta in fler olika perspektiv. Genom att fler blir 

involverade och att frågan har blivit en regional utvecklingsfråga har i sin tur möjliggjort 

att delar av regionen har kunnat agera lite mer operativt. Vilket uppdrag respektive 

kommunalförbund har varierar men till exempel Skaraborgs kommunalförbund har numera 

fått ett tydligt uppdrag från skolcheferna genom det nätverk som finns. Ett annat 

kommunalförbund uttrycker det att kraftsamlingen har inneburit att de har fått ett ”mandat” 

att jobba med frågan. Vilket i sin tur innebär att ”vi har någonting i ryggen när vi kontaktar 

kommunerna angående medverkan i till exempel ESF-projekt.”  
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4.2.1 Utvärderingens kommentarer  
En viktig utgångspunkt när man talar om vilken nytta något har skapat är syftet med 

insatsen. I handlingsplanen anges att syftet med kraftsamlingen dels är att synliggöra de 

insatser Västra Götalandsregionen deltar i och som bidrar till målet och dels att skapa 

synergier, exempelvis spridning av lärandeexempel eller att förmedla kontakter för samverkan 

i Västra Götaland”. På hemsidan för Kraftsamling fullföljda studier21 anges att 

kraftsamlingen är namnet på det samarbete mellan Västra Götalandsregionen, kommunerna 

och andra aktörer, som handlar om hur vi ska få våra elever att gå ut skolan med godkända 

betyg. En fråga kopplat till detta är om syftet i handlingsplanen är en gemensam bild eller 

om det snarare är Västra Götalandsregionens syfte med kraftsamlingen? 

Som lyftes i föregående avsnitt visar utvärderingen att det pågår många olika insatser och 

verksamheter med fokus på fullföljda studier. Frågan är dock om insatserna skulle ha ägt 

rum ändå dvs utan själva kraftsamlingen? I och för sig kan man säga att utifrån syftet som 

anges i handlingsplanen spelar detta inte någon roll. Det handlar då snarare om ett 

gemensamt mål där många olika insatser läggs för att lyfta frågan och identifiera ett 

gemensamt problemområde. Vill man däremot se ett ökat eller utvecklat samarbete i och 

med kraftsamlingen så visar utvärderingen att det har genomförts flera olika insatser. Men 

flera av dessa hade redan startat innan handlingsplanen och kraftsamlingen och i vissa fall 

handlar det om nationella krav. Ett exempel är Västbus där de första riktlinjerna antogs 

2005. Ett annat exempel är den regionala utvecklingsplanen för barn- och 

ungdomspsykiatrin 2017-2020 som antogs i januari 2017 d.v.s. innan beslutet om 

handlingsplanen för fullföljda studier samt i utvecklingsplanen nämns att kraftsamlingen 

har bäring på BUPs verksamhet. I utvärderingen har vi inte haft möjlighet att värdera de 

satsningar som startade före 2017 för att se om kraftsamlingen har bidragit till ytterligare 

perspektiv. Det är möjligt och oavsett så kan man se kraftsamlingen som ett paraply eller 

en paketering av det som genomförs inom fullföljda studier och som då till exempel kan få 

en ökad spridning eller öka kunskapsnivån. Här blir då kunskapsförmedling som den årliga 

konferensen och forskningsnätverk av avgörande betydelse.  

I handlingarna framgår det att handlingsplanen bottnar i såväl VG2020 som Framtidens 

hälso- och sjukvård. En fråga är då om man även ska se kraftsamlingen som ett svar på 

VG2020-rekommendationen samt att genomförandet ska bidra till att möta Framtidens 

hälso- och sjukvård? Den otydlighet som utvärderingen lyfter mellan vad som är 

handlingsplanen respektive kraftsamlingen behöver inte påverka själva genomförandet, 

men det skapar en svårighet för tydligheten. Det innebär till exempel att om frågorna som 

ställts i intervjuerna i första hand har utgått från kraftsamlingen och även delvis 

handlingsplanen finns en risk att samtalen i viss grad istället har berört fullföljda studier 

som område. Det innebär att utvärderingen bör sättas i det perspektivet och att det därmed 

inte är säkert att det specifikt är kraftsamlingen som bidragit till en specifik utveckling.  

En viktig aspekt att ha med framöver i en kommande kraftsamling är att det bör vara 

tydligt både vad som ingår och vad som inte ingår. Eller som en intervjuad lyfte upp ”Vem 

ska jobba med vad på vilken nivå?”. För att öka nyttan och kraften i kraftsamlingen anser 

utvärderingen att det bör finnas en ökad tydlighet och struktur. En utgångspunkt kan här 

vara att kraftsamlingen är det vi gör gemensamt mellan kommuner, kommunalförbund och 

 

21 https://www.vgregion.se/fullfoljdastudier, 201220. 
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region med tydlig koppling till exempel RUS:ens innehåll som fokuserar på områden som 

kräver samarbete mellan organisationer och sektorer. Detta ligger i linje med det som lyfts 

i remissversionen av den kommande regionala utvecklingsstrategin. Där anges att ”en 

kraftsamling innebär att extra fokus läggs på stärkt samverkan och samordnat 

utvecklingsarbete inom området och att extra resurser riktas dit under perioden.”22 Det 

innebär att en uppföljning av en kommande kraftsamling behöver kunna visa på att det har 

skett en förflyttning vad gäller samverkan och att även extra resurser läggs på insatser.  

4.3 Samverkan 
Att en viktig del är samverkan utifrån elevens bästa är alla överens om. Intervjuerna 

handlar därför snarare om vilken roll enskilda aktörer som skola, närhälsa, regional 

utveckling, BUP, socialtjänst, kultur och fritid med flera tar. Intervjuerna ger en bild av att 

samverkan har utvecklats över tid. Samverkan här handlar om såväl en strukturerad 

samverkan och en mer ad-hoc. Vidare handlar det både om en samverkan internt inom 

VGR och externt mellan till exempel region och kommunalförbund. Det är inte alltid 

tydligt att om det är kraftsamlingen i sig som bidragit till samverkan eller alternativt till 

vilken grad kraftsamlingen har bidragit. Det lyfts till exempel att det redan innan 

kraftsamlingen fanns ett samarbete med Västkom men samtidigt så kan ju samverkan, till 

exempel genom VG2020-rekommendationerna, ha vidareutvecklats genom kraftsamlingen.  

En samverkan kräver minst två aktörer 
Genom att flera aktörer arbetar inom samma område har en ”brygga” mellan aktörer och 

avdelningar skapats som i sin tur lett till en ökad samverkan. I början sågs det inte alltid 

som självklart varför VGR arbetade med frågan. Här har det dock enligt intervjuerna skett 

en utveckling. En aspekt som lyfts upp är att samverkan bara kan ske om man är flera 

aktörer och att dessa har mandat. Till exempel nämndes att det i handlingsplanen fanns 

med att man skulle samarbete med skolorna men om det inte står i skolornas planer så går 

det inte att få till. Det lyftes exempel på en bra fungerande samverkan mellan andra 

handlingsplaner och kommunerna. Utgångspunkten för dessa har varit en tydlig struktur 

där VGR rekommenderar och kommunerna beslutar. Inom fullföljda studier skulle vi 

kunna behöva skapa nya arbetssätt för att få till en ökad samverkan. Likaså att det 

undersöks vilka behov till exempel kommunerna har och önskar stöd i.  

En utvecklad intern samverkan 
Intervjuerna tyder på att det har skett en ökad intern VGR samverkan mellan olika 

avdelningar inom regional utveckling. Ett exempel är handlingsplanen som från början 

avsåg folkhälsa och SIM-medlen som var kopplade till regionutvecklingsnämnden. Dessa 

var dessa från början två separata spår men där nu SIM-medlen ses som en del av fullföljda 

studier.  

 

Kraftsamlingen sägs också ha bidragit till ett ökat samarbete mellan olika delar av VGR. 

Det handlar om att man genom gemensamma beröringspunkter kunnat skapa ett ökat 

 

22 
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/1a
954e44-6dfe-4260-b803-
02a794ace07d/Remissversion%20regional%20utvecklingsstrategi%20f%c3%b6r%20V%c3%a4stra
%20G%c3%b6taland%202021-2030.pdf?a=false&guest=true 
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samarbete. Samarbetet har i sin tur inneburit att vissa enheter upplever sig som mer kända 

internt vilket i sin tur bidrar till att man kunnat få insatser att dra åt samma håll. Eller som 

någon lyfter att man har skapat en ”överhörning”. Exempel som nämns där samverkan har 

ökat är utöver SIM-medlen även inom suicidprevention.  

En stor region skapar en komplex samverkan 
Genom att arbeta systematiskt med samverkan ser intervjupersoner att det har inneburit ett 

steg framåt inom flera områden. En stor region med många aktörer innebär som en 

intervjuperson uttryckte det ”en komplex samverkan”. Det handlar om 49 kommuner i en 

region där det finns olikheter. Det lyfts av intervjupersoner att det är viktigt att man ser 

dessa olikheter och att man använder olika modeller utifrån ett underifrånperspektiv.  

 

Samverkan med VGR sker dels med hälso- och sjukvård, dels med nämnderna inom 

regional utveckling. Det uppges fungera i varierande grad, men det tycks som att 

samverkan har kommit längre vad gäller regional utveckling. Det lyfts i intervjuer att det 

finns en bra ambition vad gäller hälso- och sjukvård men att det skulle kunna vara mer 

fokus på utvecklingssamarbetet mellan skolan och hälso- och sjukvårdens olika insatser 

som BUP samt ungdomsmottagningar. Det tycks även finnas ett gemensamt behov av 

kompetens angående barns hälsa och elevers behov. Bilden som ges är att det finns 

exempel på bra samarbeten men att dessa snarare handlar om till exempel enskilda 

personer eller sjukvårdsnämnder tillika att kommunerna arbetar på olika sätt. Ett exempel 

som lyfts är att det fanns en ambition att skapa en basmodell i ett samarbete inom Västkom 

och VGR med koppling till psykisk hälsa bland unga. Även om arbetet i sig genererade 

resultat ledde det inte till någon basmodell.  

 

Inom ramen för regional utveckling nämns att det finns en strukturerad samverkan mellan 

VGR och kommunalförbunden kopplat till såväl VG2020:s rekommendationer som de 

delregionala tillväxtmedlen. Det lyfts också som en typ av kraftsamling genom att 

Västgruppen organiserade ansvaret för genomförandet av VG2020-rekommendationerna 

med en person från VGR respektive en från ett kommunalförbund. Dock var detta ett 

tillfälligt tillvägagångssätt som upphörde 2018. Vidare finns det inom ramen för de 

delregionala tillväxtmedlen en möjlighet att ha en diskussion om behov och aktörers 

möjligheter. Ett annat exempel på en redan strukturerad samverkan där frågor kan lyftas är 

kompetensråden. Även om det finns exempel på strukturell samverkan lyfts att VGR skulle 

behöva se över sin organisationsmodell för att undvika att man hämtar sin information från 

olika håll, till exempel kompetensråden eller i möten direkt med kommunalförbunden.  

Kommunala nivåns olika områden 

Precis som att det finns olika avdelningar involverade vid VGR är olika delar av den 

kommunala verksamheten involverad. Bilden som ges av några är att det i flera fall är 

skolan som saknas. Ett exempel är att det i flera samarbeten finns representation från 

individ- och familjeomsorg (IFO) men däremot saknas skolan. Detta handlar enligt den 

intervjuade från att det finns en lagstiftning kopplat till samordnad individuell plan 23(SIP) 

 

23 En samordnad individuell plan, SIP, ska upprättas tillsammans med brukare och patient om insatser från 

både socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver 
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där inte skola och skolhälsovård är med. Enligt hen behöver samverkansgrupper och 

projekt ses över och bemannas så att de aktörer som behövs är med. 

Det är, som tidigare nämnts, en komplex samverkan både utifrån antal kommuner och 

många olika chefsnivåer. En av de intervjuade på kommunalförbunden beskriver därav ett 

behov av att få till en systematisk samverkan med viktiga berörda parter. Det finns en 

samverkan genom referensgrupper men det saknas ibland viktiga aktörer. Här nämndes 

särskilt elevhälsan som har varit svår att nå men samtidigt central. Kraftsamlingen har 

enligt en intervjuad varit en möjlighet att skapa en större kraft att få med kommunerna 

vilket är ett arbete som behöver fortsätta.   

Samverkan inom projekt eller ordinarie arbete? 
I sammanställningen av folkhälsostrategernas enkätsvar lyfts betydelsen av fokus på 

samverkan och samordning av ordinarie processer. Vidare även ett behov av att utveckla 

kvaliteten inom verksamheternas grunduppdrag. Även om möjligheter till 

projektfinansiering nämns så är det tydligt att fullföljda studier här ses som en utmaning 

som framför allt handlar om hur olika organisationer, verksamheter och professioner 

tillsammans utför sina gemensamma uppdrag runt barn och unga.  

Det är dock så att i intervjuer lyfts ett flertal olika projekt som har genomförts, till exempel 

En skola för alla där Skaraborg, Fyrbodal och Boråsregionen gemensamt var med. Enligt 

uppgift har detta projekt skapat en samverkan och ett stort engagemang inom flera olika 

personalgrupper.  

Även om kommunalförbunden arbetar olika med frågan beroende på deras mandat har det 

regiongemensamma nätverket (se vidare i avsnitt 3.2 Organisering) gjort att man bland 

annat har kunnat utbyta erfarenheter samt diskutera gemensamma utmaningar och resultat. 

Nätverket har pågått under fem års tid och gjort att kommunalförbunden kommit närmare 

varandra.  

Vilka saknas i samarbetet? 
Utifrån de frågor som ställdes i intervjuerna lyfts inte konstigt nog framförallt VGR, 

kommunalförbunden och kommunerna. Andra aktörer som kan ha en viktig roll men som 

saknas eller som finns med men på annat sätt är såväl näringslivet som det civila samhället.  

 

När det gäller näringslivet har frågan om fullföljda studier, om än begränsat, varit med i 

samtalen med de stora bolagen. Ett konkret exempel är dialogen med Volvo Cars utifrån 

vad de kan göra för barn och unga som ett samhällsansvar. Utifrån ett 

näringslivsperspektiv lyfts även fullföljda studier på längre sikt vara en fråga för 

kompetensförsörjning och tillgång till praktikplatser. 

 

Både från regional och delregional nivå lyfts det civila samhället och att de skulle kunna 

spela en än viktigare roll. Likväl den statliga nivån – särskilt Arbetsförmedlingen – nämns 

som bra att få med i ett ökat samarbete. Även om det inom ramen för genomförandet till 

 

samordnashttps://skr.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/samordnadindividuellplansip.samord

nadindividuellplan.html 

Page 320 of 437



 

21 

 

exempel har funnits en forskningsplattform för barn och ungas hälsa och livsvillkor lyfts 

även fortsättningsvis att akademin behöver vara med.  

 

För att lyckas involvera fler aktörer lyfts att det behövs en strategi för detta. Det är inte 

tillräckligt med en större konferens för att nå hela vägen.  

4.3.1 Utvärderingens kommentarer 
Som vi nämnt i utvärderingen är ett utpekat syfte med kraftsamlingen enligt 

handlingsplanen att förmedla kontakter för samverkan. I handlingsplanen lyfts även att 

man vill ta sin utgångspunkt i ordinarie styrnings- och ledningsstruktur samt ordinarie 

verksamhet för att bli hållbart. Bilden som ges i utvärderingen är att man å ena sidan har 

gjort detta men å andra sidan är det också en del projekt som lyfts, inte minst på 

delregional nivå.  

I handlingsplanen lyfts också utmaningen om vem som ansvarar, vem som har kunskap 

och vilka som bör vara med. Utvärderingen visar att det sker en samverkan och att till 

exempel den interna VGR-samverkan upplevs ha utvecklats. Även samverkan mellan olika 

aktörer har utvecklats. En aspekt som lyfts i intervjuerna är att det har skett en förändring 

kopplat till ”vem som äger frågan”. I uppstarten var det inte självklart att VGR hade en roll 

i frågan, men utifrån bredden i upplägget så har det blivit mer självklart. Man kan här å ena 

sidan säga att det är bra att frågan om fullföljda studier har breddats att inkludera många 

olika aspekter, men å andra sidan om ”alla” aspekter som finns runt unga och barn 

inkluderas ökar kanske risken för otydlighet.  

Men är rätt aktörer med? Som lyfts i utvärderingen är Västra Götaland en stor region med 

olikheter som gör att det är komplext att få till samverkan. Utvärderingen visar särskilt att 

det finns önskemål om att få in mer av skola, elevhälsa och BUP i samarbetet. Det är dock 

inte klart om det är görligt eller hur det i så fall skulle gå till om alla som arbetar i till 

exempel inom skolan som rektorer, lärare mm ska vara delaktiga i det som genomförs 

inom ramen för kraftsamlingen? För även om ambitioner finns så måste det sättas i 

perspektiv kopplat till resurser. Aktörer som i handlingsplanen beskrivs som viktiga att 

involvera är idéburen sektor, akademi och privat sektor. Här är bedömningen att det verkar 

återstå en del arbete även om det ges exempel på insatser där näringslivet medverkar. I 

deltagaranalysen från 2019 för den årliga konferensen visar att det är en stor kommunal 

och regional medverkan men även såväl akademi, privata företag som idéburen sektor 

deltog.  

Vad gäller områden att samverka inom lyfts i utvärderingen ett än tydligare fokus på 

insatser för att lösa potentiella problem i tidiga skeden, för att så långt det är möjligt 

minska behovet av att elever behöver specialistvård såsom BUP. Hur kan vi mötas för att 

skapa bästa möjliga förutsättningar för eleven istället för att ansvaret skyfflas mellan 

aktörer? 
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4.4 VGRs roll vad gäller arbetet (HP och 
Kraftsamlingen) 

En viktig men något oklar roll 
I intervjuerna med representanterna i den interna styrgruppen framgår tydligt att VGR:s 

roll ses som viktig för arbetet med fullföljda studier. Då det är ett brett område med många 

involverade aktörer är det värdefullt att kombinationen hälso- och sjukvård, folkhälsa och 

arbetsmarknad finns inom VGR:s verksamhet. Samtidigt framgår att kontakterna med 

kommunerna behöver förstärkas, då det många gånger handlar om informationsutbyte 

snarare än konkret samhandling. Det krävs fortsatta insatser för att samla relevanta aktörer 

och arbeta mot ett gemensamt mål. En sammanhållande aktör lyfts som viktig, liksom en 

välfungerande kunskapsspridning såväl i kommunala verksamheter som inom VGR. Därtill 

framkommer synpunkter om att fullföljda studier som insatsområde behöver 

uppmärksammas av fler verksamheter inom VGR - även att VGR:s roll inte varit 

tillräckligt definierad. Utan mer ingående kunskaper kan det vara svårt att förstå sambandet 

mellan handlingsplan och kraftsamling. Det ses som viktigt att VGR fortsatt har en ledande 

och samordnande roll i arbetet med fullföljda studier. 

Behov av ökad samordning – internt och externt 
För kommunalförbunden är det tydligt att VGR har en betydelsefull roll inom fullföljda 

studier genom kopplingen till vård, BUP och BVC etc. Det ses som viktigt med stöttning, 

kompetensutveckling och förebyggande arbete inom de områdena. Av intervjusvaren 

framgår dock behovet av en ökad samordning internt mellan VGR:s olika verksamheter. 

Arbetet upplevs stundtals som spretigt och det är svårt att se hur olika insatser kopplar an 

till varandra. Som exempel nämns kompetensplattformen och kontakten med enskilda 

kommuner angående sociala investeringsmedel. Flera lyfter att VGR borde ha en mer 

samordnad och tydlig roll, arbeta mer med uppföljning och stödja processer på kommunal 

nivå. VGR bör ha en överblick, kunna lyfta goda exempel och koppla samman likartade 

kommuner som inte nödvändigtvis tillhör samma kommunalförbund. 

Skilda uppfattningar i kommunernas remissvar 
Då fullföljda studier finns med som en kraftsamling i förslaget till ny regional 

utvecklingsstrategi har flera av Västra Götalands kommuner lämnat specifika kommentarer 

i frågan. I svaren syns olika uppfattningar angående VGR:s roll. Ett par kommuner har 

svårt att se hur fullföljda studier kan vara en fråga för VGR, med hänvisning till det statliga 

och kommunala uppdraget. Medan andra ställer sig positiva till en kraftsamling på regional 

nivå. Flera nämner att den psykiska hälsan i hög grad påverkar förmågan att fullfölja sina 

studier och att VGR därmed har en betydelsefull roll genom ansvaret för hälso- och 

sjukvården. Flera kommuner efterlyser en bättre samverkan mellan elevhälsa, BUP och 

primärvård för att kunna tillhandahålla adekvat hjälp i rätt tid. VGR:s bidrag till fullföljda 

studier genom utveckling inom hälso- och sjukvården är ett åtagande som behöver 

förtydligas. 

VGR:s arbete med fullföljda studier välkänt hos folkhälsostrategerna 
Enkäten till folkhälsostrategerna innehåller en fråga som berör VGR:s roll. Det handlar om 

i vilken utsträckning den svarande har märkt av att VGR prioriterat barn och ungas 

förutsättningar för fullföljda studier. På denna fråga svarar 36 svarande mycket, 10 något 
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och ingen svarar inte alls. I sammanställningen nämns att det är viktigt att påpeka att 

strategerna ”är starkare länkade till VGR än de flesta andra yrkesgrupper inom 

kommunerna”. I figuren nedan visas i vilken sammanhang de informerats om VGR:s 

arbete med fullföljda studier – där enkätsvaren visar att en stor del av kontakten skett via 

tjänstepersoner vid regional utveckling (RU) samt genom den regionala konferensen om 

fullföljda studier.  

Figur 3: I vilka sammanhang har VGRs arbete nått ut till folkhälsostrategerna?  

 

Källa: Fullföljda studier och kommunerna, enkätundersökning bland folkhälsostrateger i Västra Götaland 

4.4.1 Utvärderingens kommentarer 
Vilken roll som Västra Götalandsregionen kan ha hänger samman med resonemanget i 

tidigare avsnitt kopplat till frågan Vem ansvarar, vem har kunskap och vilka bör vara med i 

insatser. Svaren från både den interna styrgruppen och från kommunalförbunden visar att 

VGR har en tydlig roll i arbetet med fullföljda studier. Vikten av en samordnande aktör 

betonas av styrgruppen, men från kommunalförbundens håll lyfts att rollen behöver vara 

tydligare definierad samt att VGR är en viktig part främst på grund av kopplingen till 

hälso- och sjukvården. Från externt håll önskas en bättre samordning mellan VGR:s 

verksamheter och stöd i form av uppföljning och kunskapsspridning mellan de olika 

delregionerna.  

Det är endast ett fåtal av regionens 49 kommuner som specifikt nämner fullföljda studier i 

sina remissvar för den nya regionala utvecklingsstrategin. Emellertid framgår skilda åsikter 

i de inkomna svaren, angående vilken roll regionen bör ha (eller inte ha) i den fortsatta 

kraftsamlingen på fullföljda studier. I intervjuerna med den interna styrgruppen nämns att 

kontakterna med kommunerna behöver förstärkas, vilket också bekräftas från kommunala 

och delregionala aktörer. Det kan vara angeläget att diskutera hur ett sådant arbete ska ske i 

praktiken, då den årliga konferensen tas upp som ett exempel på information snarare än 

dialog.   
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4.5 Handlingsplanen och delområden för fullföljda 
studier 
Handlingsplan fullföljda studier 2017-2020 innehåller ett antal delområden som valts ut 

som särskilt viktiga för VGR:s verksamhet (som berörs mer ingående i avsnitt 3.1 

Kraftsamlingen för fullföljda studier). 

1. Främja långsiktig och hållbar samverkan mellan olika samhällsaktörer 

2. Främja psykisk hälsa och tidig kognitiv utveckling 

3. Minska de negativa effekterna av ogynnsamma livsvillkor och levnadsvanor 

4. Stimulera intresset för studier 

5. Skapa förutsättningar för goda skolresultat för ungdomar med migrationsbakgrund 

Fortsatt aktuella områden men med ytterligare förslag från intern styrgrupp 
Flera av respondenterna i den interna styrgruppen upplever att handlingsplanens 

delområden fortfarande är aktuella och att det sker en ständig bevakning av vad som görs 

inom respektive område. Dialogen har haft sin utgångspunkt i områdena som utvecklades 

utifrån BHU:s fem rekommendationer (se vidare i avsnitt 3. Bakgrund – fullföljda studier). 

Till viss del inkluderas områdena i de nya målen för social hållbarhet. 

Då arbetet i och med nya strategidokument snart går över i en annan fas, lyfts som viktigt 

att inte tappa fart i arbetet samt att än mer involvera kommunerna. Ett annat område som 

nämns som viktigt att fokusera på är en systematisk samverkan med skolan, för att bidra 

till ”rätt start i livet”. Ytterligare en aspekt som lyfts i intervjusvaren är den påverkan ”fake 

news” och sociala medier har för koncentrationsförmågan och det psykiska välmåendet – 

hur viktigt det är att ha en medie- och kommunikationskunnighet. 

Skilda uppfattningar hos kommunalförbunden 
För Skaraborgs kommunalförbund har handlingsplanen varit en del av deras eget arbete 

med fullföljda studier. Delområdena stämmer väl överens med insatser de själva drivit 

projekt inom, såsom arbetet med ungdomar med migrationsbakgrund och förbättrade 

skolresultat. Det är även så att det till skillnad från övriga delregioner finns en enhet 

(Skaraborgsenheten) som under flera år varit kopplad till avdelning social hållbarhet (men 

tillhör numera Regionhälsan). Skaraborgsenheten har det samlade ansvaret för att främja 

befolkningens hälsa på uppdrag av Östra hälso- och sjukvårdsnämnden. I intervjuerna med 

de övriga tre kommunalförbunden är det däremot tydligt att handlingsplanen ses som 

VGR:s egen och fokuserar på vad VGR kan utveckla inom ramen för sitt ansvarsområde.  

Folkhälsostrategernas synpunkter inkluderar flera förslag 
Som lyftes i tidigare avsnitt anser folkhälsostrategerna att handlingsplanens delområden är 

fortsatt relevanta för kommunerna framgent. I enkätsammanställningen lyfts fyra andra 

områden som förslag. Hälso- och sjukvård nämns som möjligt eget område, liksom jämlika 

förutsättningar baserat på kön och socioekonomiska förutsättningar – inte enbart 

migrationsbakgrund. I sammanställningen syns att vissa menar att till exempel 

migrationsbakgrund, jämlikhet och mänskliga rättigheter skulle kunna genomsyra 

handlingsplanen som helhet. Vidare lyfts även jämställdhet och könsnormer samt 

föräldrastöd.  
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Övriga synpunkter kring delområden i handlingsplanen som syns i sammanställningen av 

enkätsvaren är bland annat vidga psykisk hälsa till även den fysiska och sociala hälsan och 

därmed ha helhetssyn på hälsa samt sätt fokus på de lokala/regionala aktörerna och att 

etablera samverkan med primärvård m.m. på lokal nivå där det saknas mandat kring 

samverkan.    

4.5.1 Utvärderingens kommentarer 
Delområdena i handlingsplanen ses som fortsatt aktuella av både interna och externa 

respondenter. Från kommunalförbundens håll lyfts dock att handlingsplanen har ett tydligt 

VGR-perspektiv och inte har varit vägledande i deras arbete med fullföljda studier. 

Undantaget är Skaraborgs kommunalförbund som i högre grad har tillämpat 

handlingsplanen i sitt eget arbete. Detta kan som togs upp tidigare förklaras av att 

folkhälsoplanerarna till skillnad från de övriga kommunalförbunden är VGR-anställda. 

Därigenom finns en annan delregional koppling till VGR:s egna styrdokument i 

beslutsvägar och kommunikation.  

Det är viktigt att notera, då det kan ha betydelse även i andra sammanhang och kan 

eventuellt bidra till att förutsättningarna ser olika ut i olika delar av Västra Götaland. I 

svaren från såväl intern styrgrupp som folkhälsostrateger betonas vikten av en utvecklad 

samverkan mellan VGR:s verksamheter, kommuner och skolor. Även om innehållet i 

handlingsplanen är fortsatt aktuellt att fokusera på är det tydligt att en gemensam 

kraftsamling även bör ha en gemensam plan för genomförande. 

4.6 Framtid  
Då fullföljda studier är på förslag som en av fyra kraftsamlingar i den kommande regionala 

utvecklingsstrategi som ska gälla perioden 2021-2030 ställdes frågor i intervjuerna 

avseende framtiden.  

En fortsatt kraftsamling som kräver en bredare samverkan 
Den interna styrgruppen lyfter att det är viktigt att ta tillvara på gjorda erfarenheter, men att 

det samtidigt behövs nya förbättrade angreppssätt och organisationsformer. En viktig del är 

kunskapsspridning, testning och möjlighet att tillämpa framgångsrika modeller på ett 

bredare plan. Resurser och erfarenheter varierar mellan kommunerna och så även mellan 

kommunalförbunden. Att inrätta ett eller två resurscentrum för fullföljda studier lyfts fram 

som en möjlig framtida organisation för att på så sätt tillhandahålla en samlad kompetens 

på området dit skolor eller kommuner med behov kan vända sig och få stöd.  

Flera av de intervjuade betonar att det krävs ett utökat samarbete samt en gemensam 

handlingsplan eller överenskommelse med kommunerna. En framtida prioritering bör vara 

att involvera fler parter i arbetet med fullföljda studier och enas kring en gemensam 

inriktning. På grund av frågans komplexitet är det angeläget att inkludera fler perspektiv – 

såväl nationella nätverk som det civila samhället och kulturens betydelse. 

Samverkan, samsyn och tidigare insatser viktigt att fokusera på framgent enligt 
VGR:s tjänstepersoner 
Ett urval av de tjänstepersoner som arbetar med insatser kopplat till fullföljda studier har 

som en del av uppföljningen svarat på en enkät. Däribland har de fått möjlighet att beskriva 

vad de anser vara betydelsefullt i en fortsatt kraftsamling på fullföljda studier. Merparten 
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av svaren rör samverkan på olika sätt. Att i en bredare samverkan skapa välfungerande 

strukturer mellan VGR och kommunerna, mellan elevhälsa och sjukvård, med det civila 

samhället eller internt mellan koncernstaberna regional utveckling och hälso- och sjukvård. 

Flera nämner vikten av en utökad uppföljning och kunskapsgenererande insatser för att 

kunna utarbeta insatser som får effekt för målgruppen. Det efterlyses även en samordnad 

bild av hur vi möter utmaningen och att vi behöver fokusera arbetet till ett färre antal 

gemensamma mål. Därtill är det flera som beskriver att kraftsamlingen behöver breddas, 

dels genom tidiga insatser för barn och föräldrar, dels genom stöd till dem som redan 

hamnat utanför arbetsmarknaden och behöver återuppta sina studier för att kunna skapa en 

egen försörjning. 

De största utmaningarna framåt beskrivs främst vara brist på dialog, samordning och 

samutnyttjande av kompetenser. Det syns en farhåga att elever med behov hamnar mellan 

stolarna och flera lyfter att barn och unga behöver säkras det stöd de behöver oavsett 

vilken verksamhet i kedjan de vänder sig till. Brist på resurser nämns vara ett annat hinder 

i arbetet, däribland bemanningssvårigheter som gör att det blir svårare för aktörer att delta i 

närverk och samarbeten. Ett tredje område som flera av respondenterna nämner är de 

socioekonomiska klyftorna och den ökande ojämlikheten i samhället och problematiken att 

förutsättningarna kan se olika ut beroende på var individen bor. 

Viktigt att se styrkor i olikheterna och skapa en långsiktig struktur 
Även från kommunalförbundens håll lyfts ett behov av att arbeta med fullföljda studier på 

en bredare front. Komplexiteten ligger i den mängd aktörer som på olika sätt har ett ansvar 

i frågan. Det behövs en organisationsmodell där samtliga relevanta parter finns med – även 

näringslivet och betydelsen av en effektiv praktiksamordning. Flera ställer sig frågan om 

målgruppen behöver breddas till att även innefatta UVAS (unga vuxna som varken arbetar 

eller studerar) och vuxna som står långt ifrån arbetsmarknaden. En diskussion bör 

inkludera hur vi tänker kring det livslånga lärandet och att studier kan fullföljas även 

senare i livet. 

En viktig aspekt beskrivs vara att organisering och arbetssätt kan variera i olika delar av 

regionen. Till exempel bedriver vissa av kommunalförbunden ett projektbaserat arbete med 

fullföljda studier, medan andra har satsat på att bygga upp en stark kompetensbas i sin egen 

organisation. Det lyfts därtill som viktigt att låta kommunerna styra arbetet utifrån sina 

förutsättningar. VGR beskrivs ha en betydelsefull roll i att arbeta med uppföljning och 

omvärldsbevakning – inte genomföra likriktade eller ”påtvingade” insatser. 

Framgent lyfts som viktigt att bygga vidare på gjorda erfarenheter och att skapa långsiktigt 

hållbara lösningar och minskad projektifiering. Även här nämns att ett kunskapscenter för 

fullföljda studier skulle kunna etableras, för att samla den kunskap som finns och för att 

arbeta med ett bredare uppdrag för hela Västra Götaland. Långsiktiga åtaganden och 

finansiering ses som avgörande för att få resultat. Dock lyfts vissa farhågor att centret och 

resurserna kommer att koncentreras till Göteborg. 

Vikten av långsiktighet och ansvarsfördelning berörs i remissvaren 
Likväl i kommunalförbundens remissvar lyfts vikten av långsiktighet och uthållighet. 

Genomförandet av insatser för fullföljda studier behöver präglas av kunskapsbaserade 

metoder, för att öka träffsäkerheten och effektiviteten. Såväl tidiga insatser som flexibla 

utbildningsutbud för dem som står utanför arbetsmarknaden nämns som värdefulla. Ett par 

av kommunerna beskriver i sina remissvar att ansvaret inte endast bör ligga på skolorna, då 
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frågan i hög grad berör exempelvis socialtjänst och vårdgivare. Det kan finnas en variation 

mellan de olika skolorna i en och samma kommun, med stora skillnader i skolresultat. För 

att öka antalet elever som fullföljer sina studier behöver vi kunna erbjuda stöd till skolor 

utifrån deras behov. Även ett mer utvecklat samarbete mellan skola och sjukvård för att 

förbättra elevers hälsa lyfts fram som viktigt. 

Folkhälsostrategerna poängterar samverkan och ett bredare perspektiv 
I enkäten till folkhälsostrategerna fanns en öppen fråga om vad är betydelsefullt för en 

kraftfull kraftsamling med utgångspunkt i nya RUS:en. Sammanställningen som finns 

lyfter att mest frekvent som framgångsfaktor är att det inom kraftsamlingen erbjuds 

utbildningar, konferenser och kunskapsunderlag. Folkhälsostrategerna lyfter även att de 

efterlyser kontakt och nätverk där de kan få stöd i sitt yrkesliv.  

 

En förutsättning för att få till en gemensam kraft i kraftsamling är enligt 

sammanställningen att frågan är tydligt prioriterad av såväl politik som ledning på olika 

nivåer. Likaså att detta kommuniceras tydligt i olika forum och att prioriteringen syns i 

styrdokument. I sammanställningen går man även in på att svarande lyfter att det är 

betydelsefullt med det bredare perspektivet, det vill säga att fullföljda studier inte enbart är 

en skolfråga utan berör hela uppväxttiden och som en fråga att skapa jämlika 

förutsättningar både geografiskt som i livsvillkor och hälsa.  

 

Den samverkan som behövs måste finnas både på olika nivåer geografiskt men även mer 

strategiskt och övergripande. Särskilt samverkan socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård 

lyfts som viktig.  

 

5.6.1 Utvärderingens kommentarer 
I och med den kommande regionala utvecklingsstrategin kommer fullföljda studier vara ett 

område som en mängd aktörer behöver förhålla sig till och gemensamt kraftsamla kring. 

Många goda erfarenheter har skapats under tiden för nuvarande handlingsplan och flera år 

tidigare. Erfarenheter som behöver tas tillvara och kommuniceras för att säkerställa en 

effektiv och lärande process. Att så många aktörer inom flera sektorer berörs av fullföljda 

studier gör att frågan blir svårhanterad, både när det gäller samverkan och 

ansvarsfördelning.  

Av intervjuer och enkäter framgår tydligt att samverkan behöver breddas samt att dialogen 

och förståelsen för hur verksamheterna fungerar behöver öka. Ett återkommande exempel 

är samspelet – eller bristen på detsamma – mellan elevhälsa och primärvård/BUP. Ett annat 

exempel är betydelsen av organisationer kopplade till elevens fritid, såsom 

idrottsföreningar. En begränsning i utvärderingen är att vi endast har pratat med 

representanter för regional och delregional nivå. För om samverkan även utvecklas vad 

gäller andra aktörers deltagande som idéburen sektor och näringslivet, i framtiden så är det 

av vikt att deras perspektiv också lyfts och blir tydliga.  

För Västra Götaland innebär en enad kraftsamling på fullföljda studier en särskild 

utmaning på grund av det stora antalet kommuner och de varierande förutsättningar som de 

har att verka utifrån. Inte bara samverkan behöver breddas, utan – enligt vissa – även 

målgruppen för kraftsamlingen. För att en samsyn kring gemensamma prioriteringar ska 

kunna åstadkommas behöver det blir en enighet kring om fokus ska ligga på barn i BVC, 
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för- och grundskola eller även inbegripa individer i vuxen ålder som inte fullgjort sin 

skolgång och eventuellt står utanför arbetsmarknaden. 

En avgörande fråga är hur den fortsatta kraftsamlingen ska organiseras. Resurs- och 

kunskapscentra pekas av flera ut som en möjlig lösning. Resurser behöver då tillföras för 

att kunna samla och driva arbetet i regionen som helhet. Vissa kommuner kan därtill 

behöva särskilt stöd för att frigöra tid att arbeta strategiskt med fullföljda studier vid sidan 

av sina ordinarie uppdrag. 

 

5. Sammanfattande övergripande 
kommentarer 
I utvärderingen har vi lyft kommenterar efter avsnittet som rör nytta, resultat och framtid.  

De olika delavsnitten i utvärderingen hänger samman och kan utifrån ett mer övergripande 

perspektiv sammanfattas till:   

• Kraftsamling eller hopsamling? Kraftsamling fullföljda studier ter sig 

vara ett sätt att samla och beskriva de aktiviteter som sker. Det syns ett 

behov av ett paraply för området just på grund av den mängd insatser som 

görs och på grund av det fragmenterade ansvar som finns för att ge eleven 

bästa möjliga förutsättningar att fullfölja sina studier. Det kan vara 

angeläget att i det fortsatta arbetet ha en gemensam syn på vad 

kraftsamlingen innebär. Mer riktade insatser och extra resurser, dialog och 

samverkansprocesser, ett sätt att tydliggöra satsningar mot ett gemensamt 

mål? 

• Synliggör beröringspunkterna mellan det strategiska och det operativa 

arbetet. Kraftsamlingen anges medfört att fullföljda studier hamnat högre 

upp på agendan. Men i vilken grad upplever skolor att deras arbete är en 

del av en kraftsamling? Det framgår att kontakterna mellan VGR och 

kommunerna behöver förstärkas. Med andra ord efterlyses en tydligare 

koppling mellan arbetet på strategisk och operativ nivå. Även om flera 

projekt och insatser visar på goda resultat verkar utmaningen fortsatt ligga 

i mängden aktörer och ansvarsområden inom en stor och heterogen 

geografi. Hur kopplar visionära formuleringar på övergripande nivå an till 

mängden projekt/insatser som bedrivs lokalt? Kan vi knyta ihop det på ett 

bättre sätt som innebär att förflyttning mot målet att fler elever lämnar 

skolan med godkända betyg synliggörs? 

• Vikten av samling i kraftsamling. Då den regionala utvecklingsstrategin 

och kraftsamlingarna däri är gemensamma för territoriet vore det 

fördelaktigt att enas kring gemensamma planer, istället för att VGR har sin 

egen som ändå till stor del förutsätter samverkan och berör externa 

aktörers ansvarsområden. Genomgående i alla delar av utvärderingen är 

betydelsen av samverkan. Trots att samverkan på området skett i flera år, 

även innan ”kraftsamlingen”, framgår fortfarande en stor 

förbättringspotential. Överblickbarheten, samordningen och 

kunskapsspridningen blir än mer viktigare i en stor och fragmenterad 
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region. Hur involveras relevanta aktörer och hur hanterar vi delregionala 

skillnader i förutsättningar och angreppssätt?  
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Sammanfattning 
Denna kortrapport beskriver hur skolresultaten, mätt som andelen bland avgångselever åk 9 
som är behöriga till gymnasieskolans nationella yrkesprogram, utvecklats i Västra Götaland. 

• Den sedan slutet av 1990-talet nedåtgående trenden beträffande andelen 
behöriga till gymnasiet bland avgångsklasserna i åk 9 har 2018 brutits. 
Vårterminen 2017 var andelen behöriga avgångselever 81 procent i Västra 
Götaland och 2018 nästan 83 procent. 2020 var den 85 procent. 

• Skillnaderna mellan pojkar och flickor har under de två senaste åren minskat 
till ett par procentenheter efter att andelen pojkar med gymnasiebehörighet 
ökat medan motsvarande andel bland flickor minskat något de senaste åren. 

• De delregionala skillnaderna förefaller vara väsentligen stabila genom åren 
om än med en viss variation. Genomgående finns de högsta andelarna 
behöriga elever i kommunerna som tillhör Göteborgsregionen.  

• Andelen behöriga bland icke nyanlända ökar något efter att de senaste åren 
ha minskat, men har ännu inte nått upp till andelarna i början av 2010-talet. 

• Andelen behöriga bland nyanlända är ungefär densamma som föregående år, nu 
knappt 30 procent, vilket jämfört med i mitten av 2010-talet är en klar ökning. 

• Skillnaderna mellan elever vars föräldrar har en låg respektive hög 
utbildningsnivå är ungefär 45 procentenheter. I båda elevgrupperna har dock 
en marginell ökning av andelarna behöriga skett2020.  
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Inledning 
Denna kortrapport syftar till att ge en översiktlig bild av hur skolresultaten, mätt som andelen 
avgångselever åk 9 med behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram utvecklats i Västra 
Götaland fram till och med läsåret 2019/20. Denna bild beskrivs här med hjälp av statistik 
över andelen avgångselever från åk 9 med behörighet till gymnasieskola.  

Detta år har det inte varit möjligt att redovisa uppgifter på kommunnivå vilket är en 
konsekvens av Skolverkets beslut att enbart publicera data på riksnivå från läsåret 2019/201. 
Nedanstående redovisning bygger därför på data som erhållits från Skolverket och där 
genomgått en sekretessprövning. Skolverket har tillämpat en hög censureringsgräns vilket 
medfört att antalet elever i flertalet mindre kommuner inte räcker till för att kunna redovisas. 

 

1 Se Skolverkets statistiknyheter https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/arkiverade-
statistiknyheter/statistik/2020-06-26-forandrad-sekretesspolicy-paverkar-tillgang-till-viss-statistik och 
https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2020-09-04-sa-kan-
skolstatistiken-ater-publiceras  
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Andelen avgångselever från åk 9 med 
behörighet till gymnasieskolan 
Regional trend 
Liksom i riket i övrigt har andelen avgångselever i åk 9 som är behöriga till gymnasieskolans 
yrkesprogram minskat sedan 1990-talet. Minskningen kan härledas till att skillnaderna i 
skolresultat mellan skolor och grupper av elever har ökat påtagligt under denna tid.    

Utvecklingen är likartad i de fyra delregionerna. I början av 2000-talet var andelen 

avgångselever med gymnasiebehörighet ca 90 procent. 15 år senare hade motsvarande andel 
sjunkit till omkring 85 procent och 2017 var andelen med behörighet till gymnasieskolan nere 
på 81 procent. Men 2018 noterades en viss ökning så att andelen behöriga avgångselever var 
nästan 83 procent och 2019 exakt 83 procent. Denna andel har 2020 stigit ytterligare något till 
85 procent.  

Generellt gäller att andelen behöriga elever är lägst i Fyrbodal medan de högsta andelarna ses 
i Göteborgsregionens kranskommuner. 

Flickor och pojkar 
Den sedan 2014 nedåtgående trenden beträffande gymnasiebehörighet förefaller nu ha brutits 
och sedan åtminstone ett par år är trenden snarast svagt ökande (Figur 2).  

Figur 1 Andelen avgångselever åk 9 med behörighet till gymnasieskolans yrkeslinje per delregion 2001–20. Andelen 
inkluderar samtliga elever, inklusive nyanlända elever och elever med oklar bakgrund i Västra Götaland. Källa: 
SIRIS/Skolverket. 
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Utvecklingen för pojkarna har varit mer dramatisk med en kraftig nedgång från 2014 då 
skillnaderna mellan pojkar och flickor ökade markant, fram till 2018.  

 

Figur 2 Andelen flickor och pojkar med behörighet till gymnasieskolans yrkeslinjer 2012-20. Andelen inkluderar samtliga 
elever, inklusive nyanlända elever och elever med oklar bakgrund i Västra Götaland. Källa: Skolverket. 

Andelen behöriga bland pojkarna ökade därefter liksom under senaste läsåret och skillnaderna 
mellan könen är nu endast ett par procentenheter. 
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Nyanlända elever 
De senaste årens minskande andel gymnasiebehöriga sammanhänger med det ökande antalet 
nyanlända elever2. I Figur 3 redovisas andelen avgångselever i Västra Götaland med 
gymnasiebehörighet bland samtliga elever och bland elever som inte är nyanlända.  

Under perioden 2012 till 2017 sjönk andelen gymnasiebehöriga generellt från 87 till 81 
procent men ökade sedan 2018 till 85 procent 2020.  

Som framgår av figur 4 har andelen gymnasiebehöriga bland Ej nyanlända elever minskat till 
knappt 86 procent 2019. Det innebär att det andelen gymnasiebehöriga bland nyanlända 
elever har ökat ytterligare något jämfört med 2018, till 30 procent. 

Då den nya gymnasieskolan 2011/12 infördes klarade var fjärde nyanländ elev att nå 
gymnasiebehörighet medan 2017 var femte nyanländ klarade behörighet (se figur 5). 
Vårterminen 2018 skedde en påtaglig förbättring så att nästan 30 procent av de nyanlända 
eleverna klarade gymnasiebehörighet. 2020 har andelen behöriga bland nyanlända elever ökat 
till 28 procent.  

 
2 Som nyanlända elever definieras elever som är födda utomlands, vars båda föräldrar är födda utomlands och 
som ett givet år har kommit till Sverige under de senaste fyra åren.   

Figur 3 Andelen avgångselever som uppnått gymnasiebehörighet i Västra Götaland 2012–20, uppdelat på samtliga 
avgångselever och Ej nyanlända elever. Källa: Skolverket. 
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Anledningen till att så få av nyanlända elever klarar gymnasiebehörighet är förstås att de 
nyanlända avgångseleverna kommit till Sverige 11–12-år gamla och ska hämta in 
grundskolekompetens på kortare tid än sina kamrater som inte är nyanlända samtidigt som de 
ska lära sig ett nytt språk. 

Därför är den påtagliga ökningen av andelen nyanlända som klarat gymnasiebehörighet 
välkommen även om skillnaden mellan nyanlända och ej nyanlända fortfarande är mycket 
stor. Det går ännu inte att säga varför ökningen har skett - det kan t.ex. vara ett resultat av de 
många satsningar som gjorts i kommunerna för att ge stöd till nyanlända elever men det kan 
också vara skillnader i gruppen nyanlända elever där årets kull i så fall tycks ha haft bättre 
förutsättningar för sin skolgång. 

Betydelsen av föräldrars utbildningsnivå 
Skillnaden mellan gruppen elever vars föräldrar har en lägre utbildning (högst 
gymnasieutbildning) och dem vars föräldrar har en eftergymnasial utbildning har ökat sedan 
läsåret 2011/12.  

 

Figur 4 Antalet nyanlända avgångselever från grundskolan vårterminen 2012 – vårterminen 2020 i Västra 
Götaland fördelat på antalet behöriga respektive ej behöriga till gymnasieskolan. Källa: SIRIS/Skolverket 
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Andelen behöriga har minskat i båda elevgrupperna men mest i gruppen vars föräldrar har en 
lägre utbildningsnivå, se figur 6, fram till 2019, men i år har emellertid andelen behöriga i 
båda elevgrupperna ökat om än marginellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 Andelen avgångselever med gymnasiebehörighet i Västra Götaland efter föräldrars utbildningsnivå 
läsåren 2011/12 till 2019/20. Källa: Skolverket. 
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2020-11-18 

Dokumentnamn: Gymnasiebehörighet i Västra Götaland 2020 

Kontaktperson: Göran Henriksson, Koncernkontoret, koncernavdelning Data och analys 

 

E-post: goran.henriksson@vgregion.se  
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2020-10-22/YB 

Aktörer inom Handlingsplan fullföljda 
studier 2017-2020 
I dokumentet förtecknas de aktörer som varit aktiva inom Handlingsplan fullföljda studier 2017-

2020 med utgångspunkt i övergripande grupper/nätverk, rekommendationer samt aktivitetslistor. 

 

Aktörer i övergripande grupper och nätverk 

Beredningsgrupp 

Koncernkontoret/ Regional utveckling/ FoUU 

Koncernkontoret/ Regional utveckling/ Social hållbarhet 

Koncernkontoret/Data och analys/Samhällsanalys 

Koncernstab hälso- och sjukvård/ Kunskapsstöd psykisk hälsa 

Styrgrupp 

Koncernkontoret/ Regional utveckling/ FoUU 

Koncernkontoret/ Regional utveckling/ Social hållbarhet 

Koncernkontoret/Koncernavdelning Kultur 

Koncernstab hälso- och sjukvård/ Kunskapsstöd psykisk hälsa 

Koncernstab hälso- och sjukvård/ Vårdgivarfrågor/Vårdsamordning 

Projektnätverk 

Kommunalförbunden/projektledare 

Koncernkontoret/ Regional utveckling/ FoUU 

Koncernkontoret/ Regional utveckling/ Social hållbarhet 

Regionövergripande nätverk 

Kommunalförbunden/utbildningsansvariga 

Koncernkontoret/ Kunskapscentrum för jämlik vård 

Koncernkontoret/ Regional utveckling/ FoUU 

Koncernkontoret/ Regional utveckling/ Social hållbarhet 
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Aktörer inom aktiviteter och rekommendationer 
Förteckningen är gjord utifrån de olika aktivitetslistorna och rekommendationerna. Fler 

samarbetsparter kan finnas. 

 

Delområdesöverskridande 

Rapporterande/ansvariga VGR-interna aktörer 

Koncernkontoret/ Regional utveckling/ FoUU 

Koncernkontoret/ Regional utveckling/ Näringsliv 

Koncernkontoret/ Regional utveckling/ Social hållbarhet (även Folkhälsa + MR) 

Koncernkontoret/Data och analys/Samhällsanalys 

Koncernkontoret/KEX  

Koncernkontoret/Regional utveckling/Näringsliv 

 

Nämnda samarbetsparter 

Akademi 

Arbetsförmedling 

BUP - Barn- och ungdomspsykiatrin 

Civila samhället 

Försäkringskassan 

Habilitering 

Kommunalförbund 

Kommuner 

Närhälsan 

Samordningsförbund 

Science Centers 

 

Delområde 1: Samverkan - Främja långsiktig och hållbar samverkan mellan olika 
samhällsaktörer 

Rapporterande/ansvariga VGR-interna aktörer 

Koncernkontoret/ Data och analys /Samhällsanalys 

Koncernkontoret/ Regional utveckling/ Social hållbarhet (även Folkhälsa + MR) 

Koncernkontoret/ Regional utveckling/FoUU 

Koncernkontoret/ Vårdsamordning 

Koncernstab hälso- och sjukvård/ Kunskapsstöd psykisk hälsa 

Regionhälsan/ BUM Mölnlycke 

 

Nämnda samarbetsparter 

Akademi 

BVC 

Civila samhället 

Friskolor 

GITS 
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Göteborgs konserthus 

Inköp 

Juridiska 

KEX 

Kommunalförbund 

Kommuner 

Registercentrum 

RUAG Space 

Science Centers 

SPSM – Specialpedagogiska skolmyndigheten 

Säkerhet och beredskap 

VGR-IT 

Vårdcentraler 

 

Delområde 2: Psykisk hälsa - Främja psykisk hälsa och motverka konsekvenser av psykisk 
ohälsa 

Rapporterande/ansvariga VGR-interna aktörer 

Koncernkontoret/ Kunskapscentrum för jämlik vård 

Koncernkontoret/ Regional utveckling/ Social hållbarhet (även Folkhälsa + MR) 

Koncernstab hälso- och sjukvård/ Kunskapsstöd psykisk hälsa 

Regionhälsan/ Central barnhälsovård 

Regionhälsan/ Kunskapscentrum för sexuell hälsa 

Regionhälsan/ Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa 

 

Nämnda samarbetsparter 

BUP – Barn- och ungdomspsykiatrin 

CBHV – Centrala barnhälsovården 

Civila samhället 

GITS 

Kommunalförbund 

Kommuner 

Länsstyrelsen 

Primärvård 

Vårdcentraler 

 

 

Delområde 3: Livsvillkor och levnadsvanor - Minska de negativa effekterna av 
ogynnsamma livsvillkor och levnadsvanor 
Rapporterande/ansvariga VGR-interna aktörer 

Koncernkontoret /Regional utveckling/ Social hållbarhet (även Folkhälsa + MR) 

Koncernkontoret/ Kunskapscentrum för jämlik vård  

Koncernkontoret/Koncernstab Hälso- och sjukvård/Regionalt cancercentrum Väst 

Regiongemensam hälso- och sjukvård/ Kunskapscentrum för sexuell hälsa 

Regionhälsan/ Central barnhälsovård 
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Regionhälsan/ Kunskapscentrum för sexuell hälsa 

Regionhälsan/ Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa 

 

Nämnda samarbetsparter 

Akademi 

Barn- och ungdomshabilitering 

BUM – Barn och ungdomsmedicin 

BVC 

CBHV – Centrala barnhälsovården 

Centrum för fysisk aktivitet 

Civila samhället 

Familjecentraler 

HVB-företag 

Hälso- och sjukvården 

Kollektivtrafik och infrastruktur 

Kommunalförbund 

Kommuner 

Koncernavdelning Kultur 

Specialistsjukvård barn 

Ungdomsmottagningar 

Vårdcentraler 

Vårdval Rehab 

Västfastigheter 

 

Delområde 4: Studiemotivation - Stimulera intresset för studier 

Rapporterande/ansvariga VGR-interna aktörer 

Folkhögskoleförvaltningen  

Koncernkontoret/ Regional utveckling/ FoUU 

Koncernkontoret/ Regional utveckling/ Social hållbarhet (även Folkhälsa + MR) 

Koncernkontoret/HR 

Naturbruksförvaltningen 

 

Nämnda samarbetsparter 

Akademi 

Arbetsförmedlingen 

BVC 

Kommunalförbund 

Kommuner 

Koncernavdelning Kultur 

Logopedi 

RIO-folkhögskolor 

Science Centers 
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Delområde 5: Migrationsbakgrund - Skapa förutsättningar för goda skolresultat för 
ungdomar med migrationsbakgrund 

Rapporterande/ansvariga VGR-interna aktörer 

Folkhögskoleförvaltningen  

Koncernkontoret/ Regional utveckling/ FoUU 

Koncernkontoret/ Regional utveckling/Social hållbarhet (även Folkhälsa + MR) 

Koncernkontoret/HR 

Koncernstab beställning och produktionsstyrning/ Enhet nämndsamordning 

 

Nämnda samarbetsparter 

Arbetsförmedlingen 

Forskningsrådet för interkulturell dialog 

Kommunalförbund 

Kommuner 

Länsstyrelsen 

Migrationsverket 

Mistra Urban Future 

Naturbruksförvaltningen 

Regionservice 

RIO-folkhögskolor 

Samordningsförbund 

VGR-finansierad HoS 
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Protokoll från regionstyrelsen, 2021-03-16 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 

 

38 (58) 

§ 92 

Slutrapport Handlingsplan Fullföljda studier 2017-2020 

Diarienummer RS 2019-00310 

Beslut 

1. Regionstyrelsen godkänner Slutrapport Handlingsplan fullföljda studier 

2017-2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Regionfullmäktige antog januari 2017 Handlingsplan fullföljda studier 2017–

2020. Regionstyrelsens beredning folkhälsa och social hållbarhet har uppdrag att 

samordna och återrapportera arbetet utifrån planen till regionstyrelsen. 

Handlingsplan fullföljda studier fokuserar på Västra Götalandsregionen (VGR) 

roll och rådighet i strävan efter att öka andelen unga med fullföljd grundskola och 

gymnasieutbildning. Planen anknyter till den regionala utvecklingsstrategin 

VG2020 och den länsövergripande processen Kraftsamling fullföljda studier. 

Alla styrande dokument i VGR ska följas upp senast efter 5 år och förslag om 

fortsatt hantering, eventuell revidering eller om dokumentet ska upphöra ska tas 

fram. Handlingsplan fullföljda studier 2017-2020 upphör efter utgången 

planperiod. Arbetet med fullföljda studier är dock fortfarande såväl aktuellt som 

angeläget och drivs fortsättningsvis i samverkan med berörda aktörer inom ramen 

för bland annat förslag på regional utvecklingsstrategi 2021-2030 och VGR:s mål 

för social hållbarhet 2021-2030. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande daterat 2021-02-01 

• Protokollsutdrag från beredningen för folkhälsa och social hållbarhet 

daterat 2021-02-19 § 4 

• Slutrapport Handlingsplan för fullföljda studier 

Skickas till 

• Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet 

• Beredningen för mänskliga rättigheter 

• Regionutvecklingsnämnden, regionutveckling@vgregion.se 

• Kulturnämnden, kultur@vgregion.se 
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Protokoll från regionstyrelsen, 2021-03-16 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 

 

39 (58) 

• Folkhögskolestyrelsen, folkhogskoleforvaltningen@vgregion.se 

• Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, hss@vgregion.se 

• Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, hsn.goteborg@vgregion.se 

• Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn.vastra@vgregion.se 

• Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn.ostra@vgregion.se 

• Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn.sodra@vgregion.se 

• Norra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn.norra@vgregion.se 

• Naturbruksstyrelsen, naturbrukskansliet@vgregion.se 

• Beredningen för hållbar utveckling 

• Samtliga kommuner i Västra Götalandsregionen 
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Regional utveckling Social hållbarhet  

Västra Götalandsregionen 
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Statistikbilaga 
Slutrapport handlingsplan fullföljda studier 
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Om statistikbilagan 
Denna statistikbilaga innehåller statistikunderlag som anknyter till handlingsplanens 

delområden och regionstyrelsens rekommendationer för fullföljda studier. Bilagan syftar 

till att ge en överblick av utvecklingen under handlingsplanens giltighetstid och de 

skillnader som finns inom Västra Götaland. De värden som redovisas är de senast 

sammanställda och tillgängliga.  
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Hembesök BVC 
I Västra Götaland bor över 120 000 barn under 6 år, vilket innebär vart sjätte barn i 

Sverige. Barnhälsovården i Västra Götaland ska, enligt Krav- och kvalitetsboken, erbjuda 

tidigt hembesök till alla familjer, oavsett var de bor, senast inom 14 dagar efter hemkomst 

från förlossning/BB samt i övrigt enligt nationella programmet.   

Första hembesöket 
Måltal i Västra Götaland är 85 procent av alla nyfödda som ska få ett första hembesök 

inom 14 dagar efter barnets hemkomst från BB eller neonatalvård.  

Kartan visar andel barn födda 2019 som fått första hembesök inom två veckor efter att 

familjen har kommit hem per stadsdelsnämnd eller kommun. 

Källa: CBHV VGR 

Snittet för Västra Götaland är 81 procent. Lägst andel var 47 procent och högst andel var 

100 procent.  
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Källa: CBHV VGR 

Andel barn som fått ett första hembesök har ökat något hos samtliga nämndområden utom i 

Södra hälso-och sjukvårdsnämndsområdet där det har minskat det senaste året. Data saknas 

för VGR 2016. 

Hembesök vid 8 månaders ålder 
Införandet av hembesök vid 8 månaders ålder påbörjades först 2017. Under 2018 var 

målsättningen att alla BVC i Västra Götaland erbjuder hembesök när barnet är 8 månader. 

Kartan visar andel barn födda 2018 som fått hembesök vid 8 månaders ålder per 

stadsdelsnämnd eller kommun. 

Källa: CBHV VGR 
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Snittet för Västra Götaland är 57 procent. Lägst andel var 12 procent och högst andel var 

100 procent.  

Källa: CBHV VGR  

Andelen hembesök vid 8 månaders ålder har ökat sedan 2018. 
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Språkbedömning 
Alla barn i Sverige ska erbjudas en bedömning avseende språket vid 2,5 års ålder.  Enligt 

Barnhälsovårdens verksamhetsbeskrivning (2017) ska 98 procent av alla 2,5-åringar i 

Västra Götaland delta i språkbedömning. 

Kartan visar andel barn som genomfört språkscreening utan anmärkning vid 2,5 års ålder 

under 2019. 

Källa: CBHV VGR 

Under 2019 var andelen barn som genomfört språkbedömning utan anmärkning i Västra 

Götaland 84 procent. Den stadsdelsnämnd eller kommun som hade lägst andel genomförde 

språkbedömning på 63 procent medan högst andel var 93 procent. 
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Källa: CBHV VGR  

Andelen barn med språkbedömning utan anmärkning har minskat något mellan åren 2018 

till 2019. 
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Psykisk hälsa 

Samordnad individuell plan (SIP) 
Personer som behöver stöd från flera aktörer kan behöva en samordnad individuell plan 

(SIP). SIP är ett lagstadgat verktyg vid samverkan, genom vilket de inblandade aktörerna 

tillsammans med personen samordnar sitt arbete så att det blir tydligt vem som gör vad och 

när.  
 

*Data för perioden 1 januari till 30 juni 2019, statistik baseras på register.  

Källa: VEGA VGR 

Antalet upprättade SIP för barn och unga under 20 år har ökat med 36 procent mellan åren 

2017 och 2018. Under första halvåret 2019 är det betydligt fler upprättade SIP än 

motsvarande tidsperiod 2018. Bland barn och unga är det vanligare att SIP upprättas för 

pojkar än för flickor. 

Den delregion med flest upprättade SIP år 2018 var Skaraborg och den med lägst antal var 

Göteborg. 

 

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) 
Enligt vårdgarantin ska barn som söker BUP få en första bedömning inom 30 dagar. Efter 

det gäller 30 dagar för att starta utredning eller behandling. För första linjen gäller 

bedömning inom 3 dagar i primärvården. 
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Källa: Väntetider, vården i siffror 

Andelen som fått sin första bedömning på BUP inom 30 dagar har minskat sedan 2016. 

Mellan 2018 och 2019 var minskningen 11 procentenheter. Data saknas för 2020. 

 

Källa: Väntetider, vården i siffror och Kolada 

Sedan 2019 har andelen utredningar som startat inom 30 dagar i Västra Götaland gått ner 

med sexton procentenheter. Data saknas för riket 2020. 
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En annan chans på folkhögskola 
Västra Götalandsregionen är huvudman för sex folkhögskolor, utöver dessa finns 16 

folkhögskolor i länet som är rörelsedrivna. Ett av statens syften med stödet till 

folkbildningen är att bidra till att utjämna utbildningsklyftor. Verksamheten på varje 

folkhögskola ska därför till minst 15% bestå av så kallad allmän kurs, som kan ge 

kunskaper och leda fram till behörighet för vidare studier.  

Diagrammet visar antal deltagare i folkhögskolekurser som uppnått behörighet på allmän 

kurs, behörigheten kan avse studier på yrkeshögskola eller högskola.  

Källa: SCB 

Under 2019 var det totalt 382 personer som fick behörighet till vidare studier vid 

folkhögskolor i Västra Götaland. Av dessa var 71 procent utrikesfödda och 29 procent 

födda i Sverige. Könsfördelningen var relativt jämn mellan kvinnor och män. 
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Källor 
 

Statistiken är bearbetad av avdelning Social hållbarhet i Västra Götalandsregionen och 

kommer från följande källor.  

  

Analysportalen i VGR: www.vgregion.se/ov/data-och-analys/analysportalen/#s=date 

 

Centrala Barnhälsovården i VGR: www.vgregion.se/halsa-och-

vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/central-barnhalsovard/ 

 

Kommun- och landstingsdatabasen: www.kolada.se 

  

Statistikmyndigheten SCB: www.statistikdatabasen.scb.se 

Väntetider i vården, www.vantetider.se 
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Sociala investeringsmedel SIM
Sedan 2015 har regionutvecklingsnämnden årligen avsatt medel för att skapa förutsättningar för 

fullföljda studier genom sociala investeringsmedel. Sedan 2015 har 28 investeringar 

medfinansierats till ett värde av 131 881 149 kronor. Den geografiska spridningen av investeringar 

i regionen framgår i bilden nedan (regiongemensamma satsningar som Plug innan exkluderade). 

 

 

 

 

 

Projektägare är främst kommuner men även sjukhus, primärvård, GR och KPH. 

 

Sociala investeringsmedel – ett verktyg för fullföljda studier 
Sedan 2015 har regionutvecklingsnämnden årligen avsatt medel för att stödja utvecklingen av 

effektiva hälsofrämjande och förebyggande insatser. Det har skett genom utlysningar men också 

genom andra satsningar. Inriktningen på arbetet har vart att främja barn och ungas framtida 

utveckling och hälsa med fokus på att gå ut grundskolan med behörighet till gymnasiet.  

Inriktningen mot fullföljda studier har funnits med sedan starten och är en del av den nuvarande 

regionala utvecklingsstrategin VG2020. Ett socialt investeringsperspektiv innebär en förskjutning 

från att betrakta insatser inom välfärdsområdet som kostnader, till att betrakta dem som 

investeringar i humankapital som förväntas ge en viss ”avkastning” eller nytta för individer men 

även för samhället i framtiden.  Mer konkret handlar det om att hantera ett komplext problem som 

en enskild aktör inte förmår göra på egen hand och att agera nu för att få en ”vinst” eller nytta på 

längre sikt. Därför handlar ett socialt investeringsperspektiv, om att få till stånd en samverkan 

kring problemet. Ett grundkrav för investeringarna är därför att de sker i samverkan mellan 

kommunala och regionala verksamheter.  

År RUN-medel 

2015 24 837 400 kr 

2016 15 087 394 kr 

2017 24 581 153 kr 

2018 25 661 489 kr 

2019 11 214 544 kr 

2020 30 499 169 kr 
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Genomförande – att leda processen  
Det koncernkontoret gör på tjänstepersonsnivå inom SIM är att leda processer, främst med hjälp 

av en utsedd processledare. Arbetet innebär att arrangera en utlysning per år, formulera 

inriktningen för utlysningen, bedöma ansökningar som inkommer, föreslå beslut till RUN och att 

ge stöd i till beviljade investeringar i form av skrivande av projektplan, verksamhetslogik och 

uppföljning. Arbetet innebär även att bereda så kallade särskilda satsningar, stödprocesser som till 

exempel utvärderingar eller påbyggnadsprojekt. Utöver detta finns ett strategiskt långsiktigt arbete 

för att utveckla arbetssätt genom att delta i nätverk och omvärldsbevaka.  

Under 2016 och 2017 gjordes flera utvärdering av arbetet med sociala investeringar. I en rapport 

från Kommunforskning i Väst beskrivs utvecklingen av arbetet med sociala investeringar utifrån 

intervjuer med politiker, tjänstemän och projektledare (Kastberg, G., & Hermansson, C. (2016). 

En slutsats från rapporten är att det finns olika effektnivåer för investeringarna, och att dessa olika 

nivåer kräver olika typer av organisering för att nå resultat. Författarna skriver att ”investeringar 

handlar mer om att organisera än om att finansiera”. Ytterligare en lärdom handlar om svårigheten 

att göra samhällsekonomiska kalkyler rörande vilken ”avkastning” eller ”besparing” en social 

investering kommer att ge i framtiden. Detta resulterade i att riktlinjerna för sociala 

investeringsmedel reviderades 2019. I de nya riktlinjerna ställer VGR inte krav på att varje 

investering ska göra en samhällsekonomisk utvärdering. Det framgår också att VGR kommer att 

ge stöd till investeringarna under genomförandet i såväl projektplan, uppföljning och utvärdering.   

Under 2020 finns det ett ökat fokus på uppföljning och utvärdering genom en arbetsgrupp har 

tillsatts internt. Arbetsgruppen har upphandlat en extern utvärdering som är riktad till sex 

pågående investeringar. Målsättningen är att öka kunskapen om vilka mekanismer som leder till 

hög skolfrånvaro, betydelse av samverkan mellan aktörer för att minska skolfrånvaron och de 

lokala förutsättningarnas betydelse för att påverka skolfrånvaron. Slutrapporten kommer under 

april 2021. 

 

Resultat av SIM – tre olika effektnivåer   
1. Ett sätt att beskriva resultat inom SIM är att titta på antalet investeringar som genomförts. 

Sedan 2015 har 28 investeringar beviljats medel (se lista sist i dokumentet). I fem år har 

regionutvecklingsnämnden medfinansierat investeringar genom en utlysning enligt tabellen: 

  

 

 

 

 

 

Projektägare har varit främst kommuner men även sjukhus och vårdcentraler. Vanligast 

förekommande projektägare är kommuner (17 st), följt av sjukhus (5 st) och primärvård (Capio 

vårdcentral, Capio läkarhus och Närhälsan VGR). Övriga projektägare har varit Kunskapsstöd för 

psykisk hälsa, Göteborgsregionens kommunalförbund och Folktandvården. Detta speglar vilken 

genomförandekraft olika aktörer och verksamheter har för att driva investeringar/projekt.  

År RUN-medel 

2015 24 837 400 kr 

2016 15 087 394 kr 

2017 24 581 153 kr 

2018 25 661 489 kr 

2019 11 214 544 kr 

2020 30 499 169 kr 
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Alla investeringar är samverkansprojekt vilket innebär att både regional och kommunal 

verksamhet finns med. I de 17 investeringar som ägs av kommunala verksamheter finns regionala 

verksamheter som samverkansparter. Det är oftast vårdcentral/Närhälsan i form av Barnhälsovård 

(BHV), Barnmorskemottagningar (BMM), Ungdomsmottagningar samt Barn- och 

ungdomsmedicin (BUM) och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). 

Det låga antalet projektägare inom primärvården kan bero på att förutsättningar för detta är knutna 

till det uppdrag man har. I ett konkurrensutsatt system som ex Vårdval vårdcentral och Vårdval 

rehab kan det finnas svårigheter att delta i projekt även om ersättning för arbetstid utgår. Det kan 

bero på svårigheter att rekrytera på de tjänster som projektet tar i anspråk vilket kan innebära att 

man inte kan leva upp till kraven i Krav- och kvalitetsboken. Detta gäller framförallt mottagningar 

utanför Göteborg där svårigheterna att rekrytera ex allmänläkare, psykologer och psykoterapeuter 

är extra stora.  

2. På en annan nivå ser vi resultat i form av organisatoriska förändringar. Det kan handla om i 

hur stor utsträckning projekten lever vidare efter finansieringsperioden, om det har skapats nya 

sätt att organisera sig, nya arbetssätt eller nya professioner. För att illustrera detta ges här två 

exempel: 

 

Från utanförskap till innanförskap, Dals Ed 

Ett resultat som kommit ur investeringen är en särskilda undervisningsgrupp, som kallas 

GoTTland. GoTTland är ett mellansteg som ska hjälpa elever med återgång till studier efter lång 

problematisk skolfrånvaro. Det visade sig att de elever som inte varit i skolan på länge inte kunde 

återgå till klassrummet direkt, då blev återfallsrisken för stor. Det behövdes ett mellansteg för att 

på det sättet slussat tillbaka till skolvardagen, ett steg i taget. Verksamheten GoTTland är idag 

implementerad och är en del av studieverkstad. Här finns olika lärmiljöer för nyanlända, elever i 

behov av särskilt stöd.  

Kommunen har nu också valt att ha funktionen Insatskoordinator kvar. Funktionen finansieras till 

hälften centralt av kommunledningen och till hälften av skolförvaltningen. Utifrån detta är en stor 

del av investeringen nu implementerad och en del av ordinarie verksamhet.  

 

Utökade hembesök och föräldragrupper i Grästorp    

Antalet föräldrar som besökt öppna förskolan har ökat från 1661 st (2017) till 2411 st (2019). Icke 

mätbara mål är en ökad tillit till de som arbetar på familjecentralen och till socialtjänsten. 

Familjebehandlaren får möjlighet att ge stöd och råd till familjerna redan innan problemen vuxit 

sig stora. Föräldrarna får kunskap om vart de kan söka stöd och hjälp. Investeringen har arbetat 

med aspekten jämlikhet på flera olika sätt. Ett exempel är att man har börjar screena för våld i 

nära relation till den icke födande parten. Satsningen har bidragit till integration genom att få 

familjer att tidigt ingå i ett sammanhang och bygga tillit till samhällsfunktioner och skapa relation 

till professioner inom välfärdssektorn. Utökade hembesök kommer att implementeras ordinarie 

verksamhet i Grästorp. En något korrigerad modell har utarbetats. Även föräldragrupperna 

kommer fortsätta. Det finns mycket att lära av investeringen i Grästorp, bland annat om den 

förflyttning som socialtjänsten gjort mot en mer förebyggande funktion. Socialtjänsten har 

utvecklats till en mer öppen tjänst och har avdramatiserats, familjerna har fått ökad tillit genom 

hembesök, föräldragrupper och den öppna förskolan.  
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3. Ytterligare en nivå handlar om lärandet kopplat till organisering och styrning.   

Sociala investeringar handlar inte bara om att finansiera utan att organisera och att ha ett 

medskapande arbetssätt mellan finansiär och projekt. Rent konkret innebär detta att en del av 

utlysningsbudgeten har gått till att finansiera kvalitetssäkring och vidareutveckling av sociala 

investeringar i form av en särskild resurs (coach) som ska fungera som en coach till nystartade 

sociala investeringar (inför 2021) samt en extern tematisk utvärdering. En större 

spridningskonferens arrangerades i maj 2020 för att sprida resultaten av tre investeringar. Ca 100 

personer deltog från kommunal, regional och nationell nivå. 

En utmaning för projektfinansiering i allmänhet och även för sociala investeringsprojekt är den om 

implementering. Om investeringarna ger de vinster man hoppas på men för sin långsiktiga 

implementering kräver utökad finansiering måste möjligheten till detta vara klarlagd innan 

projektet inleds. Det finns en utmaning när Regionutvecklingsnämnden finansierar piloterna 

medan en implementering inom regionens verksamheter finansieras av Hälso- och 

sjukvårdsstyrelsen eller Hälso- och sjukvårdsnämnderna.   

 
Några tankar om framtiden för sociala investeringar 
Sociala investeringsmedel (SIM) kommer fortsatt ha fokus på fullföljda studier. Ett 

utvecklingsområde är att koppla utlysningen tydligare till de mål som framöver kommer 

identifieras inom ramen för den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS). På detta sättet blir SIM 

en tydlig del av RUS:ens kraftsamling för fullföljda studier. Det finns även en tydlig koppling till 

ökad inkludering. Ökad inkludering är en av de långsiktiga prioriteringarna inom den nya RUS:en 

som handlar om att ta till vara på potentialen hos varje människa för att vi ska kunna skapa ett 

jämlikt och sammanhållet samhälle. Det finns också en koppling till de långsiktiga prioriteringarna 

Bygga kompetens och Stärka innovationskraften. 

Det finns en styrka i att ha en bred inriktning för SIM med insatser från barnmorskemottagnings-

nivå till insatser i skolan. De sociala investeringarna som pågår idag har ett fokus på att göra 

välfärdens verksamheter mer tillgängliga för de som behöver dem som mest. Antagandet som görs 

är att detta bidrar till att de socioekonomiska klyftorna minskar genom att stärka grupper med risk 

för utanförskap.  
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Samtliga investeringar som delfinansierats av regionutvecklingsnämnden 

Investeringar som startades upp 2015 Projektstart Projektslut Projektägare RUN-medel 

Tidiga insatser för ökad integration och 

ökad skolnärvaro 

151215 181231 Södra Älvsborgs 

sjukhus  

6 914 422 kr 

Utmanande Avstamp 2 150625 180901 Gullspångs 

kommun  

6 298 675 kr 

Tidiga insatser för ökad skolnärvaro  150801 180631 Södra Älvsborgs 

sjukhus 

7 234 805 kr 

Träningsprogram för Medveten Närvaro 

och Resiliens (TMR)  

150901 171231 Göteborgs stad, 

SDF Västra 

Göteborg 

1 739 456 kr 

 

Investeringar som startades upp 2016 Projektstart Projektslut Projektägare RUN-medel 

Sociala investeringsmedel - 

partnerskapssatsning i Fyrbodal 

161124 180630 NU-sjukvården 2 100 000 kr 

Främja lärande, utveckling och hälsa hos 

barn i Angered - "flera steg bortom 

stuprörstänkande" 

161124 

 

181231 

 

Angereds 

Närsjukhus 

 

1 062 394 kr 

 

Familjehus 7-15 år 161124 191231 Kungälvs 

kommun 

8 000 000 kr 

Team Bagera/ Utökade hembesök och 

föräldrautbildningar i Grästorp 

161124 191231 Capio 

vårdcentral 

925 000 kr 

Från utanförskap till innanförskap 161124 200731 Dals Eds 

kommun 

3 000 000 kr 

     

Investeringar som startades upp 2017 Projektstart Projektslut Projektägare RUN-medel 

Plug Innan  170501 210331 GR 15 000 000 kr 

     

Investeringar som startades upp 2018 Projektstart Projektslut Projektägare RUN-medel 

Samordnade insatser för ökad 

skolnärvaro 

180101 201231 Göteborgs 

kommun, Sdf 

Majorna Linné 

5 986 500 kr 

Tidiga insatser för barn och familjer 180201 201231 Härryda 

kommun 

4 194 000 kr 

Tillsammans för barnen 180201 210201 Capio läkarhus 

Hjortmossen AB 

1 620 000 kr 

Närvaroteamet (Tidigare Stöd i 

vardagen, SIV) 

180401 210631 Tidaholms 

kommun 

1 874 653 kr 
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Investeringar som startades upp 2019 Projektstart Projektslut Projektägare RUN-medel 

Tidig upptäckt - tidig insats.  190101 211231 Munkedals 

kommun  

1 447 110 kr 

Tanke och hälsa - en preventiv insats 

mot depression för att öka 

möjligheterna för ungdomar att fullfölja 

grundskolan med godkända betyg 

190101 211231 

 

Närhälsan VGR   

 

4 981 000 kr 

 

En sammanhållen insats för att stärka 

barns förutsättningar i livet 

190101 201231 Herrljunga 

kommun  

1 990 000 kr 

Bygga broar för barn 190101 211231 Dals Eds 

kommun 

1 113 480 kr 

Norra Hisingens barnteam/TIPS  190401 220331 Göteborgs Stad    8 901 500 kr 

Pilotprojekt sammanhållen barn-, elev- 

och ungdomshälsovård 

190201 200930 

 

KPH  

 

1 480 000 kr 

 

 

Investeringar som startades upp 2020 Projektstart Projektslut Projektägare RUN-medel 

Med gemensamma krafter 200101 221231 Bengtsfors 

kommun 

7 553 362 kr 

Ökad elevnärvaro 200301 221231 Öckerö kommun 4 528 010 kr 

Longitudinell uppföljning i Kungälv och 

Mölndal 

200901 230901 Kungälvs 

kommun 

1 200 000 kr 

Små barn Nordost 201001 230930 Angereds 

närsjukhus 

6 000 000 kr 

     

Investeringar som startas upp 2021 Projektstart Projektslut Projektägare RUN-medel 

Anpassat föräldraskapsstöd på 

familjecentralerna 

210115 240115 Skövde kommun 2 820 058 kr 

Hälsopromotörer inom tandvården 

och i samverkan med andra aktörer 

210101 231231 Folktandvården 8 687 620 kr 

Spädbarnsverksamheten i Västra 

Hisingen 

210101 231231 Göteborgs stad, 

SDF Norra 

Hisingen 

3 936 992 kr 

Hissa språket 210101 231231 Borås stad 2 191 200 kr 

Tillsammans i första linjen 210101 231231 Åmåls kommun  5 363 200 kr 
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Skolinspektionens beslut  
Föreläggande 
Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) Härryda 
kommun att senast den 24 september 2021 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalad brist. 
De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för 
Skolinspektionen. 

Beslutet om föreläggande gäller omedelbart.  

Nedan anges de åtgärder som huvudmannen måste vidta för att avhjälpa den påtalade 
bristen 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 klagomål 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 Motivering till föreläggande. 

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

Skolinspektionen är medveten 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. Skolinspektionen har i detta beslut satt 
tidsfristen, inom vilken åtgärderna ska vidtas, med hänsyn till rådande 
omständigheter. 

Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling 

Skolinspektionen konstaterar att Härryda kommun inte uppfyller författningskraven 
avseende att tillförsäkra alla elever en skolmiljö som präglas av trygghet. 

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: 
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- Se till att rektorn, i samarbete med personal och elever, ser över vuxennärvaron 

under rasterna, i synnerhet för de platser som eleverna pekat ut som otrygga, för 
att tillförsäkra eleverna en trygg skolmiljö samt vid behov öka denna närvaro 
eller annars vidtar relevanta åtgärder för att skapa en trygghet för eleverna 
under rasterna. (1 kap. 5 §, 2 kap. 9-10 §§ 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 trygghetsenkät och trygghetsvandring 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. 9-10 §§ skollagen, 5 kap. 3 § skollagen; Lgr 
11, 1 God miljö för utveckling och lärande och Varje skolas utveckling, 2.3 
Elevernas inflytande och ansvar, 2.8 Rektorns ansvar) 
 

- Se till att rektorn leder och samordnar arbetet så att utbildningen utformas så att 
alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet, genom att arbeta 
för att skapa samsyn hos personal om vilka förhållnings- och arbetssätt som ska 
gälla. (2 kap. 9-10 §§ skollagen, 5 kap. 3 § skollagen; Lgr 11, 2.2 Kunskaper, 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) 

Motivering till föreläggande 

Skolinspektionens bedömning 

Skolinspektionen bedömer att inte alla elever på Hindåsskolan F-3 tillförsäkras en 
skolmiljö som präglas av trygghet. Bedömningen motiveras av att eleverna upplever 
otrygghet under rasterna och att skolans personal saknar ett gemensamt 
förhållningssätt avseende trygghetsarbetet. Eleverna berättar i intervju att det finns 
vissa platser på skolan som de inte upplever som trygga och att det ofta blir bråk 
mellan elever på dessa ställen. Eleverna berättar också att det finns elever som under 
rasterna retar andra elever. En åtgärd som skolan vidtagit för att komma tillrätta med 
den upplevda otryggheten på rasterna är att dela in skolgården i olika zoner för att 
rastvakterna ska täcka en så stor del av skolgården som möjligt. Av utredningen 
framkommer dock att det har varit svårt att bemanna rasterna med personal. Vidare 
uppger lärarna i intervju att de behöver mer samarbete kring elevbemötande för att 
skapa samsyn mellan sig, bland annat för att eleverna alltid ska veta vad som gäller 
under raster. Även elevhälsan säger att det saknas samsyn hos personalen kring denna 
typ av frågor och hänvisar till en tidigare otydlig ansvarsfördelning till följd av 
rektorsbyten. På skolan har de därför under hösten två pågående utvecklingsarbeten 
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som berör elevbemötande och som ska bidra till gemensamma förhållningssätt bland 
lärarna. Skolinspektionen bedömer, trots att det vid tiden för tillsynen i skolans 
dokumenterade utvecklingsarbete konstateras att skolan behöver prioritera 
trygghetsarbete och att vissa åtgärder vidtagits, såsom ovan nämnda zonindelning av 
skolgården samt utvecklingsinsatser för lärarna, att de åtgärder som vidtagits avseende 
tryggheten inte är tillräckliga och inte har lett till att skolenheten kommit tillrätta med 
den aktuella situationen kring tryggheten så att alla elever har en skolmiljö som präglas 
av trygghet. 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 ser över och diskuterar vilka ytterligare åtgärder – 
utöver redan identifierade – som behöver vidtas för att komma tillrätta 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). 

Enligt läroplanen ska eleven 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 
lusta att lära (Lgr 11, 1 God miljö för utveckling och lärande). För att skolan ska 
utvecklas kvalitativt krävs att verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp och 
utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Ett sådant arbete måste ske i ett 
aktivt samspel mellan skolans personal och elever i och nära kontakt med såväl 
hemmen som det omgivande samhället (Lgr 11, 1 Varje skolas utveckling). Alla som 
arbetar i skolan ska samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och 
lärande (Lgr 11, 2. Kunskaper). Det ingår i skolans mål att varje elev genom egen 
ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande 
och för att bidra till en god arbetsmiljö, samt visar respekt för och hänsyn mot skolans 
personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på 
skolan (Lgr 11, 2.3 Elevernas ansvar och inflytande). I läroplanen anges också att som 
pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det 
övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella 
målen. Rektorn ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande 
till de nationella målen och kunskapskraven. Rektorn har ansvaret för skolans resultat 
och 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). 
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Skolinspektionens utredning 

Av såväl intervjuer som inlämnad dokumentation framgår att det under rasterna finns 
platser på skolan som eleverna upplever som otrygga. Eleverna berättar i intervju att 
det finns flera områden på skolgården, exempelvis fotbollsplanen, en av 
klätterställningarna och vid pingisbordet, som inte är bemannade av rastvakter på 
rasterna. Eleverna tycker att det behövs rastvakter på dessa ställen eftersom det händer 
saker där, som att det blir bråk mellan elever, som lärarna hade behövt reagera på. 
Eleverna säger att detta har tagits upp på elevrådet men de upplever att lärarna inte 
har hörsammat detta behov. Eleverna säger också att det finns en grupp elever som 
retar andra elever ”ganska mycket” och att detta sker ungefär varannan rast. Eleverna 
uppger vidare att lärarna inte alltid ser när elever retas, men om de ser att någon retas 
så säger de till. Eleverna förklarar att detta kan bero på att lärarna under rasterna står 
på ställen på skolgården där de inte har uppsikt över hela skolgården, och eleverna 
vågar inte alltid säga ifrån eftersom de som retas ”är en så stor grupp”. Rektorn 
kompletterade den 8 februari 2021 utredningen genom dokumentet ”Hindåsskolans 
utvecklingsarbete 20/21”. Av dokumentet framgår att skolan under vecka 43, 2020 
genomförde en enkät där eleverna bland annat besvarade frågor som gäller tryggheten 
på skolan. Av skolans sammanställning av enkätresultaten, som redovisas i nämnda 
dokument, framgår att drygt två tredjedelar av de svarande eleverna uppger att det i 
olika grad är bråkigt på rasterna. Det framgår också att en tiondel uppger att de är 
rädda respektive lite rädda för någon på skolan. Vidare anges att 13 procent av 
eleverna som svarat på enkäten ”vet inte eller tror sig inte ha någon vuxen att vända sig 
till på skolan ifall det skulle behövas”. I dokumentet framkommer också att många av 
de anmälda kränkningarna mellan elever på skolan handlar om fysiska kränkningar 
och förekommer på raster, ofta på fotbollsplanen. 

Av intervjuer med lärare, representanter för elevhälsan och rektorn framkommer att 
bemanning på raster inte fungerar. Skolinspektionen mottog inför tillsynen, det som 
vid tiden för intervjuerna var det senaste dokumenterade kvalitetsarbetet vilket hade 
skrivits inför förra läsåret. Det innehåller bland annat en uppföljning av elevernas 
måluppfyllelse för läsåret 2018/19. Avseende måluppfyllelsen framgår att resultaten 
beträffande trygghet och studiero är goda men att skolans personal anser att elevernas 
trygghet behöver öka. Såväl representanter för elevhälsan som rektorn uppger i 
intervjuer att trygghet och studiero har varit och fortsatt är en hög prioritet på skolan. 
Av intervjuer med lärare framkommer att en åtgärd som skolan vidtagit är att dela in 
skolgården i olika zoner för att rastvakterna ska kunna fördela sig så att de täcker en så 
stor del av skolgården som möjligt. Detta har enligt lärarna varit ett behov som funnits 
på skolan under många år. Trots åtgärden säger eleverna i intervju att det finns ställen 
på skolgården där de aldrig ser någon personal. I det senaste dokumenterade 
kvalitetsarbetet (se ovan) anges också att eleverna på elevrådet tagit upp att de ofta 
saknar pedagogisk personal på raster eller att personal inte är fullt ut aktiva med 
eleverna. Eleverna bedömer det som ett hinder för ökad trygghet. Enligt såväl lärarna 
som rektorn har rastvaktsschemat inte fungerat vid sjukdom och speciellt inte under 
pandemin, och det har varit svårt att ha en rastvakt i varje zon, så som det var tänkt. 
Det kan vara en förklaring till att eleverna upplever att områden är obemannade av 
personal. Enligt rektorn tar vikarier inte alltid över en frånvarande lärares schema helt 
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och därmed kan lärarens schemalagda rastvaktstid missas. Rektorn säger vidare i 
intervju att de behöver se över detta. Representanter för elevhälsan uppger i intervju att 
det ska finnas en rastvakt i varje zon men att det kan vara så att rastvakten inte ser allt. 
I ett område på skolgården som eleverna beskriver som otryggt, där klätterställningen 
och pingisbordet står, finns en död vinkel som gör det svårt att ha översikt över båda 
ställena, säger elevhälsan. Representanter för elevhälsan uppger vidare att det nästan 
varje dag saknas personal för att bemanna rasterna och att detta har förvärrats under 
pandemin. Rektorn uppger i intervju att arbetet kring raster och bemanning av 
rastvakter påbörjades under hösten 2019 genom ett samarbete med lärarna. Enligt 
rektorn är arbetet igång men problemet med trygghet på skolgården är inte löst och de 
har inte lyckats säkerställa att alla elever känner sig trygga på alla delar av skolgården. 
I intervju uppger rektorn vidare att skolan ska kartlägga trygga och otrygga platser 
med eleverna under vecka 46, dels med varje klass, dels med elevrådet. Det ska också 
genomföras trygghetsvandringar med elevrådsrepresentanter från årskurs F-2 och 
årskurs 3-5. I dokumentet ”Hindåsskolans utvecklingsarbete 20/21”, som kompletterats 
utredningen, framkommer att elevrådsrepresentanterna märkt ut otrygga platser på en 
karta av skolan. Platser som var mest framträdande var fotbollsplanen och 
”gagarinken”. I dokumentet konstateras också att många elever inte kunnat göra den 
trygghetsenkät som genomfördes under vecka 43 då den kom ut mitt under en 
sjukperiod på skolan. Det framgår däremot att skolan trots detta tycker att bilden som 
kommer fram är tydlig och att de känner igen den. I dokumentet konstateras också, 
avseende anmälda kränkningar av elever, att skolan ställer sig frågorna ”Var finns 
pedagogerna i detta” och ”Vi behöver fråga oss om vi är på rätt plats i rätt tid”. 

Av Skolinspektionens utredning framgår vidare att personalen saknar ett gemensamt 
förhållningssätt för att tillförsäkra eleverna trygghet. Av skolans senaste 
dokumenterade kvalitetsarbete (se ovan) avseende uppföljning av elevernas 
måluppfyllelse framgår beträffande trygghet och studiero, att det finns behov av ett 
tydligare gemensamt arbete för att öka elevernas trygghet. Lärarna berättar i intervju 
att de på skolan har två pågående utvecklingsarbeten som berör elevbemötande och 
som ska bidra till gemensamma förhållningssätt bland lärarna. Det ska göras en 
utvärdering av arbetet runt terminsskiftet 2020/21. Inom ramen för dessa 
utvecklingsarbeten diskuterar lärarna bland annat att eleverna alltid ska veta vad som 
gäller under raster. Lärarna uttrycker att de tidigare inte arbetat tillsammans med 
sådana frågor och tycker att de behöver mer samarbete för att skapa samsyn mellan sig. 
Även representanter för elevhälsan säger att det saknas samsyn hos personalen kring 
denna typ av frågor och hänvisar till en tidigare otydlig ansvarsfördelning till följd av 
rektorsbyten. 

Motivering till föreläggande som ingripande 

Skolinspektionen får förelägga en huvudman som står under dess tillsyn att fullgöra 
sina skyldigheter, om verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter 
som gäller för verksamheten (26 kap. 10 § skollagen).  

Eftersom verksamheten vid Hindåsskolan F-3 inte uppfyller författningarnas krav, 
finns skäl att förelägga Härryda kommun att fullgöra sina skyldigheter och vidta 
åtgärder för att avhjälpa bristen. 
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Områden där Skolinspektionen inte har funnit brister 
• 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)

• Rektorn följer upp skolenhetens resultat, trygghet och studiero. Uppföljningen
genomförs i relation till de nationella målen och dokumenteras. (1 kap. 4 §, 4 kap.
4-6 §§ och 5 kap. 3 § skollagen, Lgr 11, 2 Övergripande mål och riktlinjer, 2.8
Rektorns ansvar)

• Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar rektorn om
nödvändiga utvecklingsåtgärder, och dokumenterar de beslutade åtgärderna. (4
kap. 4-7 §§ skollagen, Lgr 11, 2. Övergripande mål och riktlinjer, 2.8 Rektorns
ansvar)

• Rektorn planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder och genomför dessa.
Planeringen och åtgärderna dokumenteras. (4 kap. 4-7 §§ skollagen, Lgr 11, 2
Övergripande mål och riktlinjer, 2.8 Rektorns ansvar)

• Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation och fördelar resurser inom
skolenheten efter elevernas olika förutsättningar och behov. (2 kap. 10 §
skollagen, Lgr 11, 2 Övergripande mål och riktlinjer, 2.8 Rektorns ansvar)

På Skolinspektionens vägnar 

X

Beslutsfattare

X Solmaz Malek Lundin

Föredragande
Signerat av: Solmaz Malek Lundin

Allmänt om tillsynen: 
Mer om Skolinspektionens tillsyn hittar du på www.skolinspektionen.se 

Bilagor 
Bilaga 1: Fakta om Hindåsskolan F-3

 Mahlin Hjertstrand

Signerat av: Mahlin Hjertstrand

Page 371 of 437



Skolinspektionen  Bilaga 1 
2021-03-30 

Dnr 34-SI 2020:6402 
 

1 (1) 
 

 

 

Fakta om Hindåsskolan F-3 
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Härryda kommun under höstterminen 2020. 
På Hindåsskolan F-3 genomfördes detta genom digitala intervjuer med elever, lärare, 
representanter från elevhälsan och rektorn den 20 oktober 2020. Skolinspektionen har 
därtill inhämtat kompletterande information från skolan som huvudmannen inkom 
med den 8 februari 2021. 

Hindåsskolan består av de två enheterna F-3 och 4-5 där respektive enhet leds av en 
rektor. På enheten Hindåsskolan F-3, som detta beslut avser, går vid tiden för tillsyn 
233 elever. 
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 Läs mer på harryda.se 
För mer information, kontakta: 

  

 

Nyhetsbrev/Info Kultur och fritid 210428 
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.  

 
 
 
Fritid Ungdom 
 
Här följer en hälsning från Fritid Ungdoms tf enhetschef Jan Wesa för att beskriva 
hur aktiviteter kan planeras och genomföras på digitala plattformar. Arbetet 
bygger på ungas delaktighet och inflytande. I fokus finns relationen mellan 
fritidsledare och ungdom. Detta kombineras med utomhusaktiviteter och 
begränsade grupper i innemiljö:   
 
Under pandemin har Fritid ungdom ställt om till digital verksamhet med hjälp av 
plattformen Discord. Fritid ungdom har startat en egen server som agerar som en 
digital mötesplats för ungdomar, där de i olika rum kan utföra aktiviteter 
tillsammans med fritidsledare, som de vanligtvis utan pandemin skulle kunna 
mötas på våra ordinarie mötesplatser i kommunen. 
 
Några av de aktiviteter som har utförts sedan omställningen är spela spel, 
frågesport, quiz, skapa musik, live-stream, haft samtal, bollat idéer och skapat 
många nya bekantskaper. Varje vecka skickar fritidsledarna ut ett veckoliggande 
uppdrag eller tävling till ungdomarna som sedan under fredagen redovisas. 
 
Ofta kräver uppdraget att ungdomarna tar sig ut och ”hittar” eller ”fotograferar” 
något i naturen, detta för att inte bli stillasittande under pandemitiden. Vi har 
även tillsammans med ungdomarna arbetat med programmering för att kunna 
utforma plattformen till en roligare och mer trivsam plats för alla. Just nu sitter vi i 
planering om att ”live-streama” en digital öppen scen där ungdomar kan visa sina 
talanger och färdigheter inom allt från musik och magi, till foto och film. 
I nuläget är vår digitala verksamhet öppen varje vardagskväll. 
 
Mvh 
Jan Wesa     
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 Läs mer på harryda.se 
För mer information, kontakta: 

  

  
Kulturhusen i Landvetter och Mölnlycke samt Hindås Stationshus 
 
Under hösten genomfördes ett communitydansprojekt i Härryda. Något som 
involverade många härrydabor och som fick anpassa sig till rådande pandemiläge 
men som tog vara på Corona som en del av det konstnärliga arbetet. Det har 
skapats en film som ni kan ta del av här: 
https://www.youtube.com/watch?v=PeUlUKUSidA  
 
Bifogat finns även den trycksak som gjordes som en dokumentation av projektet. 
Den går att få i sin tänka folderform om någon önskar.  
 
Kulturhusen arbetar med ett digitalt utbud av programverksamheten och 
programmen finns på kultur.harryda.se. Föreläsningar, författarsamtal och 
barnteater. Utställningarna utomhus i Landvetter pågår precis som vanligt.  
Mölnlycke Kulturhus har arbetat med anpassade visningar i Nemessalen under 
våren. Förbokade visningar och utifrån pandemilagen rätt antal personer i lokalen 
samtidigt. Mellan 8 mars och 10 april visades Stina Wollters utställning ”En slags 
rörelse”. En mycket uppskattad utställning som sågs av 600 personer och fick 
rekordpositiv feedback på kulturhusets Instagram: 
https://www.instagram.com/molnlyckekulturhus/ 
 
 
Föreningsservice  
 
För ett antal veckor sedan skickade Föreningsservice ut en enkät till föreningar i 
kommunen. Det främsta syftet med enkäten var att få information om hur och på 
vilket sätt kommunen kan stötta föreningarna framåt. I Härryda finns närmare 200 
registrerade föreningar. Dessa har olika förutsättningar och bedriver sina 
verksamheter på många olika sätt. Bilagt finns den enkät som skickades ut och 
också en sammanställning av svaren. Underlaget har presenterats för Rådet för 
idéburna organisationer den 15 april.  
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 Läs mer på harryda.se 
För mer information, kontakta: 

  

  Sonata. Det senaste offentliga konstverk som är 
uppfört i kommunen. Det är konstnären Pontus Ersbacken som skapat verket som 
finns att beskåda i Säteriets bostadsområde.   
  
 

Sanna Eskilsson Juhlin    

Verksamhetschef Kultur och fritid   
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Dansmöten i hela Härryda kommun 

2020 gav Härryda kommun tre koreografer uppgiften att inta 
kommunen som scen och yta för möten genom dans. 
Vår vision var att erbjuda dans för olika åldrar, vana och ovana, 
på väntade och oväntade ställen.

Under ett år som kom att präglas av en pandemi stod vi inför 
svåra och spännande utmaningar. 

Här kan du framför allt ta del av bilder och texter från 
fotoutställningen “Vi dansade en höst”. En utställning med 
avstamp i tankar om livet i pandemin, som utmynnade i starka 
och lustfyllda möten med tillit till varandra och reflektioner om 
livet och barndomen.  

KOKO kommunkoreograf sker i samarbete med Härryda kommun 
och Förvaltningen för kulturutveckling Västra Götalandsregionen 
med stöd av Kulturrådet.
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Vi ville skapa gemenskap 
genom dans och rörelse.

Våra koreografer
Bronja Novak Lindblad , Fanny Kivimäki och Johanna Ehn 
från kompaniet Big Wind utsågs efter en utlysning till Härrydas 
kommunkoreografer under 2020. 
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Communitydans, vad är det?

Communitydans är en metod för att erbjuda en möjlighet att 
uttrycka sig med dans. Arbetet leds av en eller flera 
danskonstnärer. Danskonstnären utgår från en plats och 
invånarna som lever där, och lyfter fram invånarnas berättelser. 
Communitydansprojekt kan se ut på många olika sätt. 

Första halvåret som kommunkoreografer i Härryda kommun 
användes till att lära känna kommunen och dess invånare. 
Dansarna var ute i kommunens orter för att skapa 
platsspecifika rörelser som sedan blev en hel kommundans.  

Genom bland annat danskontor och pop up-dans var 
koreograferna ute och tog tempen på Härryda kommun. 
Det blev både möten med dansintresserade och möten med 
personer som aldrig tidigare uttryckt sig genom dans. 
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Så kom covid-19...

Under våren kom corona och de planer som gjorts fick ställas 
in eller tänkas om. De äldre som blivit närmast isolerade av 
pandemin hamnade i fokus för kommunkoreograferna. Utifrån 
konceptet “Blommornas vals” kunde våra koreografer komma 
som en dansande blombukett till kommunens seniorer. Genom 
fönstret till sin innergård kunde de äldre uppleva dans utan att 
åka bort eller att behöva samlas i grupp.  

Foto: H
ärryda kom

m
un
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Vi dansade en höst

Hösten 2020 samlade kommunkoreograferna in berättelser 
från människor de mött i olika åldrar från hela kommunen. 
Barn från en förskola, gymnasieelever samt personer från 
senior- och äldreboenden bidrog med sina berättelser om hur 
det är att leva under en pågående pandemi, och hur corona 
påverkat dem på olika sätt. 

Tillsammans med en promenadgrupp i Hindås fördjupade 
koreograferna sig i temat genom rörelse. Resultatet blev en 
utställning som tog avstamp i tankar om livet i pandemin. 

Här kan du se bilderna från utställningen och läsa några av de 
texter som koreograferna samlat in. 
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Det bästa under C-tiden 
är lugnet som varit och 
tystnaden omkring. 

Diskussioner och 
betänkande som uppstår.”
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Om man är gammal då får man 
inte kramas när man är sjuk. 

När jag inte är sjuk, 
då får jag träffa de gamla, 
när jag inte är sjuk. 

”
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- Det är baskelusker.
- Det är taggigt.
- Den är gul!
- Jag tror att den är grön...
- Rund form och stickig. 

Vet du en sak det börjar lugna 
sig med corona. 

Det är inte lika många som har 
corona. 

Tråkigt. Min kompis bröt benet. 
Tråkigt igen. 
Min andra kompis begravdes. 
Tråkigt.  
Min fru åkte till Rådahemmet. 

Torsdag, min kompis i Göteborg hade fått corona 
i hemmet. Så det blev stängt i en eller två 
veckor, fick sitta kvar på rummet hela tiden.
  
Härliga promenader varje morgon, 
3-4 kilometer. Frukosten smakade bra sen.  

Jag var i Torslanda igår och hälsade på dotter 
och barnbarn för första gången på sju månader. 
Då mådde man bra igen.  

Jag har ju tagit hand om min fru de sista 
två åren, och flyttat från Eskilsby hit till 
Landvetter. Så jag har sålt huset och saknar 
det litegrann. Saknar sjön så jag kan ro ut 
med ekan och fiska. 

Men man blir van med Landvetter också 
så småningom. 

”
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Slänga sig ut 

Stå för dans 

Vara i rörelse 

Stå för sig själv 

Stå med andra 

Studsa idéer  

Väcka minnen 

Följa sin kropp 

”
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Nu har vi lärt oss 
precis hur man gör, 
när man önskar bli 
på ett bra humör. 
Tag vippan i hand 
och tag dig en dans 
så känns det precis 
som att corona 
inte fanns!

”
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Jag har inte haft det tråkigt 
denna tiden.  

Har promenerat varje dag och handlat 
allt vad jag behöver. 
Bakat som vanligt städat då det behövs.  

Tvättat i tvättstugan varje vecka. 
Jag mår bra och tycker allt är bra. 
Mina barn kommer och hälsar på.  

Även de som bor i Kungshamn.  
Barnbarn samt barnbarnsbarnen också. 
Från Borlänge har de också kommit. 
Ibland 8 st.  

”
Page 391 of 437



98

Jag tycker doms kropp kommer bli lite sjuk. 
Doms hjärta också... Då får man gå på 
doktoren, men corona gillar inte medicin. 
Medicin måste man äta när man är sjuk. 

”
Det kommer från ögat, coronat.

I mellanrummen hittar vi 
minnen från barndomen
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Nu är det tid att tänka på. 
Hur kunde det bli så här med livet.  

Dagarna är mer fyllda med tiden. Hur länge och hur 
långt ifrån finns vi. 

Så kom det varningsklockor genom årtionden.  

Mycket vill ha mer.  

Mer närhet, till vem?  

Orättvisorna susar ikapp med pandemin. Detta nya, 
kan det föra något gott med sig?  

Vandringsmännen fyller stigarna i sina ryggsäckar. 

Hur långt kan man gå, 

hur långt måste man gå?  

”
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Corona 

Positivt:  
Sofiagympa 
Promenader i Hindås, lära känna Hindås.  
Reflektioner över livet, som också kan vara negativt.  
Vara mycket ute. 
Äta ute med vänner. 
Promenader med vänner. 
Har en särbo. Inte helt ensam.  

TÄNKER MYCKET! 
 
Negativt:  
ISOLERING 
Livet är ändligt. Har inte många år kvar. 
Hur många år har jag kvar att leva?  
TELEFON-kontakt.  
Jobbigt när jag inte fick gå och handla.  
Beställde mat genom min son. 
Fick inte det jag ville ha. 
Jätteäpplen, jättebananer. 
Inte träffa barnbarn.  

Lyckan sitter i huvudet

”
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Idag ska vi dansa igen. 

Vi skrider igenom rummet som drottningar och kungar, 
långsamt och värdigt med öppna armar – här kommer jag!  

Tag din plats i rummet – utan tvekan. 

Vi följer varandras händer, en leder och en följer. 
Det blir en dans - en kroppens ”pratstund” - det blir 
fnissigt och pirrigt i rummet.  

Vem är det som bestämmer egentligen? Som magiskt rör 
vi oss tillsammans och byter sömlöst vem av oss som 
leder.  

Jag minns tillitsfulla ögon som nyfiket ser i mina.  

... vi vill omfamna varandra – det får vi inte men det 
känns som att vi har en djup kontakt. Varmt i hjärtat.  

En lekfull gnista i någons ögon och sen stillhet, vem 
skall nu ta initiativet? Du eller jag? Och plötsligt 
är vi igång igen, det går snabbare, cirklar, virvlar 
STOPP, tveksamhet, vart ska vi? 

”Gå i skogen” heter en rörelse - två stora kliv. 

- Känn alla ben, så långt dessa fötter har gått! Så 
många ben det finns i en fot!  

Tänk att du sätter ned fötterna i sand, den är varm 
av solens strålar. Måla med dina fötter, en plats du 
tycker om.  

Så många historier vi har fått höra.   
 
Vi målar med våra händer i luften, en person eller 
varelse som vi tycker om, som vi kanske saknar. Rummet 
förtätas, saknad är en påtaglig känsla. Någon målar 
sin syster någon annan en hund, en berättar om två 
duvor som sitter och kuttrar utanför sovrumsfönstret.  

Vi delar med oss av våra ”tavlor”, det är rörande och 
roligt. Hur har vi uppnått denna tillit på så kort 
tid? 

Vi känner ju inte ens varandra, men ändå gör vi det. 
Genom kroppen hittar vi våra historier och vi är alla 
jämlikar.  

”
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Upplev utställningen digitalt
Du kan se en video från utställningen med dans av kommun-
koreograferna och Hulebäcksgymnasiets danselever till musik 
med ljudupptagningar från några av kommunens förskolebarn. 
Videon hittar du på kultur.harryda.se eller sök på 
“kommunkoreograf Härryda” på youtube.  
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Regional satsning på dans
Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen 
har med stöd från Kulturrådet kunnat fortsätta arbetet med 
projektet ”KOKO kommunkoreograf” där en grupp dansare 
arbetar i en kommun under ett år. Du kan läsa mer på 
förvaltningens hemsida: www.vgregion.se/kulturutveckling 

Det känns fantastiskt bra att 
kunna stötta våra kommuner 
i Västra Götaland, i större, 
långsiktiga satsningar 
på dansen.
Anna Åkerström, danskonsulent på Förvaltningen för kulturutveckling 
i Västra Götalandsregionen.
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Tack till  
Hindåsgruppen: Anders, Miriam, Ulla, Monika, Björn och Maria. 

Boende på kommunens senior- och äldreboenden: 
Östra Bygården, Rävlanda Björkelid, Säterigården, Ekdalagården, 
Landvetterträffen, Rådahemmet, Bygården och Hönekulla. 
Särskilt tack till Inger, Åke och Ann-Britt.

Eleverna på Hulebäcksgymnasiets dansprogram. 

Barnen på Tallgårdens förskola.

Fotograf Lina Ikse.

Våra koreografer Fanny, Johanna och Bronja.
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Tryckår 2021
Fotograf samtliga bilder om inte annat anges: Lina Ikse

2020Kommun
Härryda kommun

koreograf
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Vi känner ju inte ens varandra, 
men ändå gör vi det. Genom 
kroppen hittar vi våra historier 
och vi är alla jämlikar.
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Ett år med pandemin – enkätsvar  210419 

 

 

2. Vad innebär annan föreningstyp? 

Friluftsfrämjandet  

Sysslar med motion. Kulturella sammankomster mm 

Gammaldansförening 

Reumatikerföreningen Härryda 

Frisksportklubb, som förvisso har sektioner med idrottsaktiviteter 

Bygdegårdsförening (obs, det är inte samma sak som hembygdsförening!) 

Mc förening 

Odlingslottsförening 

Företagarförening 

Sportfiskeklubb  

Sveriges Pensionärer 

Gymnastik, friluftsliv, verksamhet i klubbstuga och bastuverksamhet 
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4. Vad annat har slagit hårt mot föreningen? 

Inte kunnat spela matcher vilket har gjort att spelare ledsnat på fotbollen 

Både möjligheterna att genomföra och antalet deltagare i aktiviteterna har slagit hårt... 

Mindre ekonomi  

Restriktioner om att inte få utöva kontaktidrott, alltså inga träningar, inga tävlingar. Vet inte 
hur medlemsantalet påverkats, får se när vi får sätta igång med träningarna igen.  

Inget annat 

Vi har inte genomfört några aktiviteter pga smittoläget 

Inställda arrangemang  

Som tennisklubb har vi varit relativt förskonade. Stora ytor och kunnat bedriva det mesta som 
vanligt. Har ställt in en del tävlingar och haft möten online. 

Arrangemang och cuper  

Engagemang och motivationen tryter hos barnen 

Den sociala biten att inte kunna träffas har drabbat många ensamstående hårt. 

Vi sysslar mycket med samtal och intervjuer med äldre människor. Det har i stort sett varit 
omöjligt under pandemin. 

Svårt att få grepp på träningsgrupperna, särskilt de äldre, som inte få träna. 

Frånvaro av social samvaro 

Belastningen har ökat och ökat behov av städning samt personal 

möten med medlemmar 

Vi har inte träffas, som förut. Många medlemmarna känner sig isolerad. 

Inga aktiviteter har periodvis kunnat genomföras. Beror på deltagarnas ålder, riskgrupp och 
olika förutsättningar att delta i digitala träffar 

Oron och svårigheterna att veta hur framtiden kommer att se ut och hur många av 
medlemmarna som slutat som inte kommer att återvända. 

Styrelsemöten och inställt årsmöte 

Sociala samvaron 

Engagemanget, samhörigheten både mellan ledare och barnen, ovissheten, inställd 
lägerverksamhet 

Svårt att nä medlemmar digitalt 
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Vi har blivit fråntagna lokalen då den ska användas till vaccinering Dock har lokalen än så länge 
inte används för detta. Så vi har varit tvugna att flytta i onödan.  

Det är svårt för våra medlemmar, de blir väldigt isolerade 

Rekrytering på skolor med instruktioner på idrottslektioner 

Ej genomförda aktiviteter, Extra kostnader för hantering/planering/ändring av verksamhet i 
takt med restriktioner/pandemilag. Minskad intäkt i den dagliga verksamheten pga reducerat 
antal elever, extra personalkostnader för följande av pandemilag med sjukdomssymptom, 
samt extra arbete för att leva upp till att kunna driva verksamheten under pandemin med 
begränsning. 

Aktiviteter, Tävlingar, seriespel och klubbaktiviteter 

Att idrottsklubben inte är lika självklar träffpunkt och ungdomar främst 15-18 år inte får 
möjligheten att utvecklas fullt ut då det är svårt att spela matcher 

Icke aktiva har svårt att delta i föreningen. Den sociala biten runt omkring. Att inte få nyttja 
omklädningsrum med allt vad det innebär är också en tråkig bieffekt.  

Internationellt och nationellt utbyte med andra scouter har inte varit möjligt. All 
lägerverksamhet har fått ställas in.  

Sociala kontakten med medlemmarna 

Sociala mötet. Vi är alla i pensionsåldern och Hembygdsgårdens aktiviteter är mycket viktigt 
för pensionärerna i Härryda lilla by. Allt har nu helt uteblivit under ett år nu. 

Seniorerna har varken fått träna eller spela match och det kan i sämsta fall innebära att många 
slutar och inte är kvar i klubben nästa säsong. 

Tillgång på lokaler 

Att inte kunnat genomföra inkomstbringande arrangemang, så som Midsommar på 
Wendelsberg. Att inte kunna erbjuda våra scouter lägerupplevelser 
 
 
 
 
 
 

  
6. Vad annat kommer att bli viktigast efter pandemin? 

Träningstider 

Att få igång verksamheten. 

Kunna mötas på vanligt sätt 
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Finns risk att vi tappar medlemmar pga tappat intresse eller konkurrens med andra aktiviteter. 
Finns risk att delar av publik inte kommar våga gå på konserter på ganska lång tid. 

Att medverkande partners är beredda att vara med 

Uthyrning av vår dansbana, och komma igång med danserna 

Spela matcher 

Att så snabbt som möjligt få tillbaka samtliga gymnaster till träningen - speciellt våra äldre 
grupper där vi befarar att många annars inte kommer tillbaka. 

Att försöka ingjuta hopp i våra medlemmar, att få dem att våga träffas igen, att se till att vi kan 
engagera bra underhållare som kan intressera våra medlemmar 

Öka antal ledare 

Att komma igång med repetitionsmöten för kören 

Att få igång den verksamhet som varit nedlagd 

Att våga träffa andra människor.  

Att komma igång med våra aktiviteter. Träffar, resor, mattcurling, vandringar. Har legat nere 
drygt ett år! 

Få igång verksamheten igen 

Att träningarna får ske under normal omständigheter  

Bibehålla bokningsgrad. Vi tror att en del utnyttjande av vår anläggning på dagtid har varit pga 
mycket hemmajobb. Vad händer när folk börjar jobba mer normalt? 

Att komma tillbaka i normala förutsättningar. Rulla på med verksamheten  

Få människor att våga mötas igen. 

Öka medlemsantalet och hitta nya inkomstkällor. 

Att få ungdomarna att fortsätta med innebandy. Hitta nya inkomstkällor. Få stöd från 
kommunen.  

Verksamheten har klarat pandemin bra. Stor beläggning, det som påverkats är 
tävlingsverksamheten samt storleken på  grupperna 

få igång medl.möten igen 

Ha aktiviteter för vår målgrupp samt medlemsrekrytering 

Att få bedriva god verksamhet 

Få till roliga aktiviteter så barnen stannar kvar i verksamheten, få ihop ledargänget igen och 
rekrytera fler ledare. 

sammankomster 

Att vi får tillbaka vår lokal och att vi alla kan träffas.  

Att få våra medlemmar att våga gå ut och delta i samhällslivet, att våga lita på att livet kan 
återkomma till det normala. 

Kringarrangemangen för att knyta ihop gemenskapen runt idrottsföreningen.  

Att komma igång med våra traditionella aktiviteter. Studiecirklar, våffelcafé, berättarkvällar 
m.m. 

Kunna träffas i större grupper både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt 

 

  

7. På vilket sätt skulle kommunen kunna ge ytterligare stöd som skulle underlätta för er 
förening? 

Öppna tillgången till vår lokal. 
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Ekonomiskt stöd för att överleva medans medlemmar hittar tillbaka. 
Stöd för drift av anläggning 
Få behålla vårt lokalbidrag 
Förstå våra problem att vi har svårt att genomföra t. ex. årsmöten då kunskapen om digitala 
möten är små. Det betyder t ex att vi inte kan söka bidrag då vi inte kan redovisa godkända 
årsmöteshandlingar för t ex 2019. Det står ju i era paragrafer att dessa måste bifogas om man 
söker lokalbidrag.. 
Tänk gärna på att kolla om man kan anlita Mölnlycke Storband på invigningar, kickoffer 
danskvällar eller kultur-evenemang. 
Att kommunen klart och tydligt ger föreningarna information om hur arbetet med att 
förverkliga  FN Konventionens föreskrifter hur livet för funktionshindrade kan förbättras samt 
på vilket sätt dessa mål skall nås i samverkan med funktionshinderrörelsen 
Tillåta vinförsäljning i Kulturhuset 
Hjälp med de fasta kostnaderna 
Enskilt ökat lokalbidrag då de fasta kostnaderna fortfarande ligger kvar 
Denna säsong som passerat har vi klarat bra ekonomiskt, men det finns ett uppdämt behov i 
föreningen och det kommer att bli kostsamt att möta detta behov. Ekonomiskt stöd från 
kommunen hade underlättat detta. T.ex. skulle en tillfällig nerskrivning av hallhyror 
underlättat för vår situation. 
Vi har tvingats att ställa in ett antal grupper och återbetala träningsavgifterna, vilket 
naturligtivs kommer leda till att vi får en förlust i året bokslut samtidigt som vi behöver 
investera i nya redskap inför användningen av vår nya hall. 
Vi är en paraplyförening, vi hoppas på föreningsstöd i fortsättning också. 
Kom gärna och berätta vad ni kan göra för åra medlemmar 
Först en kommentar: Föreningen har tappat medlemmar då många aktiviteter ställts in, 
speciellt bland ungdomarna. Vi har också haft problem med ledarrekrytering och avhopp 
bland ledarna då alla inte kan vara kvar under rådande omständigheter. Då alla arrangemang 
är inställda har vår ekonomi blivit hårt drabbad. På ungdomssidan har olika samarbeten med 
andra föreningar lagts på is vilket har gjort att roliga och motiverande träningar och andra 
aktiviteter har uteblivit med ett tappat intresse som resultat. Vi har valt att inte fylla på våra 
grupper i lika stor utsträckning som tidigare, det funkar liksom inte under en pandemi, vilket 
påverkat vårt medlemsantal. Vi behöver nu stöd av kommunen genom ekonomiska bidrag 
eller lättnade på hyreskostnader för att kunna återhämta oss. Vi behöver komma åt att få 
igång våra ungdomar och då behövs träningstider vilket vi måste räkna med och locka våra 
ungdomar med till hösten. 
Föreningsbidrag lätta att söka för att ha så litet administration som möjligt. 
Mer förutsägbara bidrag, vi har efterfrågat men inte fått svar på lokalkostnadsbidrag till 
hösten. 
Hjälpa oss med hyran för den lokal som vi hyr av Härryda kommun och som vi inte kunnat  
använda sedan mars 2020. 
Stöd att rekrytera fler elever till tennisskolan. Sportlabbet fungerade bra för rekrytering då 
många barn fick prova på. 
Vara hjälpsam vid hyressättning och ansökan om bidrag till investeringar 
Vet ej 
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Till hösten är vårt mattcurlingspel osäkert i Hindås Idrottshall. Nya skolan börjar och har första 
tjing på halltider! 
Oftast kan man lösa det mesta med god ekonomi, det mesta kostar tid och pengar. Vi vill ju 
dra igång aktiviteter och har som mål att åka runt och instruera sporten på skolor och 
fritidsgårdar 
Kommunen har tidigare år låtit ett vaktbolag gå ronder på vårt område då vi har haft problem 
med stölder och skadegörelse. Vi skulle vara tacksamma om det kunde ske även i sommar.  
Vi har sluppit betala lokalhyra nu när vi inte nyttjar gympasalen, vilket är tacksamt. 
Vi har kunna bedriva vår verksamhet rätt snarlik, fast inga matcher och arrangemang  
just nu är vår anläggning den som behöver mest kärlek, vi som förening mår bra och killarnas 
lust och vilja för att spela fotboll skulle höjas avsevärt av att fräscha upp Landvetter IP som nu 
är på gång! 
Då de flesta av våra aktiva är pensionärer drabbas underhållsarbetet på gården. B.l.a behöver 
några av våra tak ses över. 
Vet inte om det är möjligt, men någon form av projekt eller möte där skolan och 
hembygdsföreningarna kunde diskutera möjliga samarbetsformer. Vi har försökt ett antal 
gånger att kontakta skolor direkt, men intresset är svalt eller obefintligt.     
Bättre träningsmöjligheter och mer lätttillgängliga träningstider. 
Hyresbidrag, verksamhetsbidrag. 
Våra medlemmar är beroende av våra medlemsutskick per post, ca 4 ggr/år. Att få fortsatt 
kopiera utan avgift för oss skulle betyda mycket . 
Ekonomiskt bidrag för att kunna arvodera en person som kan vara med starta igång 
verksamheten och locka tillbaka de som slutat. 
Inget stöd nödvändigt  
Ekonomiskt bidrag  
Inte ta bort vårt fasta fastighetsbidrag iom kommunens förslag som låg på remiss innan 
pandemin för att göra om aktivitetsbidraget. Vi tror att ändringen att göra lokalbidraget 
kopplat till aktivitesbidragen kommer försämra vår ekonmi markant och då skulle vi även 
behöva kämpa med att få ihop ekonomin samtidigt som vi behöver få ihop scoutkåren igen. 
Ekonomiskt stöd i form av förlorade inkomster grundat på föregående år. Gratis lokalhyra.  
Vet inte just nu, men lovar återkomma i frågan 
Sänk inte bidragen, vi tar hand om 850 kommuninnevånare 
Bidrag till årets löpande kostnader som El/Vatten/Renhållning. Påfyllnad av material i 
paddock, efter hårt slitage utomhus. 
Återkommer om detta 
Vi behöver få till ett möte med kommunen för att diskutera framtidsplanerna för Rävlanda 
AIS.  
Avvakta med förändringen av föreningsstödet så inte stora förändringar sker då föreningen 
pga pandemin har små marginaler 
Förhöjt lokalbidrag. Skulle detta utebli måste medlemsavgiften höjas avsevärt vilket skulle 
drabba klubbens alla pensionärer hårt med risk för medlemsbortfall och i allra sämsta fall en 
avveckling av klubben. 
Elavgiften är just nu vår största utgift trots att vi inte haft någon aktivitet. Kanske vi kan få 
något el-bidrag? 
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Tillåta inomhusträning för de äldre (under förutsättning att det beslutet ligger hos kommunen 
vilket det i nuläget inte gör). 
Vår förening har en hög medelålder och väldigt få barn och ungdomar. Vi har svårt att locka till 
os de unga. Vi behöver möjligheter att kunna synas 
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Sektorn för utbildning, kultur och fritid q HARRYDA 

"OUN 

Datum 2021-04-12 Dnr 2021 VFN32 002 

Anmälan av delegationsbeslut till Välfärdsnämnden 2021-04-28 

Beslutsfattare Beslut 

Lise-Lotte Davidsson 

Marie Westergård 

Marie Westergård 

Anställning av lärare och förskollärare utan behörighet och 

legitimation 

Ledarutbildningsbidrag 

Aktivitetsbidrag 
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