
KALLELSE 
Välfärdsnämnden 

Datum 
2021-08-25 

 
 
Tid: kl. 16:00-21:00 
Plats: Rådasjön 

 

Ordförande 
Maria Kornevik Jakobsson (C) 

Ledamöter 
Sven Karlsson (M), vice ordförande 
Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande 
Evalotta Liljenzin (M) 
Kristina Andrén (M) 
Ulrika Nordenstam (M) 
Ing-Marie Rydén Höök (L) 
Inger Axelsson (KD) 
Birgitta Berntsson (S) 
Jonas Andersson (S) 
Inga-Lena Persson (MP) 
Peter Arvidsson (SD) 
Per Olov Risman (SD) 

Ersättare 
Katia Petkova (M) 
Tommy Brundin (M) 
Andreas Fransson (M) 
Anita Anger (L) 
Gun Wågsjö (C) 
Elin Germgård (C) 
Martin Kronvall (SP) 
Jan Gustavsson (KP) 
Oskar Sköld (S) 
Kristin Arplöw (S) 
Kajsa Lackovic (S) 
Marie Strid (MP) 
Peter Ljunggren (SD) 

  

Page 1 of 237



 

 

KALLELSE 
 

1 Fastställande av föredragningslistan 
  

2 Uppföljning av kulturverksamheten, 25 min 
 Susanna Eskilsson Juhlin 

3 Information om rätt till utbildning och närvaro i förskolan, grundskolan och gymnasiet, 
30 min 
 Kerstin Carlsson, Paula Palmdahl, Camilla Ahlin 

4 Information med anledning av revisorernas uppföljande granskning av det systematiska 
kvalitetsarbetet för yrkesprogram vid gymnasieskolan 2019 
2021VFN304 
  

5 Information om Inspektionen för vård och omsorgs uppföljande tillsynsinsats om 
medicinsk vård och behandling av äldre på särskilt boende 
2021VFN339 
  

6 Svar med anledning av revisorernas granskning av välfärdsnämndens styrning och 
uppföljning av arbetsmarknadsenheten 
2021VFN324 
  

7 Utfasning av lågstadiet på Landvetterskolan 
2021VFN325 
  

8 VästKoms rekommenderad ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 
2021 
2021VFN204 
  

9 Budget och verksamhetsplan för Tolkförmedling Väst 2022-2024 
2021VFN322 
  

10 Ändring av bestämmelser för välfärdsnämndens myndighetsutskott gällande deltagande 
på distans 
2021VFN356 
  

11 Sammanträdesdagar för välfärdsnämnden år 2022 
2021VFN333 
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KALLELSE 
 

12 Ekonomisk månadsuppföljning per juni 2021 
2021VFN135 
  

13 Delgivning av protokoll från råd 2021 
2021VFN7 
  

14 Delgivningar 2021 
 
2021VFN8 
  

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

16 Anmälan av beslut fattade av ordförande, samt förordnade ledamöter och tjänstemän 
2021 
2021VFN2 
  

17 Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 2021 
2021VFN54 
  

18 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg med anledning av ej verkställt beslut 
2021VFN295 
  

19 Nedläggning av faderskapsutredning enligt föräldrabalken 2 kap 7 § punkt 1 och 2 
  

20 Begränsning av umgänge enligt 14 § 2 st 1 p lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 
  

21 Begränsning av umgänge enligt 14 § 2 st 1 p lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för utbildning, kultur och fritid 
Agnesa Kasapolli 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-06-01   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN304 611 

 

 

 

Information med anledning av revisorernas uppföljande granskning 
av det systematiska kvalitetsarbetet för yrkesprogram vid 
gymnasieskolan 2019 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härryda kommun har 
revisionsföretaget EY under 2019 granskat det systematiska kvalitetsarbetet 
vid yrkesprogrammen inom gymnasieskolan. Granskningens syfte var att 
bedöma om välfärdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning och 
uppföljning av yrkesprogrammen inom gymnasieskolan. Granskningen 
visade att välfärdsnämnden delvis hade tillsett detta men att det fanns 
utvecklingsområden. Dessa var förtydligade strukturer på huvudmannanivå 
för kvalitetsarbetet samt att nämnden skulle säkerställa att åtgärder vidtas 
och uppföljning sker vid avvikelser.  
 
Kommunens revisorer beslutade den 28 oktober 2019 att överlämna 
granskningsrapporten till välfärdsnämnden. Förvaltningen redovisade 
vidtagna åtgärder för välfärdsnämnden i yttrande den 8 januari 2020 § 7. 
Välfärdsnämnden beslutade att godkänna förvaltningens yttrande och att 
delge kommunfullmäktige beslutet. Kommunfullmäktige fick ta del av 
beslutet den 23 april 2020 § 77.   
 
Kommunens revisorer beslutade den 12 april 2021 att till kommunstyrelsen 
överlämna en rapport om uppföljda granskningar. Kommunens revisorer 
noterade i sin rapport att välfärdsnämnden aktivt har tagit del av tidigare 
lämnade rekommendationer och bedömde att adekvata åtgärder vidtagits 
utifrån identifierade brister. Revisorerna bedömde även att några ytterligare 
åtgärder inte är nödvändiga.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 1 juni 2021  
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 §77 Kf - Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av 
yttrande över granskning av det systematiska kvalitetsarbetet för 
yrkesprogram vid gymnasieskola 

 Tjänsteskrivelse – 16 januari 2020 Yttrande över 
kommunrevisionens rapport "Granskning av det systematiska 
kvalitetsarbetet för yrkesprogram vid gymnasieskolan” 

 Följebrev samt rapport - uppföljning av genomförda granskningar år 
2019 

 
 
 
 
 
Päivi Malmsten Camilla Ahlin 
Sektorschef Verksamhetschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-04-23 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 77        Dnr 2020KS30 

Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av yttrande över 
granskning av det systematiska kvalitetsarbetet för yrkesprogram vid 
gymnasieskola  

  
Den 28 oktober 2019 överlämnade revisorerna en granskningsrapport till välfärdsnämnden 
om det systematiska kvalitetsarbetet för yrkesprogram vid gymnasieskolan. Syftet med 
granskningen var att bedöma om välfärdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning och 
uppföljning av yrkesprogrammen vid gymnasieskolan. Granskningen visar att 
välfärdsnämnden delvis har tillsett detta och att det finns utvecklingsområden. Förvaltningen 
redovisar åtgärder i skrivelse daterad den 16 januari 2020 och välfärdsnämnden beslutade att 
godkänna redovisade åtgärder.  
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 16 januari 2020. 
 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 8 januari 2020 § 7 och beslutade då noterar 
förvaltningens yttrande och godkände av förvaltningen redovisade åtgärder. Välfärdsnämnden 
beslutade vidare att delge kommunfullmäktige beslutet. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 februari 2020 § 75 och beslutade då notera 
informationen. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 

---------------------- 
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Sektorn för utbildning, kultur och fritid  

Agnesa Kasapolli 

 

 

 

 Kommunstyrelsen 

 

 
  

Datum     Dnr 

2020-01-16 2020KS30  615 

  

 

 

 

 

Yttrande över kommunrevisionens rapport "Granskning av det 

systematiska kvalitetsarbetet för yrkesprogram vid gymnasieskolan" 

Sammanfattning  

Under 2019 gav kommunens revisorer uppdrag till revisionsföretaget EY att granska det 

systematiska kvalitetsarbetet för yrkesprogram vid gymnasieskolan. Kommunens 

revisorer beslutade den 28 oktober 2019 att överlämna granskningsrapporten till 

välfärdsnämnden. Syftet med granskningen var att bedöma om välfärdsnämnden 

säkerställt en ändamålsenlig styrning och uppföljning av yrkesprogrammen vid 

gymnasieskolan. Granskningen visar att välfärdsnämnden delvis har tillsett detta och att 

det finns utvecklingsområden.  

 

Utifrån granskningen lämnar revisorerna två rekommendationer till välfärdsnämnden:  

- Tillse att det finns strukturer på huvudmannanivå för ett systematiskt och kontinuerligt 

kvalitetsarbete.  

- Säkerställ att åtgärder vidtas vid avvikelser och att uppföljning sker av de vidtagna 

åtgärderna.  

Förvaltningen har i dialog med välfärdsnämnden under hösten 2019 tagit fram en årsplan 

för systematisk och kontinuerlig uppföljning inom välfärdsnämndens område. Årsplanen 

för 2020 behandlades vid välfärdsnämndens sammanträde den 18 december 2019. 

Årsplanen ska säkerställa att välfärdsnämnden följer upp berörda verksamheter bland 

annat yrkesprogrammen. Förvaltningen kommer, inom ramen för denna uppföljning, 

även informera välfärdsnämnden om eventuella avvikelser inom respektive yrkesprogram 

så att åtgärder kan vidtas. Olika yrkesprogram har olika förutsättningar och åtgärderna 

behöver följaktligen vara specifika utifrån de förutsättningar som gäller för varje aktuellt 

program. Det ingår i förvaltningens systematiska rapportering till välfärdsnämnden att 

informera om vidtagna åtgärder och effekterna av desamma.  

Förslag till beslut 

Välfärdsnämnden noterar förvaltningens yttrande och godkänner av förvaltningen 

redovisade åtgärder. 

 

Välfärdsnämnden beslutar att delge kommunfullmäktige beslutet. 
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Päivi Malmsten  

Sektorschef  Camilla Ahlin 

  Verksamhetschef 

 

Bilagor 

1. Granskning av det systematiska kvalitetsarbetet för yrkesprogram vid 

gymnasieskolan, följebrev. 

2. Revisionsrapport 2019 Granskning av det systematiska kvalitetsarbetet för 

yrkesprogram vid gymnasieskolan. 
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Härryda kommun 

 

 

 

Amanda Svensson 

 

April 2021 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härryda kommun genomfört en 

uppföljning av den fördjupade granskning avseende det systematiska kvalitetsarbetet för 

yrkesprogram vid gymnasieskola som genomfördes 2019. Den uppföljande granskningen syftar till 

att bedöma om välfärdsnämnden vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån tidigare identiferade brister och 

lämnade rekommendationer.  

Vår samlade bedömning efter den uppföljande granskningen är att välfärdsnämnden i allt väsent-

ligt vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån tidigare identiferade brister och lämnade rekommendationer. 

Under hösten 2019 arbetade förvaltningen i dialog med välfärdsnämnden fram en årsplan för sys-

tematisk och kontinuerlig uppföljning inom välfärdsnämnden ansvarsområde. Årsplanen innehåller 

rapporteringstillfällen för det systematiska kvalitetsarbetet inom bland annat gymnasieskolan och 

yrkesprogrammen. Uppdaterad årsplan för 2021 finns och är godkänd av nämnden. Uppföljningar 

är spårbara i nämndens protokoll. 

Inom ramen för den uppföljning som görs i enlighet med årsplanen ges välfärdsnämnden underlag 

för att kunna fatta beslut om åtgärder vid eventuella avvikelser. I välfärdsnämndens svar på tidi-

gare genomförd granskning framkommer att det ingår i förvaltningens systematiska rapportering till 

välfärdsnämnden att informera om vidtagna åtgärder och effekterna av desamma. 

Rekommendationer 

Utifrån den uppföljande granskningens resultat har vi inga rekommendationer till välfärdsnämnden.  
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 Inledning 
1.1. Bakgrund 

I SKR:s styrdokument God revisionssed i kommunal verksamhet 2018 påtalas vikten av att följa 

upp de granskningar revisorerna gjort under året. Genom att regelbundet följa upp genomförda 

granskningar ges svar på om åtgärder med anledning av revisorernas kritik och rekommendationer 

har tagits i beaktande. Uppföljningen utgör även underlag för att bedöma om det finns anledning till 

förnyad granskning, och blir därmed en grund för riskanalysen inför kommande års revisionsplane-

ring. 

Mot bakgrund av detta har kommunens revisorer beslutat att genomföra en uppföljning av de 

granskningar som genomfördes under 2019. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Den uppföljande granskningen syftar till att bedöma om välfärdsnämnden vidtagit tillräckliga åtgär-

der utifrån tidigare identifierade brister och lämnade rekommendationer. 

• Vad har åtgärdats av de brister som identifierades i tidigare granskningar? 

• Finns brister kvar att åtgärda? 

1.3. Revisionskriterier 

• Kommunallag (2017:725) 

• God revisionssed, SKR 

1.4. Avgränsning 

Granskningen omfattar följande fördjupade granskning som genomfördes under 2019, som berör 

välfärdsnämndens verksamheter: 

- Granskning av det systematiska kvalitetsarbetet för yrkesprogram vid gymnasieskola 

Uppföljning av 2019 års granskning inom sektorn för socialtjänst sker vid senare tillfälle. 

1.5. Metod 

Granskningen har genomförts genom analys av missivsvar samt andra underlag av relevans, in-

tervju via videolänk med sektorschef för sektorn för utbildning, kultur och fritid och verksamhets-

chef gymnasium, samt genomgång av välfärdsnämndens sammanträdesprotokoll för perioden 

2019-12 – 2021-02.  

De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten. 
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 Iakttagelser och bedömningar 
I detta kapitel redovisas de iakttagelser och bedömningar som gjorts inom ramen för den uppföl-

jande granskningen. Iakttagelserna inleds med en sammanfattning av den tidigare granskningen. 

Efter att iakttagelserna i den uppföljande granskningen presenterats, avslutas avsnittet med en 

sammanfattande bedömning av den uppföljande granskningens två revisionsfrågor ”Vad har åt-

gärdats av de brister som identifierades i tidigare granskning?” och ”Finns brister kvar att åt-

gärda?”. 

2.1. Granskning av det systematiska kvalitetsarbetet för yrkesprogram vid 

gymnasieskola 

2.1.1. Iakttagelser 

Den tidigare granskningen 

Granskningen av det systematiska kvalitetsarbetet för yrkesprogram vid gymnasieskola som ge-

nomfördes 2019 syftade till att bedöma om välfärdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning 

och uppföljning av yrkesprogrammen vid gymnasieskolan.  

Den sammanfattande bedömningen var att välfärdsnämnden delvis säkerställt en ändamålsenlig 

styrning och uppföljning av yrkesprogrammen vid gymnasieskolan. De huvudsakliga resultat som 

framkom i granskningen var att: 

- Välfärdsnämnden ännu inte beslutat om strukturer för en systematisk och kontinuerlig uppfölj-

ning, men har trots detta följt upp de områden som Skolverket rekommenderar, 

- Det finns ett känt och etablerat systematiskt kvalitetsarbete inom gymnasieskolan, 

- Orsaken till yrkesprogrammens förhållandevis låga resultat uppges bero på frånvaro, psykisk 

ohälsa, bristfälliga överlämningar mellan grundskola och gymnasium samt att elever får arbete 

innan examen, 

- Nämnden har beslutat om ny organisatorisk indelning inom gymnasieskolan i syfte att bland 

annat öka kunskapsresultaten. Nämnden har inte beslutat om andra åtgärder kopplat till yr-

kesprogrammen. 

Följande rekommendationer lämnades till välfärdsnämnden: 

- Tillse att det finns strukturer på huvudmannanivå för ett systematiskt och kontinuerligt kvali-

tetsarbete, 

- Säkerställa att åtgärder vidtas vid avvikelser och att uppföljning sker av de vidtagna åtgärder-

na. 

Den uppföljande granskningen 

Kommunens revisorer beslutade 2019-10-28 att överlämna revisionsrapporten avseende gransk-

ning av det systematiska kvalitetsarbetet för yrkesprogram vid gymnasieskolan till välfärdsnämn-

den.  

Vid sammanträde 2020-01-08 § 7 behandlar välfärdsnämnden kommunrevisionens rapport. Väl-

färdsnämnden noterar förvaltningens yttrande över revisionsrapporten och godkänner av förvalt-

ningen redovisade åtgärder. Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad 

2019-11-26. I sammanträdesprotokollet framkommer att förvaltningen i dialog med välfärdsnämn-

den under hösten 2019 har tagit fram en årsplan för systematisk och kontinuerlig uppföljning inom 
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välfärdsnämnden område. Årsplanen ska säkerställa att välfärdsnämnden följer upp berörda verk-

samheter, bland annat yrkesprogrammen. Vidare framkommer i protokollet att förvaltningen kom-

mer, inom ramen för denna uppföljning, även informera välfärdsnämnden om eventuella avvikelser 

inom respektive yrkesprogram så att åtgärder kan vidtas. Olika yrkesprogram har olika förutsätt-

ningar och åtgärderna behöver följaktligen vara specifika utifrån de förutsättningar som gäller för 

varje aktuellt program. Slutligen framkommer att det ingår i förvaltningens systematiska rapporte-

ring till välfärdsnämnden att informera om vidtagna åtgärder och effekterna av desamma. 

Nämnden informerades om årsplanen för 2020 vid sammanträde 2019-12-18 § 321 och noterar 

informationen.  

Avseende tidigare lämnad rekommendation om strukturer på huvudmannanivå för ett systema-

tiskt och kontinuerligt kvalitetsarbete, har välfärdsnämnden alltså nu ett årshjul och årsplan för 

ledning och styrning för 2020 samt ett uppdaterat årshjul och årsplan för 2021. Årshjul för ledning 

och styrning med tillhörande årsplan för välfärdsnämnden 2021 godkänns av nämnden vid sam-

manträde 2021-02-03 § 37. Vid detta tillfälle godkänner nämnden även uppföljning av årsplan för 

välfärdsnämnden 2020. 

I årshjul/årsplan framkommer till exempel vid vilka tillfällen under året välfärdsnämnden ska få del 

av information kring elevers närvaro, förebyggande och främjande likabehandlingsarbete samt 

åtgärdande arbete gällande misstänka kränkningar, elevers upplevelser av inflytande, betygsana-

lyser m m. I genomförd protokollgranskning samt i intervju med sektorschef för sektorn för utbild-

ning, kultur och fritid och verksamhetschef gymnasium framkommer att uppföljning under 2020 

skett i enlighet med årsplanen. 

Det finns vidare ett årshjul specifikt för gymnasiets systematiska kvalitetsarbete, där yrkespro-

grammen ingår som tydliggör rektors systematiska kvalitetsarbete. Varje månad specificeras med 

vilka områden som ska följas upp. I intervju med sektorschef för sektorn för utbildning, kultur och 

fritid och verksamhetschef gymnasium framkommer att dokumentationen i nuläget görs i vanliga 

digitala dokument, vilket fungerar bra, men att tanken är att det längre fram ska dokumenteras i det 

digitala ledningssystemet Stratsys. Vidare framkommer att varje rektor inom gymnasiet skriver två 

sammanställda rapporter under året: en verksamhetsberättelse och en betygsanalys, där perspek-

tiv såsom normer och värden, kön, gymnasieprogram m m åläggs analysen. Verksamhetschef för 

gymnasiet gör sammanställd övergripande analys utifrån de två rapporter som tas fram av gymna-

sierektorer, för att till exempel kunna identifiera eventuella mönster gällande framgångsfaktorer och 

utmaningar. Intervjuade framhåller att strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet är tydlig. 

Avseende tidigare lämnad rekommendation om nämndens vidtagande och uppföljning av åt-

gärder framhålls i genomförd intervju att möjlighet till åtgärder och uppföljning ges i och med den 

struktur som årsplanen innebär. I intervjun framgår även att eventuella åtgärder under 2020 kunnat 

hanteras inom befintlig ekonomisk ram. Vidare framgår att nämnden efterfrågat extra uppföljning 

gällande till exempel frånvaro samt anpassningar som behövt genomföras för att organisera ar-

betsplatsförlagt lärande (APL) för yrkesprogrammens elever i och med pandemin. I inkommen 

dokumentation framgår också att representanter från välfärdsnämnden finns med i branschråd för 

respektive yrkesprogram. I samband med branschråd för barn- och fritidsprogrammet hösten 2020 

beslutades att välfärdsnämnden skulle ges en fördjupad information specifikt om möjlighet till ut-

landspraktik för elever på yrkesprogrammen. Vi har tagit del av material avseende uppföljningar av 

frånvarorapportering samt information om barn- och fritidsprogrammets arbete med utlandspraktik. 

Informationen kan även utläsas i nämndens sammanträdesprotokoll. Vidare framhålls i intervju att 

nämnden under 2020 fattat beslut avseende hanteringen av corona-pandemin och organisering av 

gymnasiets distansundervisning, vilket också kan utläsas ur genomförd protokollgranskning. Pro-

tokollgenomgång visar vidare rapportering och beslut kring åtgärder utifrån Skolinspektionens re-
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gelbundna kvalitetsgranskning avseende huvudmannens ansvar för grundskola och gymnasium 

vid sammanträde 2021-02-03 § 32. 

2.1.2. Bedömning 

Revisionsfråga 1: Vad har åtgärdats av de brister som identifierades i tidigare granskningar? 
Välfärdsnämnden behandlade revisionsrapporten avseende det systematiska kvalitetsarbetet för 

yrkesprogram vid gymnasieskola vid sammanträde 2020-01-08, och godkände de av förvaltningen 

redovisade åtgärderna. 

Under hösten 2019 arbetade förvaltningen i dialog med välfärdsnämnden fram en årsplan för sys-

tematisk och kontinuerlig uppföljning inom välfärdsnämnden ansvarsområde. Årsplanen innehåller 

rapporteringstillfällen för det systematiska kvalitetsarbetet inom bland annat gymnasieskolan och 

yrkesprogrammen. Årsplanen för 2020 behandlades av nämnden vid sammanträde 2019-12-18 

och det finns en uppdaterad årsplan för 2021 som godkändes av nämnden vid sammanträde 

2021-02-03. Uppföljningar är spårbara i nämndens protokoll. 

Inom ramen för den uppföljning som görs i enlighet med årsplanen ges välfärdsnämnden underlag 

för att kunna fatta beslut om åtgärder vid eventuella avvikelser. I välfärdsnämndens svar på tidi-

gare genomförd granskning framkommer vidare att det ingår i förvaltningens systematiska rappor-

tering till välfärdsnämnden att informera om vidtagna åtgärder och effekterna av desamma. Den 

uppföljande granskningen visar att välfärdsnämnden under 2020 även efterfrågat extra uppföljning 

avseende vissa områden. Nämndens beslutade åtgärder avseende gymnasieskolan och yrkespro-

grammen under 2020 berör främst organisering av distansundervisning till följd av corona-

pandemin. 

Revisionsfråga 2: Finns brister kvar att åtgärda? 
Utifrån rekommendationer från tidigare genomförd granskning bedöms att det inte finns några bris-

ter kvar att åtgärda. 
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 Revisionell bedömning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härryda kommun genomfört en 

uppföljning av den fördjupade granskning avseende det systematiska kvalitetsarbetet för 

yrkesprogram vid gymnasieskola som genomfördes 2019. Den uppföljande granskningen syftar till 

att bedöma om välfärdsnämnden vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån tidigare identiferade brister och 

lämnade rekommendationer.  

Vår samlade bedömning efter den uppföljande granskningen är att välfärdsnämnden i allt väsent-

ligt vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån tidigare identiferade brister och lämnade rekommendationer. 

Vår samlade bedömning grundar sig på iakttagelser och bedömningar för respektive revisionsfråga 

vilka framkommer av rapporten. 

Rekommendationer 

Utifrån den uppföljande granskningens resultat har vi inga rekommendationer till välfärdsnämnden. 
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 Bedömningar utifrån  
revisionsfrågor 

I detta kapitel presenteras bedömningar för respektive revisionsfråga. Bedömningarna återfinns 

även i kapitel 2 ”Iakttagelser och bedömningar”. 

Uppföljning av granskning av det systematiska kvalitetsarbetet för yrkesprogram vid 

gymnasieskola 

Revisionsfråga 1: Vad har åtgärdats av de brister som identifierades i tidigare granskning? 

Välfärdsnämnden behandlade revisionsrapporten avseende det systematiska kvalitetsarbetet 

för yrkesprogram vid gymnasieskola vid sammanträde 2020-01-08, och godkände de av för-

valtningen redovisade åtgärderna. 

Under hösten 2019 arbetade förvaltningen i dialog med välfärdsnämnden fram en årsplan för 

systematisk och kontinuerlig uppföljning inom välfärdsnämnden ansvarsområde. Årsplanen 

innehåller rapporteringstillfällen för det systematiska kvalitetsarbetet inom bland annat gymna-

sieskolan och yrkesprogrammen. Årsplanen för 2020 behandlades av nämnden vid samman-

träde 2019-12-18 och det finns en uppdaterad årsplan för 2021 som godkändes av nämnden 

vid sammanträde 2021-02-03. Uppföljningar är spårbara i nämndens protokoll. 

Inom ramen för den uppföljning som görs i enlighet med årsplanen ges välfärdsnämnden  

underlag för att kunna fatta beslut om åtgärder vid eventuella avvikelser. I välfärdsnämndens 

svar på tidigare genomförd granskning framkommer vidare att det ingår i förvaltningens  

systematiska rapportering till välfärdsnämnden att informera om vidtagna åtgärder och effek-

terna av desamma. Den uppföljande granskningen visar att välfärdsnämnden under 2020 även 

efterfrågat extra uppföljning avseende vissa områden. Nämndens beslutade åtgärder  

avseende gymnasieskolan och yrkesprogrammen under 2020 berör främst organisering av 

distansundervisning till följd av corona-pandemin. 

Revisionsfråga 2: Finns brister kvar att åtgärda? 

Utifrån rekommendationer från tidigare genomförd granskning bedöms att det inte finns några 

brister kvar att åtgärda. 
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2021-04-01 
 
 
 
 
Fredrik Carlsson 

  
 
 
 
 
Amanda Svensson 

Uppdragsledare  Projektledare 

 

 

 

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

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

av projektplan från den 2020-12-11. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan 

som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för socialtjänst 
Tina Christensen 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-07-08   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN339 739 

 

 

 

Information om Inspektionen för vård och omsorgs uppföljande 
tillsynsinsats om medicinsk vård och behandling till äldre på 
särskilt boende 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, genomförde under 2020 en 
landsomfattande särskild tillsynsinsats som fokuserade på medicinsk vård 
och behandling till äldre på särskilt boende. IVO har nu begärt uppgifter 
från kommunerna, i form av personuppgifter och uppgift om särskilda 
boenden, till underlag för en uppföljande tillsynsinsats avseende samma 
målgrupp. Underlaget kommer att utmynna i en urvalslista som IVO 
tillsänder respektive kommun och med listan som utgångspunkt ska skapas 
PDF-fil av varje förekommande persons hälso- och sjukvårdsjournal 
inklusive fullständig vårdplan för patientens/brukarens hälsotillstånd. 
Journaluppgifterna kommer att analyseras av IVO och i det fall kommunen 
kommer att omfattas av fortsatt tillsyn efter denna analys återkommer IVO 
med mer information. 
 
Uppgifterna ska lämnas i flera steg under perioden 9 augusti till 30 
september 2021. IVO har i sitt utskick särskilt påtalat vikten av att 
informera nämnden om kommande tillsyn, vilket härmed görs. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 8 juli 2021 
 Från IVO, Begäran om uppgifter inför kommande tillsynsinsats  

30 juni 2021 
 
 
 
Lena Lager Elin Hjalmarsson 
Sektorschef Utvecklingschef 
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Inspektionen för vård och omsorg 

 

Telefon 010-788 50 00 

  

www.ivo.se 

Org.nr 202100-6537 

 

 
 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO 

 
Härryda kommun 

  

 

Begäran om uppgifter inför kommande 

tillsynsinsats 
Med anledning av covid-19-pandemin genomförde Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO) under 2020 en särskild tillsynsinsats som fokuserade på medicinsk vård och 

behandling till äldre på särskilt boende (SÄBO). IVO kommer nu att genomföra en 

uppföljande tillsynsinsats avseende samma målgrupp. Uppföljningen kommer dock inte 

begränsas till personer som har eller har haft covid-19. 

 

IVO begär med stöd av 7 kap. 20 § patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, uppgifter 

enligt nedan när det gäller personer som bor på särskilt boende för äldre, SÄBO (5 kap. 5 

§ andra stycket socialtjänstlagen (2001:453), SoL). Med SÄBO avser IVO i denna tillsyn 

boenden för äldre eller äldre med demens, undantaget boenden med enbart platser för 

korttidsvistelse. 

 

IVO behöver också få in uppgifter från kommunen för att kunna förmedla en länk och 

lösenord till en digital tjänst för uppladdning av handlingar (IVO:s digitala 

uppladdningstjänst) samt för mottagande av säker e-post. 

 

Begäran är i fyra steg. Observera att dessa har olika sista datum för när begärda handlingar 

eller uppgifter ska vara IVO tillhanda.   
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Steg 1 

IVO begär följande: 

1. För- och efternamn samt kontaktuppgifter (e-postadress och mobiltelefonnummer för 

tvåfaktorsautentisering) för den eller de personer inom er kommun eller 

stadsdelsförvaltning som kan vara mottagare för säker e-post ifrån IVO samt 

uppladdning av begärda handlingar. 

IVO kommer att skicka ut en instruktion tillsammans med en länk och ett lösenord till 

IVO:s digitala uppladdningstjänst till de personer som kommunen utsett som ansvariga 

enligt ovan. Detta kommer att ske under v 33. 

För att kunna öppna säker e-post från IVO krävs att personen som tar emot e-posten kan 

identifiera sig med SMS. IVO kommer att kontakta den eller de personer som kommunen 

utser enligt ovan och lämna mer information för hur säker e-post kan tas emot samt hur 

uppladdningen av filer ska ske. 

 

2. En lista i Excel-format med nedanstående rubriker över särskilda boenden för äldre 

som bedrivs av kommunen i egen regi, det vill säga inte entreprenader eller privata 

verksamheter, enligt följande (se bifogad fil, SÄBO-lista, bilaga 1). 

 

Namn på 

SÄBO1 

Besöksadress 

SÄBO 

Antal 

avdelningar 

(skriv med 

siffror)  

Typ av 

avdelningar 

(t.ex. vård 

och omsorg, 

demens) 

Särskild ”profil” 

(t.ex. om särskild 

”språkprofil”).  

Totalt antal platser 

på SÄBO  

 

 

Uppgifterna enligt ovan (punkt 1 och 2) ska ha inkommit till IVO senast den 9 

augusti 2021.  

 

Begärda uppgifter skickas med e-post till registrator.mitt@ivo.se Märk e-posten med 

IVO:s dnr. (se sidhuvud).  

 

 

  

                                                 
1 IVO:s Omsorgsregister är tyvärr inte fullständigt då inte alla kommuner anmäler enligt 7 kap. 1 § andra 

stycket SoL. 
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Steg 2 

IVO begär följande: 

 

1. En lista i Excel-format med nedanstående rubriker (se tabell) med uppgifter om de 

personer som sedan 2019-01-01 och fram till 2021-06-30 bor eller har bott (dvs. även 

avlidna) på de SÄBO som bedrivs av kommunen i egen regi (se bifogad fil, Personlistan, 

bilaga 2). 

 

För varje person ska följande uppgifter framgå. 

 

Den enskildes 

personnummer 

Anges som ÅÅÅÅMMDD-

XXXX, 13 tecken 

Den enskildes 

namn  

 

Förnamn  

Efternamn 

Namn på SÄBO  

Använd samma 

verksamhetsnamn 

som enligt punkt 1 

(Bilaga 1) ovan 

Namn på ansvarig 

primärvårdsklinik 

(vårdcentral eller 

liknande) som ansvarar 

för läkarinsatserna 

 

Begärda uppgifter ska laddas upp via IVO:s digitala uppladdningstjänst. 

Instruktioner för detta skickas ut till de personer som kommunen utsett under vecka 33.  

 

Uppgifterna enligt ovan ska ha inkommit till IVO senast den 27 augusti 2021.  

 

Steg 3 

Under vecka 34 kommer IVO att göra ett urval av journaler som kommer att ingå i 

tillsynen. Urvalet sker utifrån den av kommunerna uppladdade personlistan. Den nya 

listan (urvalslistan) där urvalet framgår kommer att laddas upp av IVO i kommunens 

mapp via den digitala uppladdningstjänsten. 

Under veckorna 35-36 kommer IVO att skicka information via säker e-post till de 

personer som kommunerna sedan tidigare utsett att urvalslistan finns att ladda ner. 

Urvalslistan ska användas av kommunen i steg 4. 
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Steg 4 

IVO begär följande: 

1. Kommunen ska med utgångspunkt från urvalslistan skapa PDF-filer av varje persons 

hälso- och sjukvårdsjournal inklusive fullständig vårdplan för patientens/brukarens 

hälsotillstånd (vård- och omsorgsplan som beskriver hälso- och sjukvård för en enskild 

patient/brukare).  

Journalen (PDF-filen) ska vara i kronologisk ordning och omfatta tidsperioden 1 januari 

2019 (eller inflyttningsdatum därefter) till och med 30 juni 2021 (eller fram till dess 

att personen avlidit eller flyttat).  

2. Varje PDF-fil ska döpas i enlighet med Urvalslistans kolumn D. Kopiera texten från 

kolumn D när ni ska döpa PDF-filen. 

3. PDF-filerna får inte först skrivas ut och skannas in utan ska sparas direkt i PDF-format i 

utskriftsläget. 

4. PDF-filerna (journalerna) laddas upp digitalt enligt separat instruktion om uppladdning. 

”Instruktion om Uppladdning”. För det fallet att detta inte är möjligt, kontakta IVO för 

dialog om praktiskt genomförande, se kontaktuppgifter nedan.  

 

Uppladdningen av ska vara genomförd senast den 30 september 2021. 

 

Analys av inhämtat underlag och fortsatt tillsyn 

IVO kommer att analysera uppgifterna i inhämtade journaler och använda underlaget i 

tillsynsinsatsen. IVO återkommer med mer information om tillsynens utformning i det fall 

er kommun omfattas av fortsatt tillsyn.   

Vid frågor avseende denna begäran, kontakta IVO telefon nr. 010 -788 50 00. Vid kontakt 

med IVO i detta ärende bör diarienummer 2.7.1-11061/2021 anges. 

Frågor tas emot och besvaras fram till den 7 juli 2021. Under perioden 9 juli till 16 augusti 

2021 kommer IVO inte att besvara några frågor om begäran eller tillsynsinsatsen i övrigt. 

Efter den 16 augusti 2021 finns IVO tillgängliga på ovan angivna telefonnummer.  

IVO kommer under v. 33 och 34 att anordna informationstillfällen om IVO:s digitala 

uppladdningstjänst via Teams. Information om detta skickas ut till de personer som utsetts 

av kommunen. 

Information om uppladdning och frågor och svar (FAQ) finns att tillgå på www.ivo.se 

Peder Carlsson 

Avdelningschef 

Page 26 of 237



 

 

 

 

 

Svar med anledning av revisorernas 
granskning av välfärdsnämndens styrning och 

uppföljning av arbetsmarknadsenheten 

6 

2021VFN324 
   

Page 27 of 237



  1(3) 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för socialtjänst 
Johanna Almqvist-Larsson 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-06-17   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN324 007 

 

 

 

Svar med anledning av revisorernas granskning av 
välfärdsnämndens styrning och uppföljning av 
arbetsmarknadsenheten 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar förvaltningens svar och godkänner de åtgärder 
som förvaltningen redovisat med anledning av revisorernas granskning.  
 
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och 
kommunens revisorer beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
PwC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av 
välfärdsnämndens styrning och uppföljning av 
arbetsmarknadsverksamheten. Rapporten kommer fram till bedömningen att 
välfärdsnämnden inte helt säkerställer en ändamålsenlig styrning och 
uppföljning av arbetet för att få individer som uppbär försörjningsstöd till 
egen försörjning.  
 
Kommunens revisorer lämnar utefter vad som framkommit i rapporten två 
rekommendationer och önskar svar på vilka åtgärder som kommer att tas.  
 

1. Se över målstyrningen av arbetsmarknadsverksamheten så att 
uppföljningen av de politiska inriktningarna kopplas till indikatorer 
som medger att de faktiska målen går att följa upp årligen och står i 
harmoni med de politiska inriktningarna. 

 
2. Gör en samlad uppföljning och bedömning av de två politiska 

inriktningarnas utfall för arbetsmarknadsverksamheten i delårs- och 
årsbokslut.  

 
Förvaltningens bedömning är att de rekommendationer som 
revisionsrapporten framför är antingen redan implementerade eller är 
inplanerade att vidtas inför verksamhetsåret 2022.  
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 17 juni 2021 
 Granskning av välfärdsnämndens styrning och uppföljning av 

arbetsmarknadsenheten 7 juni 2021 
 
Ärendet 
PwC (PricewaterhouseCoopers) har på uppdrag av kommunens revisorer 
genomfört en granskning av välfärdsnämndens styrning och uppföljning av 
arbetsmarknadsverksamheten. Den 7 juni lämnade kommunens revisorer 
över rapporten till kommunstyrelsen. Granskningens syfte var att undersöka 
om välfärdsnämnden på ett ändamålsenligt sätt genomför styrning och 
uppföljning av arbetet att få individer som uppbär försörjningsstöd i egen 
försörjning. Rapporten kommer fram till bedömningen att välfärdsnämnden 
inte helt säkerställer en ändamålsenlig styrning och uppföljning av arbetet 
för att få individer som uppbär försörjningsstöd till egen försörjning.  
 
Kommunens revisorer lämnar två rekommendationer och önskar svar på 
vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad som 
framkommer i rapporten samt rekommendationerna. Nedan listas de två 
rekommendationerna samt förvaltningens svar. 
 

1. Se över målstyrningen av arbetsmarknadsverksamheten så att 
uppföljningen av de politiska inriktningarna kopplas till indikatorer 
som medger att de faktiska målen går att följa upp årligen och står i 
harmoni med de politiska inriktningarna. 

 
2. Gör en samlad uppföljning och bedömning av de två politiska 

inriktningarnas utfall för arbetsmarknadsverksamheten i delårs- och 
årsbokslut.  

 
Förvaltningens svar 
 
Rekommendation 1 
Arbetsmarknadsverksamheten styrs av följande två politiska inriktningar; 

 Kostnader för ekonomiskt bistånd ska minska 
 Verksamheten ska arbeta för att Härryda kommun ska ha lägst andel 

arbetslösa och lägst andel hushåll beroende av försörjningsstöd i 
Sverige i enlighet med ambitionen med Härryda framtid 

Målen är i sig redan mätbara och tydliga. Välfärdsnämnden har i januari 
2021 beslutat om en kvartalsvis uppföljning av målen där det anges 
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huruvida målen är uppfyllda, delvis uppfyllda eller ej uppfyllda. Detta 
innefattar uppföljning i delårs- och årsbokslut (verksamhetsberättelse). 

För att uppnå målen arbetar arbetsmarknadsverksamheten i sin enhetsplan 
med fokusområden, aktiviteter och indikatorer. Dessa redovisas inte i 
nämnd i enlighet med den tillitsbaserade styrningen.  
 
Rekommendation 2 

Gällande nämndens uppföljning och bedömning av de två politiska 
inriktningarnas utfall har nämnden vid tidigare redovisningar konstaterat att 
inga åtgärder behöver vidtas. Som nämnts ovan följer förvaltningen via den 
nya uppföljningsmodellen upp målen fyra gånger per år, vilket även 
redovisas för nämnden. Nämnden får därför förutom delårs- och årsbokslut, 
via kvalitetsuppföljningarna ytterligare möjlighet att välja att notera 
informationen eller komma med åtgärder.  
 
Övrigt framkomna synpunkter i rapporten 

Kvalitetsindikatorerna som anges i verksamhetsplanen är kopplade till 
arbetsmarknadsverksamhetens grunduppdrag och inte till de politiska 
inriktningarna i enlighet med kommunens antagna styrmodell.  
 
Kvalitetsindikatorerna, så som de redovisas till nämnd, har under våren 
ändrats till att mäta en andel, en procentsats. 
En översyn av kvalitetsindikatorerna i verksamhetsplanen gällande 
arbetsmarknadsverksamheten är inplanerad under hösten 2021 inför 2022. 
Eventuellt kan det bli aktuellt med andra kvalitetsindikatorer. Det är viktigt 
att kvalitetsindikatorerna är transparanta och jämförbara med andra 
kommuner. 
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att de rekommendationer som 
revisionsrapporten framför är antingen redan implementerade eller är 
inplanerade att vidtas inför verksamhetsåret 2022.  
 
 
 
 
Lena Lager Hans Frimanson 
Sektorschef Verksamhetschef 
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härryda kommun genomfört en
granskning av välfärdsnämndens styrning och uppföljning av
arbetsmarknadsverksamheten. Granskningen syftar till att bedöma om välfärdsnämnden
säkerställer ändamålsenlig styrning och uppföljning av arbetet för att få individer som
uppbär försörjningsstöd till egen försörjning.

Vår samlade bedömning är att välfärdsnämnden inte helt säkerställer en ändamålsenlig
styrning och uppföljning av arbetet för att få individer som uppbär försörjningsstöd till
egen försörjning.

Arbetsmarknadsverksamheten i Härryda kommun är organiserad under
välfärdsnämnden. Arbetet med arbetsmarknad bedrivs inom det som inom kommunen
kallas för Härryda Framtid, ett verksamhetsområde som funnits sedan 1 januari 2020.
Härryda Framtid består av enheten för försörjningsstöd, arbetsmarknadsenheten,
enheten för nyanlända/stödboende och vuxenutbildningen samt yrkeshögskolan.
Härryda Framtid strävar efter att på effektivast möjliga sätt och med evidensbaserade
metoder få kommuninvånare närmare egen försörjning. En medborgare blir aktualiserad
inom Härryda framtid genom enheten för försörjningsstöd när denne anger arbetslöshet
som orsak till behov av stöd. Därefter kopplas arbetsmarknadsenheten in.

Det finns två politiska inriktningar kopplade till Härryda Framtid: Härryda kommun ska ha
lägst andel arbetslösa och lägst andel hushåll beroende av försörjningsstöd i Sverige.
Målstyrningen har genomgått en förändring under de senaste åren där verksamheten
styrs genom färre mål och med tillitsbaserad styrning. I granskningen konstateras att det
saknas målvärden per år kopplade till målen och att indikatorerna inte mäter andelar av
personer/hushåll vilket medför att målen och utfallen inte sätts i relation till varandra eller
i relation till andra kommuners resultat. Det finns framtagna rutiner och
uppdragsbeskrivningar för verksamheten.

Det finns former för såväl intern som för extern samverkan. Den interna samverkan tar
sig i uttryck genom bl.a ett nära och välfungerande samarbete mellan enheten för
försörjningsstöd och arbetsmarknadsenheten. Den externa samverkan sker främst med
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. De externa samarbetena beskrivs som
huvudsakligen välfungerande och det finns regelbundna mötesstrukturer där bl.a
Arbetsförmedlingen ingår. Det uppstår ibland svårigheter på handläggarnivå i
samarbetet med Arbetsförmedlingen, där det är svårt att nå Arbetsförmedlingens
handläggare. Detta anges bero i hög grad på Arbetsförmedlingens omstrukturering och
reformering med färre medarbetare och ett för tillfället mer otydligt uppdrag som följd.
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Det genomförs uppföljningar av verksamheten, främst genom delårsrapport och
årsbokslut. Nämnden får utöver detta information om verksamheten. Granskningen
konstaterar vidare att det inte sker någon samlad bedömning av mål och indikatorer i
samband med årsbokslutet. Utfallen av de två politiska inriktningarna redovisas eller
utvärderas inte i verksamhetsberättelsen. Någon uppföljning av målen om att Härryda
kommun ska ha lägst andel hushåll med försörjningsstöd och lägst andel arbetslöshet i
riket görs inte.

Bedömningen grundar sig på iakttagelser och bedömningar för respektive
revisionsfråga, vilka framkommer i sin helhet av rapporten.

Revisionsfråga Bedömning

Revisionsfråga 1: Finns ändamålsenliga mål, riktlinjer
och rutiner för arbetet med att få individer till egen
försörjning?

Revisionsfrågan
bedöms som delvis
uppfylld

Revisionsfråga 2: Finns etablerade
samverkansstrukturer för
arbetsmarknadsinsatser både internt och
externt?

Revisionsfrågan
bedöms som
uppfylld

Revisionsfråga 3: Genomförs uppföljning och
rapportering av insatsernas resultat och
effekter? Vidtas åtgärder vid identifierade
brister?

Revisionsfrågan
bedöms som delvis
uppfylld

Rekommendationer
Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi välfärdsnämnden att:

● Se över målstyrningen så att uppföljningen av de politiska inriktningarna
avseende arbetsmarknadsverksamheten kopplas till indikatorer som medger att
de faktiska målen går att följa upp årligen och står i harmoni med de politiska
inriktningarna.

● Göra en samlad uppföljning och bedömning av de två politiska inriktningarnas
utfall för arbetsmarknadsverksamheten i delårs- och årsbokslut.
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Inledning
Bakgrund
Socialtjänstlagen (2001:453) gör gällande att välfärdsnämnden i sin verksamhet ska
främja den enskildes rätt till bland annat arbete och utbildning. Vidare stipuleras att
nämnden ska ta initiativ till och bevaka att åtgärder vidtas för att skapa goda
förhållanden för grupper som har behov av samhällets särskilda stöd.

I enlighet med socialtjänstlagen får nämnden begära att den som uppbär
försörjningsstöd under viss tid ska delta i anvisad praktik eller annan kompetenshöjande
verksamhet, om den enskilde inte har kunnat erbjudas någon lämplig
arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Syftet med praktiken eller den kompetenshöjande
verksamheten är att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv
och ska utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och
förutsättningar. Fortsatt försörjningsstöd får vägras eller nedsättas om den enskilde utan
godtagbart skäl avböjer att delta i, eller uteblir från, sådan insats.

Framgångsrika åtgärder i arbetet mot arbetslöshet ger de arbetssökande möjligheter till
en meningsfull sysselsättning i form av t.ex. utbildning, praktik eller arbete, samtidigt
som kommunens kostnader för försörjningsstöd kan minska. För att lyckas med detta
krävs en fungerande samverkan både internt och externt.

Det är välfärdsnämnden som ansvarar för arbetsmarknadsfrågor i Härryda kommun.
Verksamhetsområde Integration och Arbetsmarknad ligger inom Sektorn för socialtjänst
och tar avstamp från socialtjänstlagens grunduppdrag att stärka varje individs resurser
och förmåga till självständigt liv. Enligt verksamhetsplan 2020-22 arbetar Integration och
arbetsmarknad sedan 2018 i enlighet med projektplanen Härryda framtid som bygger på
en strukturerad samverkan med interna och externa aktörer såsom näringslivet,
vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen.

De förtroendevalda revisorerna i Härryda kommun har utifrån sin risk- och
väsentlighetsanalys valt att granska kommunens arbete med att hjälpa biståndstagare
till sysselsättning och egen försörjning.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningen syftar till att bedöma om välfärdsnämnden säkerställer ändamålsenlig
styrning och uppföljning av arbetet för att få individer som uppbär försörjningsstöd till
egen försörjning.

Granskningen besvarar följande revisionsfrågor:

● Finns ändamålsenliga mål, riktlinjer och rutiner för arbetet med att få individer till
egen försörjning?

● Finns etablerade samverkansstrukturer för arbetsmarknadsinsatser både internt och
externt?
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● Genomförs uppföljning och rapportering av insatsernas resultat och effekter? Vidtas
åtgärder vid identifierade brister?

Revisionskriterier
Följande revisionskriterier (bedömningsgrunder) utgör i huvudsak grunden för
revisionens analyser, slutsatser och bedömningar:

● Kommunallagen (2017:725)
● Socialtjänstlagen (2001:453)
● Kommunens styrdokument inom området

Avgränsning
Granskningen avgränsas till ställda revisionsfrågor och omfattar verksamhetsåret 2020.
Revisionsobjektet är välfärdsnämnden.

Metod
Granskningen har utförts genom dokumentanalys (se bilaga 1) och intervjuer. Intervju
har genomförts med följande funktioner:

- Verksamhetschef Härryda Framtid
- Sektorschef Socialtjänst
- Samordnare arbetsmarknadsenheten
- 1:e socialsekreterare försörjningsstödsenheten
- Företagskoordinator arbetsmarknadsenheten
- Företagslots
- Enhetschef försörjningsstödsenheten
- Enhetschef arbetsmarknadsenheten
- Sektionschef Arbetsförmedlingen

Totalt 9 personer har intervjuats

Ett utkast av rapporten har sakgranskats av de intervjuade.
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Iakttagelser och bedömningar
Arbetsmarknadsverksamheten i Härryda kommun - hur ser deltagande och
resultaten ut?
Nedan statistik har inkluderats i rapporten för att ge en kort bakgrund till omfattning av
den kommunala arbetsmarknadsverksamheten och hur resultaten ser ut. Statistiken är
hämtad från kommun- och regiondatabasen Kolada.

Figur 1, Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder Härryda kommun 2015-2019,
antal.

Som framgår av tabellen ovan minskade antalet deltagare i kommunala
arbetsmarknadsåtgärder i Härryda kommun mellan åren 2015-2016 för att sedan öka
lite mellan 2017-2018 och sedan öka kraftigt mellan åren 2018-2019. I mejlkontakt med
tjänsteperson framkommer att förklaringen till den stora ökningen mellan åren
2018-2019 anses vara en förändring i målgruppen som innebär att alla arbetssökande
och personer i behov av arbetsrehabiliterande insatser ska skrivas in på
arbetsmarknadsenheten. Det har samtidigt skett ett arbete med att förtydliga de
gemensamma processerna och rollerna.
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Figur 2, Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som
börjat arbeta eller studera 2016-2020, andel (%), liknande kommuner socioekonomi .1

Som framgår av tabellen ovan ligger Härryda kommun, undantaget 2019, något under
jämförbara kommuner avseende individer som efter avslut inom de kommunala
arbetsmarknadsinsatser går vidare till arbete eller studier.

Figur 3, Arbetslöshet 18-64 år, årsmedelvärde, andel (%) av befolkningen, åren
2016-2020

Av figur 3. ovan framgår att arbetslösheten i Härryda kommun är lägre än snittet i riket.

1 Liknande kommuner socioekonomi är, Ekerö kommun, Hammarö kommun, Knivsta kommun,
Kävlinge kommun, Lerum kommun, Staffanstorp kommun och Vallentuna kommun.
Liknande kommuner socioekonomi är avsedd för jämförelser med kommuner med liknande
socioekonomisk struktur. Bygger på nyckeltalen: Ohälsotal (dagar), Utrikes födda exklusive
EU/EFTA, Arbetslöshet 18-64 år, Invånare 0-19 respektive 65+, Invånare 25-64 med
eftergymnasial utbildning, Förvärvsarbetande invånare 20-64 samt Mediannettoinkomst. Alla
nyckeltal har getts samma vikt.
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Figur 4, Utbetalt ekonomiskt bistånd, kr/invånare (enl SoS inkl flyktinghushåll),
kr/invånare, åren 2016-2019

Av figur 4. ovan framgår att Härryda kommun har lägre utbetalt ekonomiskt bistånd än
snittet i riket.

Arbetsmarknadsverksamheten i Härryda kommun
Enligt välfärdsnämndens reglemente, fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2020
§ 49, är välfärdsnämnden kommunens social- och arbetslöshetsnämnd. Av reglementet
framgår vidare att välfärdsnämnden ansvarar för bl.a invandrar- och flyktingmottagande,
arbetsmarknadsåtgärder och individ- och familjeomsorg. Välfärdsnämnden har även
hand om grundskola, gymnasium och vuxenutbildning samt fritidsverksamhet. Sektor
socialtjänst är indelad i 5 verksamhetsområden: vård och omsorg, hälsa och bistånd,
funktionsstöd, Härryda Framtid och Barn och familj. Varje verksamhet är organiserad
under en verksamhetschef. Av ett organisationsschema, ‘’SOC - Härryda Framtid’’,
framgår att arbetsmarknadsenheten är organiserad under en verksamhetschef
tillsammans med enhet för försörjningsstöd, enhet för nyanlända och vuxenutbildningen.
Varje enhet har en enhetschef. Arbetsmarknadsenheten i sin tur består av 5 stycken
jobbcoacher och 1 samordnare som ansvarar för arbetsledning och metodhandledning.
Enheten utgörs även av intern och extern arbetsträning där det arbetar 3 respektive 1
person.
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Figur 5, Organisationsschema över Härryda Framtid

Med Härryda Framtid avses ett verksamhetsområde som organiserades 1 januari 2020
och består av enheten för försörjningsstöd, arbetsmarknadsenheten (AME), enheten för
nyanlända/stödboende och vuxenutbildningen samt yrkeshögskolan. Av dokumentet
‘’Härryda Framtid’’ framgår att organisationen strävar efter effektivast möjliga arbetssätt
för att få kommuninvånare närmare egen försörjning. Arbetet kan omfatta
arbetsprocesser, utbildningar och kommunala arbetsmarknadsanställningar. Metoderna
som används ska i så stor utsträckning som möjligt vara evidensbaserade. I Härryda
Framtid ingår även strukturerad samverkan, både internt och externt.

Av intervjuerna framgår att en medborgare blir aktualiserad inom Härryda Framtid
genom enheten för försörjningsstöd. När en person ansöker om försörjningsstöd gör
socialsekreteraren en inledande bedömning och om personen uppger arbetslöshet som
orsak till behov av försörjningsstöd kopplas arbetsmarknadsenheten in. Klienten
hänvisas till arbetsmarknadsenhetens informationsmöten som hålls regelbundet för att
få information om verksamheten och vilka förväntningar på deltagande som finns.
Sedan görs en bedömning av vilken insats som är bäst lämpad för personen.

Finns ändamålsenliga mål, riktlinjer och rutiner för arbetet med att få
individer till egen försörjning?
Iakttagelser
Målstyrning

Härryda kommuns styrmodell beskrivs i välfärdsnämndens verksamhetsberättelse.
Modellen innebär att styrning sker med hjälp av vision, förhållningssätt, inriktningar och
mål utöver de ekonomiska ramarna. Modellen utgår från ekonomistyrning, målstyrning
och kvalitetsstyrning. Utifrån kommunfullmäktiges fyra fastställda mål för god ekonomisk
hushållning har nämnden brutit ned tre av dessa med egna indikatorer/mått. Det av
kommunfullmäktige prioriterade området ‘’Alla elever har efter slutförd grundskola eller
gymnasieutbildning tillräcklig kompetens för arbete eller fortsatta studier’’ mäts genom
fyra mått/indikatorer. Ett mått mäter arbetslöshet, inklusive personer i program med
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aktivitetsstöd, 18-24 år (% av befolkningen i Härryda kommun) och ett annat mäter
arbetslöshet, inklusive personer i program med aktivitetsstöd, 18-24 år (% av
befolkningen i länet). Till måtten finns inget målvärde kopplat.

Av välfärdsnämndens verksamhetsplan för åren 2020-2022, fastställd 2019-11-06,
framgår den politiska inriktningen för arbetsmarknad och integration, att Härryda
kommun ska ha lägst andel arbetslösa och lägst andel hushåll beroende av
försörjningsstöd i Sverige i enlighet med ambitionen med Härryda Framtid. Av
intervjuerna framgår att bägge två målen är kända i verksamheterna. Tabellen nedan
(tabell 3) visar de politiska inriktningarna, kvalitetsindikatorerna och informationstalen för
Härryda Framtid.

Tabell 1, Politiska inriktningar, kvalitetsindikatorer, informationstal.

Källa: Verksamhetsberättelse för välfärdsnämnden 2020 och verksamhetsplan för
välfärdsnämnden 2020-2022.

Av dokumentet ‘’Härryda framtid’’ framgår vidare en fördjupande beskrivning av
välfärdsnämndens två politiska inriktningar för arbetsmarknad och integration. Av
nämndens verksamhetsplan framkommer inte några ytterligare målvärden för respektive
verksamhetsår kopplade till den politiska inriktningen, indikatorerna eller
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informationstalen, utan endast utfall presenteras. Granskningen noterar även att
andelen arbetslösa eller hushåll beroende av försörjningsstöd inte anges utan endast
absoluta tal (antal personer/hushåll).

Vid intervjuerna redogörs det för att målstyrningen har genomgått en förändring under
de senaste åren där fokus numera ligger på tillitsbaserad styrning och på att styra
verksamheten med färre mål än tidigare.

Riktlinjer och rutiner för verksamhetens arbete

Det finns en ärendeprocess framtagen för klienter som bedöms vara i behov av
arbetsmarknadsenhetens insatser. Ärendeprocessen utgår från från tre delar,
försörjningsstödsenheten, arbetsmarknadsenheten - uppstart och
arbetsmarknadsenheten - pågående insats och avslut. Ärendeprocessen beskriver hur
en klient, via försörjningsstödsenheten, blir aktualiserad för insats på
arbetsmarknadsenheten och hur processen fortgår på arbetsmarknadsenheten samt
roll- och ansvarsfördelning mellan försörjningsstödsenheten och
arbetsmarknadsenheten.

Det finns framtagna rutiner för extratjänst, introduktionsjobb, kommunal
arbetsmarknadsanställning, nystartsjobb, OSA-anställning och rutin innan beslut om
anställning av klient. Det finns även en checklista framtagen för anställningar via
arbetsmarknadsenheten. Checklistan omfattar nystartsjobb, introduktionsjobb,
extratjänst och tillfällig arbetsmarknadsanställning och OSA-anställning. Vidare finns det
framtaget en mall för överenskommelse vid kommunal arbetsmarknadsanställning som
upprättas mellan arbetsmarknadsenheten och klienten. Det finns även ett antal
processkartor framtagna för insatser på arbetsmarknadsenheten.

Av dokumentationen framgår vidare att det finns uppdragsbeskrivningar för handledare
för servicelagen 1 & 2, samordnare arbetsmarknadsenheten, instruktör för intern
arbetsträning i Hantverksgruppen, företagskoordinator arbetsmarknadsenheten,
handläggare för feriepraktik och arbetsmarknadshandläggare/jobbcoach samt extra
resurs för administration och gruppaktiviteter. Uppdragsbeskrivningarna anger
arbetsbeskrivning och vad som ingår i uppdrag för respektive tjänst. Exempelvis framgår
det av uppdragsbeskrivningen för arbetsmarknadshandläggare/jobbcoach att
arbetsmarknadshandläggaren är nyckelperson för att ta emot ärenden och att hitta rätt
insats till klienterna och att handläggaren förväntas vara flexibel kring de möjligheter och
resurser som finns att använda sig av.

Av intervjuerna framgår att arbetsmarknadsenheten och försörjningsstödsenheten
arbetar med att ta fram gemensamma rutiner och processkartor och att det finns en
ambition att anpassa dessa löpande vid omvärldsförändringar eller rättspraxis. Av
intervjuerna framgår även att rutinerna uppfattas vara ändamålsenliga och att de följer
processerna.
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Bedömning
Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld.

Bedömningen grundar sig på att det finns ändamålsenliga mål framtagna för
verksamheten. Målen är kända i verksamheterna. Däremot finns det inga målvärden
kopplade till målen per verksamhetsår. Likaså mäter indikatorerna inte andelar av
personer/hushåll (såsom målet anger) utan endast antal. Det innebär att målen och
utfallen av målen inte sätts i relation till vare sig sig själva över en tidsperiod eller i
relation till andra kommuners resultat. Bedömningen grundar sig även på att det bl.a
finns framtagna rutiner och uppdragsbeskrivningar.

Finns etablerade samverkansstrukturer för arbetsmarknadsinsatser både
internt och externt?
Iakttagelser
Av dokumentet ‘’Härryda Framtid’’ framgår att det i Härryda Framtid ingår en
strukturerad samverkan med externa aktörer som Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, företag och näringsliv. Det framgår vidare att verksamheten Härryda
Framtid ska ha en nära samverkan med näringslivsenheten i syfte att hitta arbeten åt
klienterna. Det framgår även att det ska bedrivas ett gemensamt arbete för en bättre
samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Det finns ett dokument
som heter ‘’strukturerad samverkan Härryda Framtid’’ som anger mötesstrukturen inom
ramarna för Härryda Framtid. Det finns sammanlagt 7 regelbundna nätverksmöten på
chefsnivå och 6 samverkansmöten på handläggarnivå (se tabell 4 nedan).

Tabell 2, Strukturerad samverkan Härryda Framtid

Regelbundna nätverksmöten på chefsnivå
Samverkan
arbetslösa/etablering/ny
anlända

Härryda framtid
(Verksamhetschef,
Enhetschefer
försörjningsstöd, nyanlända
och arbetsmarknadsenheten)
och
Arbetsförmedlingen(Sektions
chefer arbetsgivarsida och
arbetssökarsida)

Möten 1 gång/
månad

Samverkan
gemensamma
organisationsfrågor,
aktuell lägesinformation

Hälsa och Bistånd, Barn och
Familj och Härryda Framtid
(Enhetschefer)

Möten 1 gång/
månad

Lokal överenskommelse
(LÖK:en): med fokus på
nyanlända

AME, EFÖ, ENY,
vuxenutbildningen,
Arbetsförmedlingen och
Migrationsverket

Revideras årligen
(AF ansvarar)

Härryda Framtid,
operativ samverkan
med lokal förankring

Arbetsmarknadsenheten,
Enhet för försörjningsstöd,
näringslivsenheten,

Möten var sjätte
vecka
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vuxenutbildningen och
Arbetsförmedlingen.

Strategisk
samverkansgrupp kring
aktuella frågeställningar

AME, EFÖ (Enhetschef,
samordnare och
metodhandledare),
planeringsledare

Möten var tredje
vecka

Påbörjad samverkan
Försäkringskassan

AME, EFÖ och
Försäkringskassan

DUA jobbspår Verksamhetschef Härryda
Framtid, SFI (rektor),
företagskoordinator, AME
(företagskoordinator), AF,
Göteborgdsregionens
kommuner

Några tillfällen
per termin

Regelbundna samverkansmöten på handläggarnivå
Etablering AF etablering, SFI, ENY,

EFÖ och AME.
Möten 1 gång/
månad

Samverkan under
etableringstiden

AF etablering, ENY och AME Möten utifrån
behov kopplat till
projekt.
Identifiera
nyanlända som
är i behov av
extra stöd.

Samverkan
arbetslösa/etablering/ny
anlända

AME, EFÖ och AF Möten 1 gång/
månad

Samverkan unga vuxna AME och EFÖ Möten 1 gång/
månad

Samverkan nyanlända ENY och EFÖ Möten 1 gång/
månad

Samverkan projekt och
förebyggande arbete
ungdomar inom AME

AME och projektdeltagare
som Invux, PIK. Gällande
ungdomsjobb, ungdomstjänst
med familjestödsenheten

Regelbundna
träffar enligt plan

Intern samverkan

Som nämns ovan finns formerna för samverkan mellan försörjningsstödsenheten och
arbetsmarknadsenheten angiven i ärendeprocessen för klienter som bedöms vara i
behov av arbetsmarknadsenhetens insatser.

Av intervjuerna framgår att det finns tydligt uttalat att insatserna på
arbetsmarknadsenheten syftar till att de medborgare som har försörjningsstöd ska nå
självförsörjning. Samverkan mellan enheten för försörjningsstöd och
arbetsmarknadsenheten beskrivs som välfungerande. Det redogörs för att det två
gånger om året hålls medarbetarforum där alla medarbetare inom Härryda Framtid är
med. Vidare framgår att försörjningsstödsenheten och arbetsmarknadsenheten har
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ärendeuppföljning två gånger i veckan respektive varannan vecka. 1:e socialsekreterare
på försörjningsstödsenheten och samordnare på arbetsmarknadsenheten deltar på
varandras metodmöte med respektive handläggare. Det redogörs för att det på
ledningsnivå finns tät kontakt mellan de båda enheterna och att mellan enheterna finns
en samsyn kring målen och att få medborgare som har försörjningsstöd ut i arbete.

Av intervjuerna framgår även att det sker viss samverkan med kommunens företagslots.
Samverkan består i bl.a att företagslots arbetar för att knyta företagare till
arbetsmarknadsenheten för att kunna ta emot klienter. Samverkan uppfattas som
välfungerande.

Extern samverkan

Vid intervjuerna framhålls Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som de
huvudsakliga externa aktörerna för samverkan. Det beskrivs att samarbetet med
Försäkringskassan huvudsakligen fungerar väl på handläggarnivå men att det
övergripande samarbetet har stannat upp med anledning av pandemin. Exempelvis
fanns det en inplanerad workshop som har skjutits på framtiden.

Det redogörs under intervjuerna för att Arbetsförmedlingen ingår i regelbundna
mötesstrukturer tillsammans med kommunens verksamheter där bl.a
arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen ingår. Det finns även regelbundna
möten på handläggarnivå där samverkan sker kring de klienter som behöver fördjupat
stöd. Mötena på handläggarnivå sker både i grupp och individuellt. Samverkan med
Arbetsförmedlingen beskrivs som välfungerande på ledningsnivå men att det ibland
uppstår svårigheter kring samverkan på handläggarnivå bestående i att handläggare i
kommunens verksamheter har svårigheter att nå Arbetsförmedlingens handläggare.
Arbetsförmedlingens omstrukturering där myndigheten ska gå till att bli en
kontrollerande funktion med privata utförare beskrivs som en orsak.

Bedömning

Revisionsfrågan bedöms som uppfylld.

Bedömningen grundar sig på att det finns formaliserade strukturer för samverkan, både
internt och externt.

Genomförs uppföljning och rapportering av insatsernas resultat och
effekter? Vidtas åtgärder vid identifierade brister?
Iakttagelser
Av välfärdsnämndens verksamhetsberättelse för 2020, fastställd 2021-03-30, framgår
att det görs en samlad bedömning av det politiskt prioriterade området, dvs fullmäktiges
mål. Den samlade bedömningen som lämnas är delvis uppfylld och grundar sig på en
beskrivande text om tillståndet för målområdet. Det finns däremot inga målvärden
kopplade till indikatorerna som följs upp inom fullmäktiges mål.

I verksamhetsberättelsen redovisas utfallen av informationstalen och
kvalitetsindikatorerna kopplade till Härryda Framtid. Även utfallet av den politiska
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inriktningen följs upp. Av verksamhetsberättelsen framgår ingen bedömning av om
informationstalen, uppdragen eller kvalitetsindikatorerna är uppfyllda eller inte. Det görs
inte heller någon samlad bedömning av området eller mätetalen. Det görs ingen samlad
bedömning av informationstalen, uppdragen eller kvalitetsindikatorerna i
delårsrapporten. Utfallet för den politiska inriktningen - att Härryda kommun ska ha lägst
andel arbetslösa och lägst andel hushåll beroende av försörjningsstöd i Sverige -
presenteras inte eller utvärderas i förhållande till riket. Granskningen konstaterar att
målet om att ha lägst andel hushåll med försörjningsstöd i Sverige saknar nyckeltal i
Kolada. Utan en jämförelse med andra kommuner i Sverige finns svårigheter att följa
upp målet. Som statistiken i inledningen visar ligger Härryda lägre än snittet i riket
avseende arbetslöshet. Det går emellertid att konstatera att det finns kommuner som
har lägre arbetslöshet än Härryda, såsom Mörbylånga, Danderyd, Gällivare och Habo.

I samband med granskningen har vi tagit del av en presentation av en uppföljning av
Härryda Framtid som rapporterades till välfärdsnämnden den 3 mars 2021. Av
presentationen framgår beskrivning av hur samverkan mellan Härryda Framtid och
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har utvecklats, arbetslöshet,
arbetsmarknadsenhetens resultat och trender avseende utbetalt ekonomiskt bistånd. Av
intervjuerna framgår att det görs uppföljningar av Härryda Framtid två gånger om året,
en gång på våren och en gång på hösten. Det framgår vidare att nämnden uppfattas
som intresserad av arbetsmarknadsfrågorna.

Inom ramen för granskningen har vi genomfört en protokollsgenomgång av
välfärdsnämndens protokoll för år 2020. Av protokollen framgår att sektorschef för
socialtjänst informerade nämnden om verksamheten Härryda Framtid under
sammanträdet den 23 september 2020. Välfärdsnämnden beslutade att notera
informationen. Härryda framtid omnämns även i protokollen i samband med de
ekonomiska månadsuppföljningarna per februari (2020-04-01 § 100), mars (2020-05-27
§ 152), och juni (2020-08-26 § 208).

Av intervjuerna framgår att det har initierats ett arbete med att följa upp samtliga
arbetsmarknadsanställningar med syftet att avgöra vilka insatser som ger bäst resultat.
När en individ avslutar sin insats går det att följa genom vilken orsakskod individen
avslutas och sedan följa vart individerna tar vägen efter avslutad insats.

Bedömning

Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld.

Bedömningen grundar sig på att det genomförs uppföljningar av verksamheten genom
delårsrapport och årsbokslut och att nämnden utöver detta får information om
verksamheten.

Vi noterar även att det inte sker någon samlad bedömning av mål och indikatorer i
samband med årsbokslutet. Utfallet för den politiska inriktningen för arbetsmarknad och
integration redovisas eller utvärderas inte i verksamhetsberättelsen. Det görs inte någon
uppföljning av målen om lägst andel hushåll med försörjningsstöd och lägst andel
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arbetslöshet i riket. I avsaknad av en tillräcklig uppföljning är det heller inte möjligt för
nämnden att vid behov vidta relevanta åtgärder.
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Revisionell bedömning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härryda kommun genomfört en
granskning av välfärdsnämndens styrning och uppföljning av
arbetsmarknadsverksamheten. Granskningen syftar till att bedöma om välfärdsnämnden
säkerställer ändamålsenlig styrning och uppföljning av arbetet för att få individer som
uppbär försörjningsstöd till egen försörjning.

Vår samlade bedömning är att välfärdsnämnden inte helt säkerställer en ändamålsenlig
styrning och uppföljning av arbetet för att få individer som uppbär försörjningsstöd till
egen försörjning.

Bedömningar mot revisionsfrågor

Revisionsfråga Kommentar

Finns
ändamålsenliga
mål, riktlinjer och
rutiner för arbetet
med att få
individer till egen
försörjning?

Delvis uppfylld
Revisionsfrågan bedöms som
delvis uppfylld.

Bedömningen grundar sig på att
det finns ändamålsenlig mål
framtagna för verksamheten. Målen
är kända i verksamheterna.
Däremot finns det inga målvärden
kopplade till målen per
verksamhetsår. Likaså mäter
indikatorerna inte andelar av
personer/hushåll (såsom målet
anger) utan endast antal. Det
innebär att målen och utfallen av
målen inte sätts i relation till vare
sig sig själva över en tidsperiod
eller i relation till andra kommuners
resultat. Bedömningen grundar sig
även på att det bl.a finns framtagna
rutiner och uppdragsbeskrivningar.

Finns etablerade
samverkansstrukt
urer för
arbetsmarknadsi
nsatser både
internt och
externt?

Uppfylld
Revisionsfrågan bedöms som
uppfylld.

Bedömningen grundar sig på att
det finns formaliserade strukturer
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för samverkan, både internt och
externt.

Genomförs
uppföljning och
rapportering av
insatsernas
resultat och
effekter? Vidtas
åtgärder vid
identifierade
brister?

Delvis uppfylld
Revisionsfrågan bedöms som
delvis uppfylld.

Bedömningen grundar sig på att
det genomförs uppföljningar av
verksamheten genom delårsrapport
och årsbokslut och att nämnden
utöver detta får information om
verksamheten. Vi har emellertid
inte kunnat utläsa att nämnden
vidtar åtgärder vid konstaterade
brister i verksamheten.

Vi noterar även att det inte sker
någon samlad bedömning av mål
och indikatorer i samband med
årsbokslutet. Utfallet för den
politiska inriktningen för
arbetsmarknad och integration
redovisas eller utvärderas inte i
verksamhetsberättelsen. Det görs
inte någon uppföljning av målen om
lägst andel hushåll med
försörjningsstöd och lägst andel
arbetslöshet i riket. I avsaknad av
en tillräcklig uppföljning är det
heller inte möjligt för nämnden att
vid behov vidta relevanta åtgärder.

Rekommendationer
Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi välfärdsnämnden att:

● Se över målstyrningen så att uppföljningen av de politiska inriktningarna
avseende arbetsmarknadsverksamheten kopplas till indikatorer som medger att
de faktiska målen går att följa upp årligen och står i harmoni med de politiska
inriktningarna.

● Göra en samlad uppföljning och bedömning av de två politiska inriktningarnas
utfall för arbetsmarknadsverksamheten i delårs- och årsbokslut.
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Bilagor
Inom ramen för granskningen har en dokumentgenomgång gjorts av följande dokument:

- delregional strategisk samverkansgrupp mellan kranskommunerna och
Arbetsförmedlingen

- Enhetsplan 2021 arbetsmarknadsenheten
- Uppföljning Härryda Framtid (till välfärdsnämnden 3/3 2021
- Härryda Framtid
- Organisationsskiss sektor för socialtjänst
- Verksamhetsberättelse 2020 för välfärdsnämnden
- Verksamhetsplan 2020-2022
- Presentation från Arbetsförmedlingen
- Ärendeprocess AME
- 6 processkartor för arbetsmarknadsenheten
- Strukturerad samverkan Härryda Framtid
- 7 uppdragsbeskrivningar för befattningar
- Organisationsskiss Härryda Framtid
- Skiss över insatser för arbetsmarknadsenheten
- 2 checklistor för anställningar vid arbetsmarknadsenheten
- 6 rutiner för extratjänst, innan beslut om anställning, introduktionsjobb, kommunal

arbetsmarknadsanställningar, nystartsjobb och OSA-anställning
- Information om Unga jobb
- Kriterier för CSR-pris
- Överenskommelse vid kommunal arbetsmarknadsanställning
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2021-06-07

___________________________ ___________________________

Fredrik Carlsson Charlotte Erdtman

Uppdragsledare Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Härryda kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den
4 december 2020. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på
hela eller delar av denna rapport.
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för utbildning, kultur och fritid 
Fredrik Larsson 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-06-14   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN325 611 

 

 

 

Utfasning av lågstadiet på Landvetterskolan 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att inga elever kommer att tas emot i förskoleklass på 
Landvetterskolan från och med läsåret 2022/23. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Befolkningsprognosen har de senaste tre åren visat på minskade elevtal för 
förskoleklass i Landvetter. I befolkningsprognosen för 2021 minskar antalet 
elever i förskoleklass med cirka 20 barn mellan 2022–2026. Skolorna med 
lågstadier i Landvetter har redan nu en överkapacitet i förskoleklass som kommer 
att öka framöver. Från 2022 och framåt kommer det att finnas mellan 30-60 
platser för mycket i förskoleklass i Landvetter.  
 
Förvaltningen bedömer att förslaget med utfasning av lågstadiet på 
Landvetterskolan innebär en ändamålsenlig och kostnadseffektiv anpassning av 
grundskoleorganisationen utifrån aktuellt elevantal. Förvaltningen bedömer vidare 
att Backaskolan och Lunnaskolan har förutsättningar att ta emot de elever som 
enligt förslaget inte längre erbjuds plats på Landvetterskolan.  
 
Förvaltningen bedömer att det finns pedagogiska fördelar för både elever och 
lärare med att fler lärare på en skola undervisar elever i samma ålder.  
 
Förvaltningen bedömer vidare att grundskolans resurser nyttjas på ett mer 
effektivt sätt om lågstadiet i Landvetterområdet organiseras med hela klasser på 
två lågstadieskolor än att det finns klasser som inte är fyllda på tre skolor.   
 
Förvaltningens bedömning är att en utfasning av lågstadiet minimerar 
konsekvenserna för befintliga elever eftersom klasser inte kommer att flyttas. 
Däremot kommer utfasningen att påverka framtida skolval då antalet 
lågstadieskolor i Landvetter minskar. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 14 juni 2021 
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Ärendet 
Befolkningsprognosen har de senaste tre åren visat på minskade elevtal för 
förskoleklass i Landvetter. I befolkningsprognosen för 2021 minskar antalet 
elever i förskoleklass med cirka 20 barn mellan 2022–2026. Skolorna med 
lågstadier i Landvetter har redan nu en överkapacitet i förskoleklass som kommer 
att öka framöver. Från 2022 kommer det att finnas ett överskott på cirka 30 platser 
i Landvetter för förskoleklass och 2026 har överskottet ökat till cirka 60 platser.  
 
Förvaltningen föreslår en anpassning av grundskoleorganisationen i Landvetter. 
Anpassningen innebär att Landvetterskolan från och med läsåret 2022/23 inte tar 
emot några elever i förskoleklass. Om detta genomförs kommer Landvetterskolan 
på sikt bli en mellan- och högstadieskola med årskurs 4–9. 
 
Elever som idag går i antingen förskoleklass eller årskurs 1–3 på Landvetterskolan 
kommer enligt förslaget att få gå kvar hela lågstadiet på skolan. Lågstadiedelen 
kommer därmed att fasas ut under ett antal år istället för att befintliga elever 
flyttas till andra skolor. Utfasningen innebär att det första läsåret Landvetterskolan 
inte kommer att ha någon årskurs i lågstadiet är 2025/26. 
 
Landvetterskolan är en stor enhet som helhet, men F-3 enheten är kommunens 
minsta skolenhet med endast fyra klasser. Det finns ekonomiska och 
organisatoriska fördelar såsom samordningseffekter med att organisera 
förskoleklass, fritidshem och övrig grundskola skola på en större enhet jämfört 
med att endast ha en klass per årskurs. Det finns pedagogiska fördelar av att vara 
fler lärare som arbetar med förskoleklass, fritidshem och lågstadiet på enheten. På 
en större enhet finns goda möjligheter att utbyta erfarenheter, diskutera och 
utveckla verksamheten.  
 
En effekt av att Landvetterskolan slutar att ta emot elever till förskoleklass är att 
Backaskolan och Lunnaskolan kommer att ges möjlighet att ta emot elever upp till 
nära sin maximala elevkapacitet enligt den kapacitet som anges i 
lokalresursplanen för 2021–2025. Om Landvetterskolan hade fortsatt ta emot 
elever i förskoleklass hade det i stället resulterat i att alla tre skolor tagit emot 
färre elever än sin optimala kapacitet utifrån klasstorlek och tjänstefördelning. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Om elevantal på en skola minskar, minskar även enhetens budget. Rektors 
uppdrag blir då att anpassa storleken på grupper, klasser och organisation; i den 
mån det är möjligt. Ur ett ekonomiskt perspektiv finns därför fördelar med att 
organisera lågstadiet i Landvetterområdet på två skolor i stället för tre. Det 
minskar risken för halvfyllda klasser.  
 
Kostnader för skolskjuts kan komma att påverkas av utfasningen av lågstadiet på 
Landvetterskolan. Om söktrycket till Backaskolan ökar mer än vad det gör till 
Lunnaskolan kan skolskjutskostnaden potentiellt öka med drygt 100 tkr under 
första läsåret som Landvetterskolan inte längre tar emot elever i förskoleklass. 
Sedan kan kostnaden öka ytterligare för varje nytt år tills lågstadiet helt har fasats 
ut på Landvetterskolan.   
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Konsekvenser för elever 
För att minska konsekvenser för eleverna så bibehålls befintliga klasser på 
Landvetterskolan och lågstadiet fasas ut succesivt. 

I och med utfasningen av lågstadiet på Landvetterskolan kan framtida skolval för 
blivande förskoleklasselever komma att påverkas. I de fall antalet sökande till en 
skola överstiger antalet lediga platser placeras elever utifrån den relativa 
närhetsprincipen. Eftersom Landvetterskolan inte längre kommer att ta emot nya 
elever i förskoleklass kommer bedömningen av den relativa närheten baseras på 
de två återstående skolor som tar emot elever i förskoleklass, Backaskolan och 
Lunnaskolan. Förändringen skulle kunna innebära att yngre syskon inte kommer 
att erbjudas plats på samma skola som sitt äldre syskon, i de fall det finns fler 
sökande än lediga platser till önskad skola. Exempelvis kan yngre syskon komma 
att erbjudas plats på Backaskolan i stället för Lunnaskolan där ett äldre syskon 
erbjudits plats i ett tidigare skolval. 

Lokaler 
Landvetterskolan består av fem olika skolbyggnader samt Gula Villan som ligger 
bredvid ishallen i Landvetter. Gula Villan har historiskt använts av lågstadiet för 
undervisning samt fritidshem. Utöver Gula Villan har lågstadiet använt lokaler i 
övriga skolbyggnader. Vid en utfasning av lågstadiet skulle 
grundskoleverksamheten kunna lämna Gula Villan. Om grundskolan lämnar 
lokalen skulle den övergå till kommunens fastighetsfunktion att förvalta. Detta 
skulle innebära minskade hyreskostnader för grundskoleverksamheten däremot 
skulle fastighet fortfarande ha kvar kostnader för att förvalta och underhålla 
lokalen. Gula Villans framtida användning får behandlas av kommunens 
lokalresursplanerinsgrupp. En utfasning av lågstadiet innebär även att mellan- och 
högstadiet får fler lokaler att disponera i de fem skolbyggnaderna. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att förslaget med utfasning av lågstadiet på 
Landvetterskolan innebär en ändamålsenlig och kostnadseffektiv anpassning av 
grundskoleorganisationen utifrån aktuellt elevantal. Förvaltningen bedömer vidare 
att Backaskolan och Lunnaskolan har förutsättningar att ta emot de elever som 
enligt förslaget inte längre erbjuds plats på Landvetterskolan.  
 
Förvaltningen bedömer att det finns pedagogiska fördelar för både elever och 
lärare med att fler lärare på en skola undervisar elever i samma ålder.  
 
Förvaltningen bedömer vidare att grundskolans resurser nyttjas på ett mer 
effektivt sätt om lågstadiet i Landvetterområdet organiseras med hela klasser på 
två lågstadieskolor än att det finns klasser som inte är fyllda på tre skolor.   
 
Förvaltningens bedömning är en utfasning av lågstadiet minimerar 
konsekvenserna för befintliga elever eftersom klasser inte kommer att flyttas. 
Däremot kommer utfasningen att påverka framtida skolval då antalet 
lågstadieskolor i Landvetter minskar. 
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Päivi Malmsten Paula Palmdahl 
Sektorschef Verksamhetschef
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för socialtjänst 
Tina Christensen 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-07-09   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN204 739 

 

 

 

VästKoms rekommenderade ersättning för hemtjänst och  
hemsjukvård i annan kommun 2021 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att följa VästKoms rekommenderade ersättning för 
hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2021. 
 
Välfärdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att årligen revidera beloppen utifrån 
VästKoms rekommendationer samt hålla nämnden uppdaterad om beloppen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
VästKoms styrelse rekommenderar årligen de 49 kommunerna i Västra Götaland 
att följa framtagna ersättningsnivåer när det gäller hemtjänst och hemsjukvård 
som utförs av annan kommun än hemkommunen.  
 
VästKoms styrelse beslutade den 9 mars 2021 § 15 att rekommendera 
kommunerna i länet, att för egen del besluta om ersättningsnivåer under 2021 för 
hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i annan kommun än 
hemkommun, enligt följande. 
 

 Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2021 med 433 kr/timma. 
 Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2021 med 710 kr/timma. 

 
Förvaltningens bedömning är att det är lämpligt att följa VästKoms 
rekommendation, vilket bör medföra enhetlighet mellan kommunerna. 
Ersättningsnivån är rimlig i förhållande till kommunens kostnader. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 9 juli 2021 
 Protokoll från VästKoms styrelsemöte 9 mars 2021, § 15 Ersättning för 

hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2021 
 Tjänsteutlåtande, Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan 

kommun 9 mars 2021 
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Ärendet 
VästKoms styrelse rekommenderar årligen de 49 kommunerna i Västra Götaland 
att följa framtagna ersättningsnivåer när det gäller hemtjänst och hemsjukvård 
som utförs av annan kommun än hemkommunen.  
 
VästKoms styrelse beslutade den 9 mars 2021 § 15 att rekommendera 
kommunerna i länet, att för egen del besluta om ersättningsnivåer under 2021 för 
hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i annan kommun än 
hemkommun, enligt följande. 
 

 Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2021 med 433 kr/timma. 
 Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2021 med 710 kr/timma. 

 
För hemtjänstinsatser utförda vid den enskildes tillfälliga vistelse i kommunen har 
vistelsekommunen möjlighet att erhålla ersättning från bosättningskommunen,  
2a kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453). Av lag framgår ingen ersättningsnivå 
utan det ankommer på var och en kommun att besluta om. 
 
Varje region ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som är bosatta i 
regionen, enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Mellan regionerna har 
träffats avtal om ersättningsnivå vid utomlänsvård. Sedan 1999 ansvarar de 49 
kommunerna i Västra Götaland för hemsjukvård utförd till enskild i enlighet med 
gällande Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland, av vilket följer att den 
enskilde har rätt till hemsjukvård oavsett var den formellt är bosatt.  
VästKom rekommenderar kommunerna att sins emellan följa den prissättningen 
som regionerna följer utifrån det så kallade riksavtalet för utomlänsvård. Formellt 
är det Samverkansnämnden för Västra sjukvårdsregionen som beslutar om 
ersättningsnivån som VästKom rekommenderar att kommunerna ska följa. 
 
Ärendet tas upp för beslut till nämnden för fastställande av följsamhet till 
rekommendationen, vars ersättningsnivåer tillämpas i förvaltningen. 
 
Förvaltningens bedömning 
Det är lämpligt att följa VästKoms rekommendation, som vänder sig till alla 49 
kommuner i Västra Götaland, vilket bör medföra enhetlighet mellan kommunerna. 
Ersättningsnivån är rimlig i förhållande till kommunens kostnader. 
 
 
 
Lena Lager Elin Hjalmarsson 
Sektorschef Utvecklingschef 
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PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2021-03-09 

 

VästKom Styrelse 
 

Plats och tid: Via Teams 
Tisdagen den 9 mars 2021 Kl. 9:05-10:30 

 
 
 

Beslutande: 
Axel Josefson, GR 
Martin Carling, Fyrbodal 
Katarina Jonsson, Skaraborg 
Ulf Olsson, Boråsregionen  
 
Anette Carlsson, Boråsregionen 
Bengt Hilmersson, Boråsregionen 
Stefan Carlsson, Boråsregionen 
Miguel Odhner, GR 
Marith Hesse, GR 
Marina Johansson, GR 
Liselotte Fröjd, Fyrbodal 
Ingemar Samuelsson, Fyrbodal 
Johan Abrahamsson, Skaraborg  

 

 
Jonas Sundström, Skaraborg 
Anna-Karin Skatt, Skaraborg 

 
Frånvarande: 
Paul Åkerlund, Fyrbodal 

 
Övriga: 
Helena Söderbäck, GR 
Magnus Haggren, Boråsregionen 
Jeanette Lämmel, Fyrbodal 
Kristofer Svensson, Skaraborg  

 
Ann-Charlotte Järnström, VästKom 
Karl Fors, VästKom 

 

 
 
Utses att justera 
 
Underskrifter:  
   
Sekreterare……………………………………………………….….…….. 
   Ann-Charlotte Järnström   

   
 
Ordförande……………………………………………………….………… 

Axel Josefson 
       
   
Justerande……………………………………………………….….………. 
   Martin Carling  

  

Ann-Charlotte Järnström (17 Mar 2021 18:34 GMT+1)

Martin Carling (18 Mar 2021 09:37 GMT+1)

Axel Josefson (18 Mar 2021 10:19 GMT+1)
Axel Josefson
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VästKom Styrelse Styrelsemöte 2021-03-09 2 

 
 
Mötet öppnades av ordförande Axel Josefson och alla hälsades välkomna.  
Till justeringsperson valdes Martin Carling. 
Kristofer Svensson, ny förbundsdirektör i Skaraborg, hälsades välkommen. 

§ 8 Lägesrapport från VD 

Se bifogad PPT-presentation ”VD-rapport 2021-02-26” 
 
Medskick: Ann-Charlotte kollar upp med VGR om de stämmer att de tänkt flytta människor 
mellan olika kommuner för att få vaccin. (Ex Tidaholm, Falköping). 
 
Beslut: Styrelsen noterar informationen. 

§ 9 Lägesrapport från FVM  

Se bifogad PPT-presentation ”FVM lägesrapport VKAU 2021-02-26” 
Bra dialog. Axel påtalar vikten av att ha en bakdörr öppen ifall det inte går som det var tänkt. 
 
Beslut: Styrelsen noterar informationen. 

§ 10 Lägesrapport Välfärd. Statliga medel inom Hälsa, vård och omsorg. 

Se bifogad PPT-presentation ”Välfärd Lägesrapport VKAU 21-02-26” 
Redovisning av medel, hur de har fördelats och använts 2020 och 2021. 
 
Beslut: Styrelsen noterar informationen. 
  

§ 11 Beredning inför kommande BHU. Se särskild kallelse. 

Beslut: Styrelsen tar med synpunkter till BHU: 
Ärende 3. Förbundens tjänstepersoner ska vara med i fortsatta processen för att ta fram 
VGR:S remissvar. 
Ärende 6. Kommunerna vill ha mera insyn i framflyttade objekt och en bättre uppföljning av 
objekt. 
Ärende 8. Ändra processen så att det politiska samrådet får komma in med synpunkter och 
förslag innan ärendet går ut på formell remiss. 
 

§ 12 Aktuella frågor från Kommunalförbunden till BHU. 

Beslut: Ärendet om strandskyddsremiss med extern föredragande. 
 

§ 13 Bokslut och Årsredovisning 2020  
Se bifogat Tjänsteutlåtande och Årsredovisning 2020 
 
Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna Årsredovisning 2020 och överlämnar detta till 
revisorerna och föreningsstämman för behandling.  
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VästKom Styrelse Styrelsemöte 2021-03-09 3 

§ 14 Svar på remiss och nytt förslag till VästKoms Verksamhetsplan 2021-2023 
Se bifogat Tjänsteutlåtande och VästKoms Verksamhetsplan 2021-2023 

 
Beslut: Styrelsen beslutar att  
- anta reviderad VästKoms verksamhetsplan 2021-2022. 
- notera arbetsutskottets beslut om att ge förbundsdirektörerna i uppdrag att utreda hur 
man ska arbeta med kunskapsstyrning inom socialtjänst och vem som ska ha vilket ansvar. 
- ansvaret för Naturbruksavtalet ligger kvar på VästKom tills vidare. 

 

§ 15 Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2021 

 Se bifogat Tjänsteutlåtande 
 
Beslut: VästKoms styrelse beslutar att rekommendera kommunerna i länet, att för egen del 
besluta om en ersättningsnivå under 2021 för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse 
i annan kommun än hemkommun, enligt nedan.  

- Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2021 med 433 kr/timma. 

- Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2021 med 710 kr/timma. 

 

§ 16 Länsgemensamt avtal för verksamhetsförlagd utbildning (VFU). 

Se bifogat Tjänsteutlåtande och ”Länsgemensamt avtal VFU, slutlig version” 
 
Beslut: VästKoms styrelse ställer sig bakom förslag till Avtal om samverkan mellan 
kommunerna, regionen och lärosätena i Västra Götaland avseende verksamhetsförlagd 
utbildning inom akademisk vårdutbildning på grund- och avancerad nivå samt 
rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att i sin tur ta egna 
beslut. 
 

§ 17 Övriga frågor 

Beslut: Styrelsen får samma utskick som ledamöterna i SRO efter varje SRO-möte.  
 
 
Mötet avslutades av ordförande. 
 
 

Page 64 of 237



Protokoll Styrelsen 20210309
Slutgiltig revideringsrapport 2021-03-18

Skapad: 2021-03-17

Av: Johanna Hansson (johanna.hansson@vastkom.se)

Status: Signerat

Transaktions-ID: CBJCHBCAABAAnnwsDWWmlx1rSb308THwH2iICVmRBmYM

”Protokoll Styrelsen 20210309” – historik
Dokumentet skapades av Johanna Hansson (johanna.hansson@vastkom.se)
2021-03-17 - 15:47:01 GMT– IP-adress: 213.66.202.205

Dokumentet skickades med e-post till Axel Josefson (axel.josefson@stadshuset.goteborg.se) för signering
2021-03-17 - 15:48:09 GMT

Dokumentet skickades med e-post till Martin Carling (martin.carling@dalsed.se) för signering
2021-03-17 - 15:48:10 GMT

Dokumentet skickades med e-post till Ann-Charlotte Järnström (ann-charlotte.jarnstrom@vastkom.se) för
signering
2021-03-17 - 15:48:10 GMT

E-postmeddelandet har visats av Martin Carling (martin.carling@dalsed.se)
2021-03-17 - 16:27:22 GMT– IP-adress: 66.249.81.177

E-postmeddelandet har visats av Ann-Charlotte Järnström (ann-charlotte.jarnstrom@vastkom.se)
2021-03-17 - 16:40:58 GMT– IP-adress: 188.151.48.72

Dokumentet har e-signerats av Ann-Charlotte Järnström (ann-charlotte.jarnstrom@vastkom.se)
Signaturdatum: 2021-03-17 - 17:34:51 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 188.151.48.72

Dokumentet har e-signerats av Martin Carling (martin.carling@dalsed.se)
Signaturdatum: 2021-03-18 - 08:37:48 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 83.187.183.95

E-postmeddelandet har visats av Axel Josefson (axel.josefson@stadshuset.goteborg.se)
2021-03-18 - 09:19:12 GMT– IP-adress: 62.88.128.74

Dokumentet har e-signerats av Axel Josefson (axel.josefson@stadshuset.goteborg.se)
Signaturdatum: 2021-03-18 - 09:19:42 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 62.88.128.74

Avtal har slutförts.
2021-03-18 - 09:19:42 GMT

Page 65 of 237



 

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 

Box 5073, 40222 Göteborg  Besök: Anders Perssonsgatan 8, Göteborg   Tel: 072-707 45 50 
E-post: info@vastkom.se   www.vastkom.se 
Organisationsnummer: 858501-2084 

Tjänsteutlåtande 
Anneli Assmundson, VästKom 

 
Till VästKoms styrelse 2021-03-09 

 
Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2021 
  

Förslag till beslut:  
VästKoms styrelse beslutar att rekommendera kommunerna i länet, att för egen del besluta 
om en ersättningsnivå under 2021 för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i 
annan kommun än hemkommun, enligt nedan.  
 

 Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2021 med 433 kr/timma. 

 Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2021 med 710 kr/timma. 
 

Ärendet 
VästKom rekommenderar årligen de 49 kommunerna i Västra Götaland att följa vissa 
ersättningsnivåer när det gäller hemtjänst och hemsjukvård som utförs av annan kommun 
än hemkommunen.  
 
Hemtjänst 
Ersättningsnivån för 2021 rekommenderas till 433 kr/timma för biståndsbedömd hemtjänst. 
Ersättningsnivån innebär en höjning med 1,5 % och baseras på innevarande års 
omsorgsprisindex (OPI)  
 
Hemsjukvård 
För sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas av 
arbetsterapeut eller sjukgymnast, rekommenderas kommunerna att under 2021 följa det 
belopp som fastställts av Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen.1 Beloppet är 
för 2021 satt till 710 kr/timma.  
 
Bilagor:  

 Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2021 

 Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2021 

 
 
Ann-Charlotte Järnström    Anneli Assmundson Bjerde  
Direktör VästKom      Chef välfärdsutveckling, VästKom 
 
  

 
1 https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/53283308-2854-48cc-916c-
d4ddade5ddd7/Utoml%c3%a4nspriser%20V%c3%a4stra%20sjukv%c3%a5rdsregionen%202021.pdf?a=false&guest=true 
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Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2021 
 

Ärendet 
Från den 1 maj 2011 har riksdagen beslutat om möjligheter för vistelsekommun att bl.a. 
erhålla ersättning från bosättningskommun för utförd hemtjänst vid tillfällig vistelse i 
kommunen. Något fast ersättningsbelopp anges inte, utan i propositionen anges att 
bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen enligt den ersättningsnivå som 
bosättningskommunen tillämpar. Enligt önskemål från flera kommuner rekommenderar  
VästKoms styrelse årligen kommunerna i länet ett fast belopp på samma sätt som VästKom 
årligen anger kostnadsnivån för utförd hemsjukvård.  

 

Hemtjänst 
Ersättningsnivån innebär en höjning med 1,5 % och baseras på innevarande års 
omsorgsprisindex (OPI). 
 

Ersättningsnivån för 2021 för hemtjänst i annan kommun är enligt rekommendation  
433 kr/timma. 
 

Faktureringsrutin hemtjänst 
Den enskilde ska ansöka om hemtjänst i sin hemkommun (folkbokföringskommun). Det är 
hemkommunen som beslutar om omfattningen av insatsen. Hemkommun och 
vistelsekommun ska innan beslut lämnas till den enskilde, stämma av verkställighet, 
inklusive omfattning och ersättning. Förutom själva vårdinsatsen ska även restid inräknas 
om sådan krävs. 

Detta innebär för kommunerna i Västra Götaland att den kommun som utför 
hemtjänstinsatsen debiterar folkbokföringskommunen för det antal timmar som är 
överenskommit dem emellan när det gäller hemtjänstinsatsen. Det ankommer alltså på den 
utförande kommunen att hos folkbokföringskommunen förankra omfattningen på den 
hemtjänst som ska ges innan fakturering sker. 
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Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2021 
Sedan 1 januari 1999 har de 49 kommunerna i Västra Götaland ansvar för hemsjukvård i 
ordinärt boende i enlighet med gällande Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland.  

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska varje region erbjuda en god hälso- och sjukvård 
åt dem som är bosatta i regionen. Det innebär att kommunerna i Västra Götaland ska ge 
hemsjukvård i ordinärt boende åt personer bosatta inom länet, oavsett om de är 
kommuninvånare eller inte. Kommunen kan inte neka insats till "icke kommuninvånare" 
med hänvisning till resursbrist utan alla sökanden ska behandlas lika. 

Enligt HSL kan en region ge sjukvård till personer som vistas i regionen utan att vara bosatta 
där. Samtliga regioner i landet har sig emellan ett avtal, det s.k. riksavtalet för 
utomlänsvård, som reglerar den ekonomiska ersättningen, när vård ges av annan region än 
där den enskilde är bosatt. VästKom har rekommenderat kommunerna i Västra Götaland 
att följa detta avtal sig emellan. Sålunda kommer vi också att följa den prissättning som 
Västra sjukvårdsregionen beslutar om årligen.  

Sedan 2018 har Västra sjukvårdsregionen harmoniserat priserna med Södra 
sjukvårdsregionen. Detta innebär en ny kategorisering av yrkeskategorierna och numer 
ingår såväl distriktsköterska som sjukgymnast i kategorin  ”Besök hos övriga 
yrkeskategorier i primärvård (inklusive medicinsk service)”.  

 
Ersättningsnivån för hemsjukvård för 2021 är satt till 710 kr/timma.  
 

För sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas av 
arbetsterapeut eller sjukgymnast, rekommenderas kommunerna att under 2021 följa det 
belopp som fastställts av Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen.2 Beloppet är 
för 2021 satt till 710 kr/timma.  

 

Faktureringsrutin hemsjukvård 
När en patient begär hemsjukvård i vistelsekommun ska vistelsekommunen stämma av 
med hemkommunen om omfattningen på vårdinsatsen innan beslut lämnas till den 
enskilde. När omfattningen på insatsen bestäms ska förutom själva vårdinsatsen även restid 
inräknas om sådan krävs.  

I praktiken innebär detta, för kommunerna i Västra Götaland, att den vårdgivande 
kommunen debiterar folkbokföringskommunen för det antal timmar som man 
överenskommit sig emellan när det gäller vårdinsatsen. Det ankommer alltså på 
vårdkommunen, att hos folkbokföringskommunen förankra omfattningen på vården som 
ska ges innan fakturering sker. 

 
2 https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/53283308-2854-48cc-916c-
d4ddade5ddd7/Utoml%c3%a4nspriser%20V%c3%a4stra%20sjukv%c3%a5rdsregionen%202021.pdf?a=false&guest=true 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Ekonomi- och upphandlingsfunktionen 
Helena Lundqvist 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-06-09   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN322 106 

 

 

 

Tolkförmedling Väst – Budget och verksamhetsplan 2022-2024 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att inte lämna några synpunkter på förslag till 
budget och verksamhetsplan 2022-2024 för Tolkförmedling Väst.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att 
tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet bedriver även 
översättningsverksamhet. Som medlem, tillika ägare, av förbundet köper 
medlemsorganisationernas verksamheter språktolktjänster av 
Tolkförmedling Väst. Tolkförmedling Väst grundades 2013 och Härryda 
kommun blev medlem 1 jan 2019. Förbundet består idag av 43 medlemmar, 
VGR samt 42 kommuner i Västra Götalandsregionen. Härryda kommuns 
politiska representation är Maria Kornevik Jakobsson samt Siw Hallbert. 
 
Direktionen för Tolkförmedling Väst har godkänt förslag till budget och 
verksamhetsplan 2022-2024 och beslutat att förslaget ska sändas till 
medlemskommunerna för samråd inför beslut om budget och 
verksamhetsplan på direktionsmötet den 24 september.   
 
Förbundets budgetomslutning för 2022 är 208 500 tkr. Finansiering av 
förbundets kostnader kommer från intäkter från medlemskommunernas 
köpta tjänster. Inför 2022 föreslås en genomsnittlig höjning av priserna om 
2,7 procent. 
 
Under 2020 köpte Härryda kommun tjänster för 984 tkr av Tolkförmedling 
Väst. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 9 juni 2021  
 Förslag till budget och verksamhetsplan 2022-2024, Tolkförmedling 

Väst 
 Tjänsteutlåtande, Tolkförmedling väst 
 Protokollsutdrag, Tolkförmedling väst 
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Peter Lönn Bo Ekström 
Kommundirektör Ekonomichef 
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Ordförande har ordet 

Förbundets ständiga utmaning är att förutse och på bästa sätt tillgodose medlemmarnas behov av 

tolk. Som ordförande för Tolkförmedling Väst är jag verkligen glad över att möta det mycket 

konstruktiva arbete och den vilja att alltid vara ledande inom tolkverksamheten som jag upplever 

kännetecknar utvecklingen inom förbundet.  

 

Verksamheten är mycket utvecklingsinriktad och förbundet har under senare år genomgått flera 

förändringar och utmaningar. Ett ständigt kvalitetsarbete pågår i verksamheten och som ett 

resultat av detta certifierades Tolkförmedling Väst under hösten 2020 enligt FR2000. Ledningen 

driver ett målinriktat systematiskt arbetsmiljöarbete där förbundets värdegrund och ledord 

genomsyrar verksamheten. Som ordförande ser jag att den ständiga förbättringsprocessen och 

ambitionen att konsekvent erbjuda en mycket hög kvalitet ger oss de bästa möjligheterna att möta 

de förväntningar våra medlemsorganisationer har. Vid årsskiftet fick förbundet ytterligare tre nya 

medlemmar. Det är mycket glädjande att Tolkförmedling Väst har fått förtroendet att få leverera 

kvalitativa tolktjänster även till dessa kommuner. 

 

I skrivande stund har pandemin en fortsatt stor inverkan på vårt samhälle och därmed även på 

kundernas efterfrågan av förbundets tolktjänster. Som ett resultat av pandemin utfördes något 

färre tolkuppdrag än budgeterat för 2020. Under första delen av 2021 har dock efterfrågan på 

tolk åter ökat och efterfrågan på distanstolkning, då främst telefontolkning, dominerar. Även 

distanstolkning via skärm har ökat stadigt och förbundet arbetar ständigt med att möta kundernas 

förändrade behov. Kundernas synpunkter är därför mycket viktiga för utvecklingen av olika typer 

av tolktjänster.  

 

Pandemin har medfört att den digitala utvecklingen har skyndats på. Likaså har förbundet varit 

angelägna om att snabbt ställa om olika mötesformer och utbildningsinsatser, för både kund och 

tolk, till distans. Medarbetarna inom förbundet har i möjligaste mån arbetat på distans sedan 

pandemin bröt ut. Distansarbetet har fungerat väl och verksamhetens produktion har i mycket 

liten utsträckning påverkats av pandemin.   

 

En verksamhet lyhörd för sina kunder, med stor utvecklingsvilja och en ekonomi under kontroll 

skapar goda förutsättningar för nya spännande verksamhetsår. Med dessa ord ser jag fram emot 

ytterligare ett år som ordförande i Tolkförmedling Väst.  

 

 

Göteborg 2021-04-26 

 

Åke Björk 

Ordförande 
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Vision 

Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i 

samhället. 

 

Övergripande strategi 

Vårt uppdrag är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Detta gör vi genom att vara 

lyhörda för medlemmarnas behov. 

 

Vi ska kartlägga, utreda och analysera vår verksamhet samt kundernas och uppdragstagarnas 

synpunkter för att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten.  

 

Vi ska vara det självklara valet för professionella uppdragstagare och en förmedling där 

uppdragstagare ges förutsättningar att utföra kvalitativa uppdrag. 

 

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna kan påverka, tar ansvar och är engagerade.  

Tillsammans med medarbetarna, utifrån förbundets värdegrund, skapar vi förutsättningar för en 

god arbetsmiljö.  

 

Vi ska ha en budget i balans. Ingen beslutad aktivitet ska sakna finansiering och varje aktivitet ska 

vara värdeskapande för verksamheten. Varje möjlighet till effektivisering som inte går ut över 

kvaliteten ska tillvaratas. 

 

Övergripande mål 

Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara 

valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv 

arbetsgivare där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska 

vara i framkant och en förebild för andra. Förbundets värdegrund ska vara ett gemensamt 

förhållningssätt och verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och trygghet 

i alla led. 

 

Tolkförmedling Väst ska 

• ha god tillgänglighet och likvärdig service till förbundets kunder  

• hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 

verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling  

• ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt  

• arbeta hållbart och miljömedvetet  

• verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 

samhället. 
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Verksamhetsmål 2022 

Målen för 2022 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. 

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 

 

Kvalitetsmål 

Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 

Indikator 
Utfall 

2020 

Målvärde 

2021 

Målvärde 

2022 

Andel tillsatta beställningar ska överstiga 99 % 99 % ≥99 % >99 % 

Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från 

bokade uppdrag ska understiga 1 % 

0,8 % <1 % <1 % 

 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

Indikator 
Utfall 

2020 

Målvärde 

2021 

Målvärde 

2022 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 

auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 5 %. 

4,5 % ≥5 % ≥5 % 

Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå 

till minst 18 % 

20 % ≥15 % ≥18 % 

Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till 

minst 65 %. 

62,6 % ≥60 % ≥65 % 

 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas 

Indikator 
Utfall 

2020 

Målvärde 

2021 

Målvärde 

2022 

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska 

uppgå till minst 65 %. 

56 % ≥52 % ≥65 % 

 

Arbetsmiljömål 

Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikator 
Utfall 

2020 

Målvärde 

2021 

Målvärde 

2022 

Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 6,7 % <6 % <6 % 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 85 75 >80 >85 

 

Miljömål 

Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet 

Indikator 
Utfall 

2020 

Målvärde 

2021 

Målvärde 

2022 

Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst 

63 %. 

60,3 % ≥50 % ≥63 % 
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Verksamhetsbeskrivning 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 

behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är 

därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga 

språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet. 

 

Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och består av totalt 43 medlemmar; 

Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga, 

Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, 

Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, 

Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, 

Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö. 

 

 

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina 

medlemmar. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje 

medlem har tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger 

medlemmens andel i förbundet. 

 

                                                 
1 En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till att översätta handlingar om det 
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar 
svenska.” 

Figur 1 Karta över medlemskommuner 
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Förbundets organisation 

Direktion 

Tolkförmedling Väst styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive 

medlemsorganisation. Direktionens uppdrag regleras i Kommunallagen och i den 

förbundsordning som medlemmarna har antagit. Direktionen sammanträder fyra gånger per år. 

 

 

Tjänstemannaorganisation 

På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektören. 

Verksamheten består av kansli, tolkförmedling och översättningsförmedling. Kansliet leds av 

förbundsdirektören och de lokala förmedlingskontoren, inklusive översättningsenheten, leds av 

fyra verksamhetschefer. Förbundet har sitt säte i Göteborg och lokala kontor i Borås, Trollhättan 

och Mariestad. Administrativa stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestad, 

Töreboda och Gullspång (MTG), kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och 

verksamhetsanpassat telefonisystem köps separat. 

 

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi 

Organisation och bemanning 

Senaste årens fokus på verksamhetsutveckling i kombination med bland annat införandet av det 

nya verksamhetssystemet har medfört förändrade processer och arbetssätt. Tolkförmedlarrollen 

blir som en följd av detta alltmer differentierad och specialiserad. Under hösten 2020 inrättades 

en tjänst som digitaliseringsutvecklare i syfte att möta förbundets alltmer ökade digitaliserings-

behov. Hur samhället kommer att se ut efter att pandemin planat ut återstår att se, men för att 

möta framtidens organisations- och bemanningsbehov är förbundet lyhörda för såväl kundernas 

som medarbetarnas synpunkter och signaler.  

 

 

Figur 2 Organisationsschema 
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Verksamhet 

Ökad digitalisering och distanstolkning 

Löpande arbete pågår för att utveckla befintliga tolktjänster och för att följa den allt mer ökade 

digitaliseringen i samhället. Under de närmaste åren förväntas fler digitala tolktjänster och 

troligen även AI-baserade lösningar erbjudas branschen. Det nya verksamhetssystemet har skapat 

större förutsättningar för skärmtolkning vilket gjort att denna tjänst ökat under året som gått. 

Under pandemin har även telefontolkning ökat markant och är nu den dominerande tolktjänsten. 

Distanstolkningen förväntas fortsatt utgöra den större andelen av tolkuppdragen även när 

pandemin klingat av.  

 

Kundarbete 

Under föregående år fick kundarbetet stå tillbaka på grund av pandemin. Nya digitala 

mötesformer etablerades dock under slutet av 2020 och förväntas över tid finnas kvar som ett 

alternativ till det fysiska mötet med kund. Förhoppningen är att det fysiska mötet under 2022 

återigen ska vara en del av förbundets kundarbete. Likaså förväntas varumärkesarbetet kunna 

återupptas genom deltagande på olika mässor och event. 

 

Kundernas synpunkter, tankar och idéer är viktiga parametrar i förbundets utvecklingsarbete av 

såväl tjänsteutbud till kund som utbildningsinsatser för tolkarna. Utvecklingen av kundarbetet 

och kundrelationerna är därför ett fortsatt viktigt fokusområde de kommande åren.   

 

Uppdragstagare 

Samarbete med externa aktörer avseende såväl grundutbildning som 

kompetensutvecklingsinsatser för tolkar har inletts och förväntas utvecklas under de kommande 

åren. Flera av förbundets egna utbildningsinsatser har sedan 2020 successivt utvecklats till 

distansformat vilket innebär att en större andel av förbundets geografiskt utspridda tolkar över tid 

förväntas kunna ta del av förbundets kompetensutvecklingsutbud. Likaså har informationsträffar 

för förbundets uppdragstagare erbjudits i digital form sedan 2020. Denna mötesform förväntas 

fortsatt vara ett komplement till de fysiska mötena för att nå ut till en större andel av 

uppdragstagarna.  

 

Ekonomiska förutsättningar  

Bakgrund 

Behovet av förbundets tjänster har en direkt koppling till den rådande flyktingsituationen och 

migrationspolitiken i världen. Antalet flyktingar som söker sig till Sverige påverkar till stor del 

behovet av språktolk- och översättningstjänster. 

 

UNHCRs årliga rapport visar att 79,5 miljoner människor befann sig på flykt i slutet av 2019 

vilket är 9,2 miljoner fler människor jämfört med 2018.2 Närmare 13 000 personer sökte asyl i 

Sverige under 2020 vilket är hälften så många som 2019. Även kommunmottagandet har nästintill 

halverats. Minskningen är en direkt effekt av pandemisituationen i världen.3 

 

                                                 
2 Global trends forced displacement in 2019. UNHCR. https://www.unhcr.org/5ee200e37.pdf. Hämtat 2021-03-31. 
3 www.migrationsverket.se. Hämtat 2021-03-31 
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Pandemisituationen i världen har gjort att Migrationsverket i sin första prognos för året justerar 

antalet asylsökande till ett spann om 12 000 - 20 000 för 2021. Hur pandemin och vaccineringen 

fortlöper är en osäkerhetsfaktor avseende prognosen för antalet asylsökande. Migrationsverkets 

bedömning är att reserestriktionerna inom Europa kommer att minska under hösten och att 

inflödet av asylsökande därmed kommer att öka. På längre sikt bedöms antalet asylsökande 

gradvis återgå till cirka 20 000 per år.4 Den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd gäller till juli 

2021. Huruvida en förlängning eller inte kommer att ske är i dagsläget okänt och därmed en 

ytterligare osäkerhetsfaktor avseende prognosen för antalet asylsökande. I sin andra prognos för 

året sänker Migrationsverket intervallet till 11 000 - 19 000 asylsökande under 2021 vilket beror 

på ett lägre utfall än förväntat hittills i år. 5 

 

Under pandemin har kunderna haft ett förändrat tolkbehov, vilket innebär att distanstolkningen 

markant har ökat. Det förändrade tolkbehovet förväntas till viss del kvarstå även efter att 

pandemin klingat ut. Den allmänna politiska debatten om rättigheten till tolk, de offentliga 

verksamheternas besparingskrav samt den digitala utvecklingen i samhället kommer med stor 

sannolikhet att påverka behovet av språktolk under de närmaste åren. Framtida efterfrågan på 

förbundets tjänster är därmed svårbedömd men troligt är att efterfrågan av språktolk kommer att 

stabiliseras över tid även om det förväntas vara på en lägre nivå än innan pandemin. 

 

År 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Budgeterat 

antal uppdrag  
380 000 335 000 345 000 340 000 325 000 320 000   

Utfall antal 

uppdrag 
336 000 337 000 347 000 304 0006 

Prognos 

325 000 
 

Prognos 

320 000 

Prognos 

320 000 

Budgetutfall 

(tkr) 
79 5 295 5 867 3 465 0 0 0 0 

Figur 3 Utfall och prognos för antalet uppdrag och budgetutfall 

Förbundets intäkter fås genom förmedling av tolktjänster och verksamhetens största kostnader är 

arvoden till tolkar kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala 

intäkterna är beroende av hur många tolktjänster som utförs. Förbundet debiterar medlemmarna 

för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

 

God ekonomisk hushållning 

I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha god ekonomisk hushållning. Verksamheten ska 

genomsyras av god ekonomisk hushållning i både ett kort- och i ett långt perspektiv. Då både 

verksamhetsmålen och de finansiella målen bedöms uppfyllas över tid anses förbundet ha god 

ekonomisk hushållning. För år 2022 budgeteras ett underskott med åberopande av särskilda skäl 

bestående av ökade avskrivningskostnader av engångskaraktär. Även med beaktande av det 

planerade underskottet bedöms förbundet ekonomiska ställning vara god och under kontroll. 

                                                 
4 Verksamhets- och utgiftsprognos 2021-02-05. Migrationsverket. https://www.migrationsverket.se/download/ 
18.2fa4056d1775f05c2039c 
/1612515567302/Migrationsverkets%20prognos%20februari%202021%20P1-21.pdf. Hämtat 2021-03-13. 
5 Verksamhets- och utgiftsprognos 2021-04-29. Migrationsverket. 
https://www.migrationsverket.se/download/18.2fa4056d1775f05c2031077/1619609745531/Migrationsverkets%20
prognos%20april%202021%20P2-21.pdf. Hämtat 2021-04-29. 
6 Covid-19, antal uppdrag tydligt påverkat av pandemin från och med mars 2020. 
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Utgångsläge inför planering av budget 2022 

Enligt förbundsordningen ska direktionen årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska 

innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin 

under den kommande tvåårsperioden. Förbundets årliga kostnader ska, enligt Kommunallag och 

förbundsordning, normalt minst täckas av årets intäkter och som övergripande verksamhetsmål 

anges att verksamheten ska ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt. 

Undantag från principen att de årliga budgeterade kostnaderna minst ska täckas av intäkter kan 

göras om direktionen åberopar särskilda skäl. Direktionen föreslår att särskilda skäl åberopas för 

år 2022. Redogörelse för dessa lämnas under rubriken ”Budget 2022”. Budgetförslaget ska 

samrådas med förbundsmedlemmarna senast en månad före direktionens sammanträde och 

budgeten ska fastställas senast den 30 september före verksamhetsåret.  

 

Som utgångsläge för planeringen av 2022-2024 finns gällande plan för 2021-2023 samt utfallet av 

de senaste åren och prognoser för de kommande åren. Flyktingsituationen och 

migrationspolitiken i omvärlden samt Migrationsverkets prognos tas även i beaktan i planeringen 

av budget 2022. Huruvida pandemin kommer att påverka förbundets verksamhet även under 

2022 är idag svårbedömt. Utifrån pågående vaccinering i samhället borde dock pandemin inte ha 

någon större påverkan på verksamheten under 2022. 

 

Årsprognos 2021 i jämförelse med budget  

Under 2020 utförde förbundet ca 316 000 uppdrag, vilket är 24 000 färre uppdrag än budgeterat. 

Till skillnad från flera andra förmedlingar i landet, som drabbats hårt av pandemin, blev utfallet 

för Tolkförmedling Väst högre än vad som först prognostiserades. Även om de första tre 

månaderna 2021 visade på en femprocentig ökning jämfört med motsvarande period 2020 så 

förväntas pandemin påverka det totala utfallet för helåret. Den första prognosen pekar dock på 

att antalet budgeterade uppdrag kommer att nås 2021. Troligt är att förbundet når ett nollresultat 

trots ökade avskrivningar. 

 

Arvodesutveckling 

Som ett led i att säkerställa försörjningen av uppdragstagare samt kvalitetssäkra förbundets 

tjänster, bör arvodena för såväl tolkar som översättare årligen ses över. Arvodesutvecklingen bör 

ha följsamhet med såväl branschen i stort som den generella arbetsmarknadens löneutveckling. 

Trots flera års arbete för marknadsmässiga arvoden bedöms särskilda satsningar på de högre 

kompetensnivåerna fortgå ytterligare några år.  

 

Personalbemanning och löneutveckling 

Såväl bemanning som arbetsprocesser ses kontinuerligt över och anpassas efter organisationens 

föränderliga behov. Införandet av det nya verksamhetssystemet har i kombination med 

förändrade behov utvecklat framförallt tolkförmedlarrollen, vilken på sikt därmed troligtvis 

kommer att bli mer lönedifferentierad. Såväl anställningsform som marknadsmässiga löner 

bedöms som viktiga parametrar för att förbundet ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och 

därmed både kunna rekrytera och behålla rätt medarbetare. 
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Pension 

Förbundets pensionsförvaltare är KPA och lagstadgade premier för tillsvidareanställda betalas 

löpande. Löneskatt på 24,26 % ingår i pensionskostnaden. Löneskatten betalas årsvis och regleras 

genom inbetalning via preliminärskatten varje månad och resterande skuld/fordran regleras vid 

bokslut varje år. Ingen ansvarsförbindelse finns då intjänandet och kostnaden tas löpande.  

 

Prisutveckling  

Indexuppräkningar och centrala löneavtal har ökat förbundets drifts- och personalkostnader. För 

att säkerställa försörjningen av uppdragstagare bör arvodena till tolkar och översättare ha 

följsamhet med den allmänna löneutvecklingen i samhället vilket också påverkar förbundets 

kostnader.  

 

I enlighet med självkostnadsprincipen har förbundets tjänster inför 2021 prisjusterats med 2,6 %. 

För en budget i balans bedöms prisjusteringen för 2022 resultera i en snitthöjning om cirka  

2,7 %. 

 

Finansiella mål 2022 

Enligt Kommunallagen ska förbundets ekonomi vara i balans. Intäkterna ska minst täcka 

kostnaderna vilket innebär att den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat. Dock har ett 

underskott budgeterats för år 2022 (se kommentarer i stycket nedan). Att förbundet har ett 

positivt saldo på banken under året och därmed inte nyttjar checkkrediten bidrar också till en 

ekonomi under kontroll. 

 

Direktionen har fastslagit följande finansiella mål  

 

• Den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat.  

• Checkkrediten ska ej nyttjas. 

 

Budget 2022  

Enligt förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter och 

medlemmarna debiteras för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

 

Budget 2022 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets 

medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 320 000 uppdrag för 2022. Efter omprövning 

av nyttjandetiden på förbundets immateriella tillgångar förväntas investeringen vara helt 

avskriven år 2023 vilket resulterar i att avskrivningarna kommer öka med 4,5 mkr 2022. Då denna 

kostnad bedöms vara av engångskaraktär och förbundet har en stabil ekonomi läggs en budget 

med negativt utfall som resulterar i ett underskott. Underskottet förväntas täckas av förbundets 

egna kapital. Det beräknade underskottet för 2022 (-4,5 mkr) föreslås därmed ej behöva 

återställas i enlighet med Kommunallagens bestämmelser gällande balanskravet med åberopande 

av särskilda skäl. De särskilda skälen utgörs av att det beräknade underskottet år 2022 är av 

engångskaraktär utan bestående påverkan av förbundets ekonomiska resultat och ställning.  
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Därutöver har förbundet över åren ansamlat ett eget kapital i syfte att bland annat nyttja vid 

situationer av engångskaraktär för att undvika att belasta förbundets medlemmar. En normal 

kostnadsutveckling förväntas fortsättningsvis och prisjusteringen för 2022 resulterar i en 

snitthöjning om 2,7 %. 

 

 Budget 2022 tkr 

Verksamhetens intäkter 204 000 

Verksamhetens kostnader 208 500 

Årets resultat -4 500 

 

Budget 2022, specifikation 

 Intäkter (tkr)    

Intäktsslag Belopp Kommentar 

Försäljning av förmedlingstjänster 204 000 Tolk- och översättningstjänster 

Summa verksamhetens intäkter 204 000  
 Kostnader (tkr)    
Kostnadsslag Belopp Kommentar 

Personalkostnad 33 792  Lön* och övriga personalkostnader  

Direktionskostnad 1 200  Arvoden* och övriga möteskostnader  

Arvoden uppdragstagare 156 300  Arvoden* och kostnadsersättningar 

Rekrytering och utbildning av uppdragstagare 800 Utbildning, material, handledning 

Lokalkostnader 3 754  Lokalhyra, lokalvård, larm, el 

IT-kostnader 2 454  Hyra IT-utrustn., licenser, telefoni & porto 

Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial 340 Förbrukningskostnader 

Administrativa tjänster 3 650  Adm. tjänster, konsulttjänster, jouravtal 

Finansiella kostnader 6 210  Avskrivning, ränta, övriga bankkostnader 

Summa verksamhetens kostnader 208 500  
* inkl. personalomkostnadspålägg   

 

 

Investeringsbudget 2022 

Det finns inga investeringar planerade under budgetåret och planperioden. 

 

Ekonomisk plan 2022-2024  

Budget, (tkr) 2022 2023 2024 

Intäkter 204 000 210 000 215 000 

Kostnader 208 500 210 000 215 000 

Budgeterat resultat -4 500 0 0 
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Tolkar med kvalitet 

www.tolkformedlingvast.se 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Dnr 21/0023-1 

2021-05-28 

  

 1 (1) 

 
Förslag till budget och verksamhetsplan 2022 – 2024 

 
Förslag till beslut 

Direktionen beslutar att godkänna förslag till budget och verksamhetsplan 2022-2024. 

 

Vidare beslutar direktionen att förslaget översänds till förbundsmedlemmarna för samråd inför 

beslut om budget och verksamhetsplan 2022-2024 på direktionsmöte den 24 september. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Budget och verksamhetsplan 2022-2024 beskriver vad som planeras i verksamheten under  

2022-2024 samt budget för 2022.  

 

Budget 2022 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets 

medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 320 000 uppdrag för 2022. Efter omprövning 

av nyttjandetiden på förbundets immateriella tillgångar förväntas investeringen vara helt 

avskriven år 2023 vilket resulterar i att avskrivningarna kommer öka med 4,5 mkr 2022. Då denna 

kostnad bedöms vara av engångskaraktär och förbundet har en stabil ekonomi läggs en budget 

med negativt utfall som resulterar i ett underskott. Underskottet förväntas täckas av förbundets 

egna kapital. Det beräknade underskottet för 2022 (-4,5 mkr) föreslås därmed ej behöva 

återställas i enlighet med Kommunallagens bestämmelser gällande balanskravet med åberopande 

av särskilda skäl. De särskilda skälen utgörs av att det beräknade underskottet år 2022 är av 

engångskaraktär utan bestående påverkan av förbundets ekonomiska resultat och ställning. 

Därutöver har förbundet över åren ansamlat ett eget kapital i syfte att bland annat nyttja vid 

situationer av engångskaraktär för att undvika att belasta förbundets medlemmar. En normal 

kostnadsutveckling förväntas fortsättningsvis och prisjusteringen för 2022 resulterar i en 

snitthöjning om 2,7 %. 

 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande  

• FÖRSLAG TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2022-2024, dnr 21/0023-2 

 

Beslutet skickas till 

Förbundsmedlemmarna 

 

 

 

 

 
Åsa Fröding 

Förbundsdirektör 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Utvecklingsfunktionen 
Therese Melkersson 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-07-15   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN356 003 

 

 

 

Ändring av bestämmelser för välfärdsnämndens 
myndighetsutskott gällande deltagande på distans 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden fastställer Bestämmelser för välfärdsnämndens 
myndighetsutskott. 
 
Välfärdsnämnden upphäver Bestämmelser för välfärdsnämndens 
myndighetsutskott, fastställda av välfärdsnämnden den 2 januari 2019 § 1. 
 
 
Sammanfattning av ärendet  
I välfärdsnämndens reglemente har under år 2020 införts möjlighet till 
deltagande på distans. Då bedömning gjorts att individärenden som omfattas 
av sekretess inte bör hanteras via ljud- och bildöverföring har samma 
möjlighet tidigare inte varit aktuell för välfärdsnämndens 
myndighetsutskott. 
 
Den 3 mars 2021 §§ 64–65 beslutade välfärdsnämnden att ge 
myndighetsutskottet i uppdrag att studera slutbetänkandet om ny 
socialtjänstlag (SOU 2020:47), samt att följa upp kommunens arbete med 
problematisk skolfrånvaro. Dessa uppdrag behandlar inte sekretessuppgifter, 
och deltagande på distans kan därför tillåtas vid hanteringen. 
 
Kommunallagen reglerar inte deltagande på distans för nämndernas utskott, 
men förvaltningen bedömer att det bör tillåtas under samma förutsättningar 
som för nämnden, och föreslår att bestämmelserna för välfärdsnämndens 
myndighetsutskott kompletteras med en ny paragraf (§ 7 Deltagande på 
distans) där deltagande på distans möjliggörs.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 15 juli 2021 
 Bestämmelser för välfärdsnämndens myndighetsutskott  
 Gällande Bestämmelser för välfärdsnämndens myndighetsutskott, 

fastställda av välfärdsnämnden den 2 januari 2019 § 1 
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Ärendet 
Under år 2020 genomfördes med anledning av pågående pandemi ändringar 
i kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas reglementen för 
att ge möjlighet till deltagande på distans. Bedömning gjordes att 
individärenden som innehåller sekretessbelagda uppgifter inte är lämpliga 
att hanteras via ljud- och bildöverföring, och ändring gjordes därför inte i 
bestämmelserna för välfärdsnämndens myndighetsutskott. 
 
Den 3 mars 2021 §§ 64–65 beslutade välfärdsnämnden att ge 
myndighetsutskottet i uppdrag att dels närmare studera slutbetänkandet 
Hållbar socialtjänst - en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) och att arbeta 
fram en promemoria med förslag till åtgärder som krävs i förberedelse inför 
att ny socialtjänstlag antas av riksdagen i enlighet med det förslag som 
framförs i slutbetänkandet, dels att närmare följa upp kommunens arbete 
med problematisk frånvaro. Vid hanteringen av dessa uppdrag kommer 
uppgifter som är sekretessbelagda inte hanteras, och deltagande på distans 
bedöms därför kunna tillåtas för dessa ärenden. Det samma gäller för 
informationsärenden som inte innehåller sekretessbelagd information. 
 
Kommunfullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i 
en nämnds sammanträden på distans, 6 kap. 24 § kommunallagen 
(2017:725). Kommunallagen reglerar dock inte deltagande på distans för 
nämndernas utskott, men en sådan hantering är åtminstone inte förbjuden 
och SKR har i promemorian Sammanträden med fullmäktige, nämnder och 
styrelser m.m. i kommun, region och kommunalförbund under spridningen 
av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 uttalat att deltagande på 
distans på ett utskotts sammanträde bör kunna tillåtas i de fall 
kommunfullmäktige har beslutat om en sådan möjlighet för nämnden. 
Kommunfullmäktige beslutade 26 mars 2020 § 49 att införa möjlighet att 
delta på distans i välfärdsnämndens reglemente. 
 
Myndighetsutskottet är organiserat under välfärdsnämnden, och det är 
välfärdsnämnden som beslutar om bestämmelser för myndighetsutskottet. 
För att hanteringen ska vara enhetlig i kommunen bör distansdeltagande på 
myndighetsutskottets sammanträden tillåtas under samma förutsättningar 
som för nämnden. Deltagandet ska därför ske genom ljud- och 
bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på 
distans ska anses vara närvarande vid utskottets sammanträde. 
 
Mot ovanstående bakgrund föreslås att välfärdsnämndens 
myndighetsutskotts bestämmelser kompletteras med en ny paragraf (§ 7 
Deltagande på distans) så att deltagande på distans möjliggörs. Paragrafen 
föreslås ha följande innehåll: ”Myndighetsutskottet får, om särskilda skäl 
föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant 
sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 
villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
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sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot eller ersättare som önskar 
delta på distans ska i god tid före sammanträdet anmäla detta till 
ordföranden och sekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 
distans. Utskottet får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande 
på distans i utskottet.” 
 
Som en följd av den nya paragrafen ändras numreringen för efterföljande 
paragrafer. 
 
 
 
 
Peter Lönn Birgitta Flärdh 
Kommundirektör Utvecklingschef 
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Bestämmelser för välfärdsnämndens myndighetsutskott 
 
§ 1 Huvuduppgifter 
Inom välfärdsnämnden ska det finnas ett myndighetsutskott. Utskottets uppgift är att 
besluta på nämndens vägnar i individärenden på socialtjänstens och det offentliga 
utbildningsväsendets område där det råder delegationsförbud för tjänsteman, till den 
del möjligheten att delegera inte begränsas i lag. Omfattningen av delegationen till 
myndighetsutskottet regleras närmare genom välfärdsnämndens delegationsordning 
jämte ytterligare separata delegationsbeslut. 
 
Myndighetsutskottet ska för nämndens räkning granska de beslut i individärenden som 
fattats av kommunens tjänstemän med stöd av delegation enligt 7 kap. 5 § KL. 
 
§ 2 Sammansättning 
Myndighetsutskottet ska bestå av 5 ledamöter och 3 ersättare som utses av 
välfärdsnämnden, varav ett presidium bestående av ordföranden och en vice 
ordförande. Ledamöterna och ersättarna ska väljas bland ledamöterna och ersättarna i 
välfärdsnämnden, vilket följer av 6 kap. 42 § kommunallagen (2017:725), KL.  
 
§ 3 Ersättarnas tjänstgöring  
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Ledamot och ersättare ska 
snarast anmäla förhinder till nämndens ordförande.  
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde bör när han/hon finner 
lämpligt träda in och tjänstgöra, även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.  
 
Om inte ersättarna väljs proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige 
mellan dem bestämda ordningen.  
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. 
Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas, får en ersättare som inställer sig 
under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i 
ordningen.  
 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit 
tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv får åter 
tjänstgöra, om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.  
 
 
§ 4 Ersättare för ordföranden 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett sammanträde eller del av 
sammanträde fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden under 
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längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens 
uppgifter av den äldste av dem.  
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller annars för längre tid är hindrad att fullgöra sitt 
uppdrag, får nämnden utse annan ledamot att som ersättare för ordföranden fullgöra 
dennes samtliga uppgifter. 
 
§ 5 Tidpunkt för sammanträdena 
Myndighetsutskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. 
 
§ 6 Kallelse till sammanträdena 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara 
skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. Ordföranden får i undantagsfall besluta om kallelse ska ske på annat sätt.  
 
Kallelsen bör vara dessa tillhanda senast fem dagar före sammanträdesdagen. 
 
§ 7 Deltagande på distans 
Myndighetsutskottet får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta 
del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot eller ersättare som önskar 
delta på distans ska i god tid före sammanträdet anmäla detta till ordföranden och 
sekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Utskottet får bestämma 
vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i utskottet. 
 
§ 8 Beslutsförhet  
Myndighetsutskottet får handlägga ärenden bara när fler än hälften av ledamöterna är 
närvarande.  
 
§ 9 Justering av protokoll 
Vid sammanträdena ska protokoll föras på ordförandens ansvar. Protokollet ska 
justeras av ordförande och en ledamot som myndighetsutskottet utser. 
 
Myndighetsutskottet kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt, innan utskottet justerar den. 
 
§ 10 Reservation 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den 
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
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§ 11 Anmälan av beslut 
Myndighetsutskottets beslut ska anmälas till välfärdsnämnden genom att 
myndighetsutskottets protokoll i sin helhet anmäls till välfärdsnämnden.  

 

§ 12 Undertecknande av handlingar 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av myndighetsutskottet ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och 
kontrasigneras av utskottets sekreterare. 
 
Antagna av välfärdsnämnden xxxxxxxx, § X

Page 94 of 237



      

     
 
 
Bestämmelser för välfärdsnämndens myndighetsutskott 
 
§ 1 Huvuduppgifter 
Inom välfärdsnämnden ska det finnas ett myndighetsutskott. Utskottets uppgift är att 
besluta på nämndens vägnar i individärenden på socialtjänstens och det offentliga 
utbildningsväsendets område där det råder delegationsförbud för tjänsteman, till den 
del möjligheten att delegera inte begränsas i lag. Omfattningen av delegationen till 
myndighetsutskottet regleras närmare genom välfärdsnämndens delegationsordning 
jämte ytterligare separata delegationsbeslut. 
 
Myndighetsutskottet ska för nämndens räkning granska de beslut i individärenden som 
fattats av kommunens tjänstemän med stöd av delegation enligt 7 kap. 5 § KL. 
 
§ 2 Sammansättning 
Myndighetsutskottet ska bestå av 5 ledamöter och 3 ersättare som utses av 
välfärdsnämnden, varav ett presidium bestående av ordföranden och en vice 
ordförande. Ledamöterna och ersättarna ska väljas bland ledamöterna och ersättarna i 
välfärdsnämnden, vilket följer av 6 kap. 42 § kommunallagen (2017:725), KL.  
 
§ 3 Ersättarnas tjänstgöring  
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Ledamot och ersättare ska 
snarast anmäla förhinder till nämndens ordförande.  
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde bör när han/hon finner 
lämpligt träda in och tjänstgöra, även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.  
 
Om inte ersättarna väljs proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige 
mellan dem bestämda ordningen.  
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. 
Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas, får en ersättare som inställer sig 
under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i 
ordningen.  
 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit 
tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv får åter 
tjänstgöra, om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.  
 
 
§ 4 Ersättare för ordföranden 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett sammanträde eller del av 
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sammanträde fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden under 
längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens 
uppgifter av den äldste av dem.  
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller annars för längre tid är hindrad att fullgöra sitt 
uppdrag, får nämnden utse annan ledamot att som ersättare för ordföranden fullgöra 
dennes samtliga uppgifter. 
 
§ 5 Tidpunkt för sammanträdena 
Myndighetsutskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. 
 
§ 6 Kallelse till sammanträdena 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara 
skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. Ordföranden får i undantagsfall besluta om kallelse ska ske på annat sätt.  
 
Kallelsen bör vara dessa tillhanda senast fem dagar före sammanträdesdagen. 
 
§ 7 Beslutsförhet  
Myndighetsutskottet får handlägga ärenden bara när fler än hälften av ledamöterna är 
närvarande.  
 
§ 8 Justering av protokoll 
Vid sammanträdena ska protokoll föras på ordförandens ansvar. Protokollet ska 
justeras av ordförande och en ledamot som myndighetsutskottet utser. 
 
Myndighetsutskottet kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt, innan utskottet justerar den. 
 
§ 9 Reservation 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den 
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
 

§ 10 Anmälan av beslut 
Myndighetsutskottets beslut ska anmälas till välfärdsnämnden genom att 
myndighetsutskottets protokoll i sin helhet anmäls till välfärdsnämnden.  

 

§ 11 Undertecknande av handlingar 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av myndighetsutskottet ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och 
kontrasigneras av utskottets sekreterare. 
 
Antagna av välfärdsnämnden 20190102, § 1
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Utvecklingsfunktionen 
Pernilla Wallerstedt 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-06-29   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN333 006 

 

 

 

Sammanträdesdagar för välfärdsnämnden år 2022 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden fastställer föreslagna sammanträdesdagar för år 2022. 
 
 
Sammanfattning av ärendet  
Förvaltningen föreslår sammanträdesdagar för välfärdsnämnden år 2022. 
 
Hänsyn har tagits till sportlovet vecka 7 (14–18 februari), påsklovet vecka 
15 (11–15 april) samt höstlovet vecka 44 (31 oktober-4 november) så inga 
sammanträdesdagar föreslås under dessa veckor. 
 

 Onsdag 12 januari 
 Onsdag 9 februari 
 Onsdag 9 mars 
 Onsdag 23 mars* 
 Onsdag 6 april 
 Onsdag 4 maj 
 Onsdag 1 juni 
 Måndag 20 juni 
 Onsdag 3 augusti** 
 Onsdag 31 augusti 
 Onsdag 28 september 
 Onsdag 26 oktober 
 Onsdag 23 november 
 Måndag 19 december 

 
* Förvaltningens verksamhetsberättelse behandlas 
** Enbart individärenden 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 29 juni 2021 
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Peter Lönn Birgitta Flärdh 
Kommundirektör Utvecklingschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Ekonomi- och upphandlingsfunktionen 
Helena Lundqvist 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-07-05   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN135 042 

 

 

 

Ekonomisk månadsuppföljning per juni 2021 
 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden godkänner prognosen och beslutar inte att vidta 
ytterligare åtgärder. 
 
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelse och kommunfullmäktige 
prognosen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Välfärdsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse om 25,2 mnkr. 
Socialtjänsten avviker positivt med 20,6 mnkr och utbildning, kultur och 
fritid med 4,6 mnkr.  
 
Prognosen för årets investeringar uppgår till 24,2 mnkr vilket innebär ett 
överskott om 3,5 mnkr 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 5 juli 2021 
 Månadsprognos per juni 2021 VFN 

 
 
Ärendet 
Välfärdsnämndens nettobudget uppgår till 2 025,1 mnkr och prognosen för 
2021 är 1 999,9 mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 
25,2 mnkr. Båda sektorerna visar överskott.  
 
Socialtjänstens överskott om 20,6 mnkr förklaras till stor del av att det 
nya särskilda boendet i Säteriet är försenat och både behovet och kostnaden 
för ersättningslösningar är lägre än förväntat.   
 
Utbildning, kultur och fritid visar ett överskott om 4,6 mnkr. Inom sektorn 
finns både över- som underskott. Grundskoleverksamheten visar underskott 
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och det beror på ökade kostnader för särskola. Detta vägs huvudsakligen 
upp av färre elever/barn i både gymnasieskola och förskola. 
 
I bilagan ”Månadsprognos per mars 2021 VFN” redovisas prognoser, 
avvikelser och vidtagna åtgärder.  
 
Förvaltningens bedömning 
Inom välfärdsnämndens ansvarsområde finns underskott huvudsakligen på 
verksamheterna grundskola, kultur och fritid, hälsa och bistånd samt barn 
och familj. Strävan är att uppnå ekonomisk balans inom samtliga 
verksamheter, men då nämndens sammantagna prognos är positiv gör 
förvaltningen bedömningen att inga ytterligare åtgärder behöver fastställas 
av välfärdsnämnden.  
 
 
 
Peter Lönn Bo Ekström 
Kommundirektör Ekonomichef 
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Välfärdsnämnden 

Driftredovisning 
tkr Prognos 2021 Budget 2021 Avvikelse 2021 Bokslut 2020 

Utbildning, kultur och fritid 1 275 287 1 279 887 4 600 1 198 460 

Socialtjänst 724 648 745 248 20 600 696 371 

Nettokostnad 1 999 935 2 025 135 25 200 1 894 831 

Välfärdsnämndens nettobudget uppgår till 2 025 mnkr och prognosen för 2021 är 2 000 mnkr vilket 
innebär en positiv budgetavvikelse om 25 mnkr. Båda sektorerna visar överskott. 

Socialtjänstens överskott förklaras till stor del av att det nya särskilda boendet i Säteriet är försenat och 
både behovet och kostnaden för ersättningslösningar är lägre än förväntat. 

Utbildning, kultur och fritid visar ett överskott om 4,6 mnkr. Inom sektorn finns både över- som 
underskott. Grundskoleverksamheten visar underskott och det beror på ökade kostnader för särskola 
samt att vissa grundskoleenheter har svårigheter att hålla budget. Detta vägs upp av färre barn/elever 
inom både gymnasiet och förskolan. 

Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2021 Budget 2021 Avvikelse 2021 Bokslut 2020 

Utbildning, kultur och fritid 19 767 23 267 3 500 11 177 

Socialtjänst 4 482 4 482 0 2 678 

Nettoutgift 24 249 27 749 3 500 13 855 

Välfärdsnämnden prognostiserar ett överskott om 3,5 mnkr framför till följd av tidsförskjutningar 
avseende inköp av inventarier till Fagerhultsskolan i Hindås. 

Sektor för utbildning, kultur och fritid 

Driftredovisning 
tkr Prognos 2021 Budget 2021 Avvikelse 2021 Bokslut 2020 

Ledning 20 670 22 270 1 600 12 386 

Förskola 295 002 299 002 4 000 283 307 

Grundskola 680 764 671 264 -9 500 643 560 

Gymnasium 177 260 186 260 9 000 160 393 

Kultur och fritid 101 591 101 091 -500 95 814 

Nettokostnad 1 275 287 1 279 887 4 600 1 195 460 

Sektorn för utbildning, kultur och fritid prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 4,6 mnkr. 
Inom sektorn finns både över- och underskott. 

Sektorledning prognostiserar ett mindre överskott mot budget om 0,6 mnkr, till följd av vakanser inom 
planering tillsyn under del av året. Dessutom finns en nämndgemensam justeringspost om 1 mnkr som 
inte är planerad att tas i anspråk under året. 

Förskoleverksamheten totalt prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 4,0 mnkr. Avvikelsen 
beror till stor del på att det är ca 60 färre barn i verksamheten, vilket egentligen borde medföra ett 
överskott om ca 6 mnkr. Förskoleenheterna prognostiserar dock ett överskott om 2,9 mnkr, eftersom 
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det tar tid att anpassa organisationen efter färre barn. Prognosen har försämrats med ca 1 mnkr jämfört 
med tidigare prognos. Detta till följd av att höstterminens organisation nu prognostiseras att inte 
minska i samma takt som i tidigare prognos. Dessutom märks ett stort behov av vikarier, bland annat 
som en effekt av pandemin. Utöver detta finns vakanta tjänster inom pedagogisk omsorg under våren 
samt inom administration som ger ett prognostiserat överskott om totalt ca 2,5 mnkr. 

Grundskoleverksamheten totalt visar en negativ avvikelse mot budget om 9,5 mnkr. Inom särskolan 
tillhör fler elever än tidigare träningssär och har stora behov, vilket innebär ett underskott om 3,1 
mnkr. Kostnader för stöd till grundskoleelever med extraordinära behov beräknas överstiga budget 
med ca 2 mnkr. Grundskoleenheterna visar en sammanlagd prognos om -5 mnkr där kostnader för 
coronavikarier under jan-mars står för 1,2 mnkr. Rävlanda senare, Skinnefjäll, Hällingsjö och Hindås 
har underskott som överstiger 0,6 mnkr. Samtidigt är det färre elever i grundskolan än budgeterat, 
vilket motsvarar ett centralt överskott om 2,3 mnkr. Avetablering av paviljonger vid Landvetter- och 
Hindåsskolorna beräknas kosta 1 mnkr. Centrum för flerspråkigt lärande prognostiserar ett underskott 
om 0,5 mnkr. 

Gymnasieverksamheten som helhet prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 9 mnkr. 
Jämfört med budgeterat elevantal visar prognoser att det är ca 70 färre elever inom verksamheten. 
Detta märks genom ett lägre antal köpta platser, vilket till allra största del utgör orsaken till 
gymnasiets överskott i form av minskade kostnader. 

Fler elever har antagits till Hulebäcksgymnasiet, vilket innebär att verksamheten säljer fler platser. 
Som exempel kan nämnas den extra ekonomiklassen som startade hösten 2019. Det högre elevantalet 
på skolan genererar kostnader i form av personal, läromedel och måltid. På grund av pandemin har 
verksamheten även kostnader för tillfälliga lokaler under 2021. 

Statsbidraget Skolmiljarden om totalt 4,8 mnkr har under april och maj månad delats ut till såväl 
kommunala som fristående skolor inom grundskola och gymnasium. Personalförstärkningar och andra 
insatser görs under året för att säkerställa elevernas skolgång och kunskapsresultat, och planen är att 
medlen kommer att användas fullt ut. 

Kultur och fritid visar en negativ avvikelse mot budget om 0,5 mnkr. Avvikelsen beror på 
intäktsbortfall inom verksamheten till följd av pandemin, framförallt på grund av lägre intäkter för 
uthyrning av idrottshallar om totalt ca 0,6 mnkr. Intäktsbortfallet inom kulturskolan på grund av 
reduceringen av kulturskoleavgifterna under våren och på elevavhopp till följd av distansundervisning 
uppgår till ca 0,2 mnkr. De lägre intäkterna vägs delvis upp av tjänstledigheter och lägre vikariebehov 
inom verksamheten. 

Åtgärder 
Inom för- och grundskola fortsätter arbetet med att anpassa organisationen på enheterna efter barn- 
och elevantal. Eftersom kullarna fortsätter att minska de kommande åren, kommer sektorn arbeta med 
denna anpassning även framgent. Det finns en risk att underskottet kommer att påverka även år 2022, 
eftersom organisationen läggs läsårsvis och alltså inte följer kalenderåret. 

På vissa enheter, t ex Rävlandaskolan och Säteriskolan, görs åtgärder för att öka studieron och 
elevernas måluppfyllelse, vilket är en del av förklaringen till grundskoleverksamhetens underskott. 
Dessa åtgärder innebär ökade kostnader i form av t ex personalförstärkningar och kommer inte att 
kunna balanseras inom grundskolans budget. 

Anpassning sker även inom sär- och träningsskola, vilket dock är svårare då behoven är stora. 
Resursfördelningen till särskolan har förstärkts i samband med budgetarbetet för perioden 2022-2024 
för att bättre möta befintliga behov. 

De senaste årens växande elevkullar inom gymnasieverksamheten ger ökande kostnader. Genom att 
anta fler elever till Hulebäcksgymnasiet, ökar intäkterna för sålda platser medan kostnaderna för köpta 
platser minskar. Samtidigt ökar kostnaderna för de antagna eleverna på Hulebäcksgymnasiet endast på 
marginalen. Kommunens eget gymnasium är en i grunden kostnadseffektiv skola och styrningen av 
verksamheten som helhet har bidragit till en effektiv kostnadsnivå för samtliga utbildningsplatser. 
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Intäktsbortfallet inom kultur och fritid under vårterminen är i sin helhet en effekt av rådande pandemi 
och kommer inte att åtgärdas under innevarande år. 

Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2021 Budget 2021 Avvikelse 2021 Bokslut 2020 

Ledning 100 100 0 0 

Förskola 1 900 2 400 500 2 157 

Grundskola 13 065 16 065 3 000 5 830 

Gymnasium 2 710 2 710 0 1 890 

Kultur och fritid 1 992 1 992 0 1 300 

Nettoutgift 19 767 23 267 3 500 11 177 

Sektorn prognostiserar ett överskott om 3,5 mnkr, framförallt till följd av att inventarier till nya 
Fagerhultsskolan i Hindås köps in successivt i takt med att skolan fylls på med elever. Förskolan har i 
år valt att satsa på innemiljön, varpå ett överskott om 0,5 mnkr prognostiseras. Överskottet kommer av 
att inventarier till innemiljön är mindre kostsamma än satsningar på utemiljön. 

Sektor för socialtjänst 

Driftredovisning 
tkr Prognos 2021 Budget 2021 Avvikelse 2021 Bokslut 2020 

Ledning 58 971 78 851 19 880 65 825 

Vård och omsorg 202 945 203 295 350 194 484 

Hälsa och bistånd 175 913 174 713 -1 200 165 994 

Funktionsstöd 140 932 142 802 1 870 136 716 

Härryda framtid 62 579 67 379 4 800 58 424 

Barn och familj 83 308 78 208 -5 100 74 928 

Nettokostnad 724 648 745 248 20 600 696 371 

Sektor för socialtjänst prognostiserar ett överskott på 20,6 mnkr som helhet. Överskottet består till stor 
del av att budgeten för alternativ kostnad i väntan på äldreboendet på Säteriet inte används. 

Ledning och administration prognostiserar ett överskott på 19,9 mnkr främst med anledning av att 
budgeten för alternativ kostnad i väntan på äldreboendet på Säteriet inte används. 
Återställningsbudgeten som sektorn fick inför 2020 och som trappas ner under kommande tre år, 
prognostiseras inte användas fullt ut vilket genererar ett överskott. 

Vård och omsorg prognostiserar ett överskott på 0,4 mnkr. Äldreboenden i egen regi prognostiserar ett 
överskott på 1,5 mnkr vilket främst kan härledas en anpassad bemanning utifrån en lägre 
beläggningsgrad på boendena. Dagverksamhet prognostiserar ett överskott på 1,0 mnkr vilket 
framförallt beror på lägre kostnader för resor till och från verksamheten som en följd av att har varit 
stängd första delen av året. Hemtjänsten prognostiserar en budget i balans. 

Hälsa och bistånd prognostiserar ett underskott på 1,2 mnkr. Underskottet består främst av placeringar 
av vuxna med missbruk och/eller samsjuklighet och prognostiseras överstiga budget med 6,4 mnkr. 
Underskottet kan främst härledas till ökade kostnader för LVM. Samtidigt prognostiserar 
handläggarenheten ett överskott på 3,6 mnkr, vilket främst beror på ett lägre behov av hemtjänst än 
budgeterat. Sjuksköterskeenheten, rehabenheten samt hälsofrämjande och förebyggandeenheten 
prognostiserar tillsammans ett överskott på 1,7 mnkr. 

Funktionsstöd prognostiserar ett överskott på 1,9 mnkr. Boende i egen regi och daglig verksamhet 
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prognostiserar tillsammans ett överskott på 3,2 mnkr, vilket till stod del beror på lägre kostnader på 
arbetsresor samt anpassad bemanning inom verksamheten. Köpta platser inom verksamhetsområdet 
prognostiserar ett underskott på 2,2 mnkr. 

Härryda framtid prognostiserar ett överskott på 4,8 mnkr. Enheten för försörjningsstöd prognostiserar 
ett överskott på 2,0 mnkr samtidigt som arbetsmarknadsenheten prognostiserar ett underskott på 0,8 
mnkr. Arbetsmarknadsenhetens underskott kan förklaras av satsningar på arbetsmarknadsanställningar 
som syftat till att sänka behovet av försörjningsstöd. Yrkeshögskolan och vuxenutbildningen 
prognostiserar tillsammans ett överskott på 3,0 mnkr, vilket främst beror på kostnadseffektiva 
utbildningar där kostnaden understiger den intäkt verksamheten får från staten och GR. 

Barn och familj prognostiserar underskott på 5,1 mnkr. Underskottet beror främst på högre 
personalkostnader som en konsekvens av ett ökat antal anmälningar och utredningar av barn och unga. 
Även fler placeringar än budgeterat prognostiseras. 

Åtgärder 
Sektorn fortsätter arbetet med inriktningen "hemma först" för att undvika framtida placeringar i extern 
regi inom barn och familj. Även omförhandling av dygnspris, rekrytering och placering/omplacering i 
familjehem i egen regi. 

Sektorn beräknar att ovannämnda åtgärder kan generera kostnadsminskningar på cirka 4,2 mnkr. 

Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2021 Budget 2021 Avvikelse 2021 Bokslut 2020 

Ledning 2 300 2 300 0 0 

Vård och omsorg 1 382 1 382 0 2 119 

Hälsa- och bistånd 100 100 0 47 

Funktionsstöd 400 400 0 490 

Härryda framtid 200 200 0 0 

Barn och familj 100 100 0 22 

Nettoutgift 4 482 4 482 0 2 678 

Sektorn prognostiserar ingen avvikelse jämfört med budgeterade anslag. 
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Protokoll från regionfullmäktige, 2021-06-07 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 

 

10 (36) 

§ 130 

Budget 2022 för Västra Götalandsregionen 

Diarienummer RS 2021-02700 

Beslut 

1. Regionfullmäktige fastställer regionbidrag till styrelser, nämnder och 

verksamheter för 2022 i enlighet med föreliggande förslag till budget. 

2. Regionfullmäktige fastställer inriktningen för åren 2023 och 2024 som 

underlag för den del av detaljbudgeterna, vårdöverenskommelserna, 

uppdrag mm som avser 2023 och 2024. 

3. Regionfullmäktige fastställer skattesatsen för 2022 till 11 kronor och 48 

öre per skattekrona. 

4. Regionfullmäktige fastställer i budgeten angivna prioriterade mål, 

fokusområden med uppdrag samt finansiella mål. 

5. Regionstyrelsen får i uppdrag att besluta om planeringsdirektiv till 

nämnder och styrelser för 2022 och 2023 samt inriktning för 2024 med 

den av regionfullmäktige fastställda budgeten och flerårsplan som grund. 

6. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att besluta om riktlinjer för 

hälso- och sjukvårdsnämndernas arbete med fleråriga 

vårdöverenskommelser 2022 och 2023 samt inriktning för 2024 med den 

av regionfullmäktige fastställda budgeten och flerårsplan som grund. 

7. Regionstyrelsen bemyndigas att utifrån investeringsram om 5,9 miljarder 

kronor fastställa investeringsplan och fördela låneramar för 2022. 

8. Regionstyren bemyndigas att disponera medel inom koncernbanken och 

moderförvaltningen i syfte att kunna fullfölja samordningsansvaret och 

uppgiften om övergripande ansvar för verksamheter i egen regi. 

9. Regionstyrelsen bemyndigas att fastställa fastighetsindex. 

10. Regionfullmäktige fastställer ett koncernbidrag från tandvårdsstyrelsen på 

25 miljoner kronor samt från styrelsen för Närhälsan på 25 miljoner 

kronor. 

11. Regionutvecklingsnämnden, kollektivtrafiknämnden, miljönämnden och 

kulturnämnden får i uppdrag att senast 30 september 2021 fatta beslut om 

uppdrag med mera till respektive verksamheter. Andra ekonomiska beslut 

som påverkar annan förvaltning ska vara fattade senast 31 augusti. 

12. Servicenämnden får i uppdrag att senast den 30 september 2021 teckna 

serviceöverenskommelser med berörda verksamheter. 
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13. Hälso- och sjukvårdsnämnderna och hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i 

uppdrag att senast den 30 september 2021 vara överens med berörda 

styrelser, förvaltningar och alternativa utförare inom hälso- och 

sjukvården och tandvården avseende ersättningar, vårdnivåer och 

vårdinriktningar med mera. Andra ekonomiska beslut som påverkar annan 

förvaltning ska vara fattade senast 31 augusti. 

14. Styrelser och nämnders detaljbudgetar för 2022 och planer för 2023 och 

2024 ska vara beslutade senast 31 oktober. 

15. Regionstyrelsen bemyndigas att inför konsolideringen av koncernens 

detaljbudget 2022 och planer för 2023 och 2024 granska nämnder och 

styrelsers budgetar, ansvara för samordnande dialog och vid behov ge 

uppdrag till berörda styrelser och nämnder om förnyad prövning av sina 

detaljbudgetar. 

16. Regionstyrelsen bemyndigas att fastställa Västra Götalandsregionens 

detaljbudget för 2022 och planer för 2023 och 2024 och fatta beslut om 

tekniska justeringar av regionbidrag till nämnder och styrelser under 

förutsättning att ärendena inte är av principiell art. 

17. Regionstyrelsen bemyndigas att vid behov fastställa andra tidpunkter för 

uppdrag och detaljbudget. 

18. Regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen att vid behov 

produktionsstyra de delar av Västra Götalandsregionens verksamhet som 

berörs av tillgänglighetsåtgärder för att uppnå målet om att uppfylla 

vårdgarantin. 

19. Regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen att vid behov omdisponera 

volymer och avsatta tillgänglighetsmedel mellan berörda styrelser och 

nämnder i syfte att uppfylla vårdgarantin. 

20. Regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen att besluta om ändringar i 

ersättningsregler och i övrigt förändra och förenkla regelverk med mera 

för att underlätta genomförandet och genomslaget för 

tillgänglighetsarbetet. 

21. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att fortsatt organisera arbetet 

för att uppnå vårdgaranti med samma kraft som Regional Särskild 

Sjukvårdsledning kunnat agera under pandemin. 

22. Regionfullmäktige beslutar att avskilja 500 miljoner kronor av Västra 

Götalandsregionens likviditetsförvaltning till pensionsmedelsportföljen. 

23. Regionfullmäktige fastställer i övrigt i budgeten angivna mål och 

fokusområden samt inriktningar för 2022 samt plan för 2023–2024. 
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Reservationer 

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget yrkande. 

Ledamöterna för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande. 

Ledamöterna för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till budget 2022 har upprättats. Vid sammanträdet finns ett gemensamt 

förslag från Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och 

Kristdemokraterna (Grönblå samverkan), samt varsitt förslag från 

Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Demokraterna. 

Information enligt Medbestämmandelagen (MBL) § 19 har genomförts. 

Debattordning 

Ordförande redogör inledningsvis för det förslag till debattordning (talartid, 

repliker med mera inom respektive huvudområde) som presidiet tagit fram i 

samråd med gruppledarna. 

Dag 1 

Inledande gruppledardebatt 

 Personal  

Regional utveckling 

 Regionutveckling 

 Kollektivtrafik 

 Kultur 

 Miljö 

 Besöksnäring 

 Rättighetsfrågor, folkhälsofrågor och övrigt 

Regiongemensamma stödfunktioner (fastigheter, service) 

Om debatten under dessa rubriker inte hinns med till klockan 20.00 fortsätter 

debatten dag 2, men efter övriga rubriker. 
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Om debatten under dessa rubriker är avslutad innan klockan 20.00 behandlas 

övriga beslutsärenden från dagordningen. 

Dag 2   

Övergripande hälso- och sjukvårdsdebatt – Gruppledarna eller den 

gruppledaren utser. 

 Primärvård – Nära vård 

 Sjukhusvård 

 Psykiatri 

 Tandvård 

 Habilitering & hälsa  

 Patientnämnderna 

 Övrigt 

Ev. fortsatt debatt från dag 1 

Regionfullmäktiges beslut om debattordning 

1. Regionfullmäktige godkänner förslaget till debattordning. 

Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2021-05-25 § 165 

• Budgetförslag Grönblå samverkan 

• Budgetförslag Socialdemokraterna 

• Budgetförslag Sverigedemokraterna 

• Budgetförslag Vänsterpartiet 

• Budgetförslag Demokraterna 

Yrkanden på sammanträdet 

Johnny Magnusson (M), Kristina Jonäng (C), Conny Brännberg (KD), Jonas 

Andersson (L), Ulrika Frick (MP), Linn Brandström (M), Cecilia Andersson (C), 

Maria Nilsson (KD), Carina Liljesand (L), Tina Ehn (MP), Emina Music (C), 

Helena Holmberg (L), Angela Fast Torstensson (M), Gunilla Lindell (KD), Eva 

Ternegren (MP), Frida Nilsson (C), Roland Karlsson (C), Olle Johnsson (L), 

Magnus Berntsson (KD), Daniel Andersson (L), Sofia Wik (C), Madeleine 
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Jonsson (MP), Kristina Holmgren (M), Kenneth Gustavsson (C), Aida 

Karimli (C), Mats Abrahamsson (M), Pär Lundqvist (L), Helen Persgren (MP), 

Lars Holmin (M), Monika Beiring (M), Stefan Svensson (KD), Kristina 

Grapenholm (L), Kader Hamakarim (MP), Marith Hesse (M), Margareta 

Fredriksson (L), Linda Jansson (M), Ed Kahrs (M), Anna-Lena Holberg (M), 

Katarina Lundin (C), Staffan Setterberg (KD), Hans-Joachim Isenheim (MP), Pär 

Johnson (L), Dennis Jernkrook (M), Pernilla Wendesten (KD), Gunilla Druve 

Jansson (C), Hans-Carl Carlson (KD), Richard Brodd (L), Elias Ytterbrink (MP), 

Dan Hovskär (KD), Angelica Lundgren Bielinski (M), Patric Cerny (L), Peter 

Sögaard (MP), Valéria Kant (KD), Birgitta Lindholm (L), Birgitta Adolfsson (L), 

Charlotte Nordström (M), Stig-Olov Tingbratt (C), Maria Martini (C), Ulla-Britt 

Hagström (L), Susanna Cassberg (M), Thomas Pettersson (C), Dan Åberg (M) 

och Gunne Steen (C) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag, det vill säga 

budgetförslag från Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och 

Kristdemokraterna (Grönblå samverkan). 

Helén Eliasson (S), Janette Olsson (S), Louise Åsenfors (S), Bijan Zainali (S), 

Cecilia Dalman Eek (S), Anna-Karin Skatt (S), Alex Bergström (S), Per 

Tenggren (S), Ann-Charlotte Karlsson (S), Maria Brauer (S), Mats Palm (S), 

Håkan Linnarsson (S), Jim Aleberg (S), Michael Melby (S), Ann-Christine 

Andersson (S), Annica Erlandsson (S), Andreas Hektor (S), Johan Ask (S), 

Soraya Zarza Lundberg (S), Tomas Angervik (S), Linnea Wall (S), Sebastian 

Aronsson (S), Ronnie Brorsson (S), Hanne Jensen (S) och Joakim Sjöling (S) 

yrkar att regionfullmäktige beslutar enligt Socialdemokraternas budgetförslag. 

Heikki Klaavuniemi (SD), Håkan Lösnitz (SD), Anders Strand (SD), 

Helene Granbom Angerheim (SD), Inga Maj Krüger (SD), Magnus 

Harjapää (SD), Matz Dovstrand (SD), Johanna Johansson (SD), Yvonne 

Stafrén (SD) och Johan Sösaeter Johansson (SD) yrkar att regionfullmäktige 

beslutar enligt Sverigedemokraternas budgetförslag. 

Eva Olofsson (V), Jan Alexandersson (V), Eva-Lena Öman (V), Jesper 

Johansson (V), Louise Jeppsson (V), Marjan Garmroudi (V), Mats Berglund (V), 

Erik Kyrkander (V), Can Altintasli (V), Carina Örgård (V), Birgit Lövkvist (V), 

Lars-Erik Hansson (V), Alejandro del Castillo Alvarez (V), Ulla Carlson (V), 

Anette Holgersson (V) och Gunilla Hellén (V) yrkar att regionfullmäktige 

beslutar enligt Vänsterpartiets budgetförslag. 

Martin Wannholt (D) yrkar att regionfullmäktige beslutar enligt Demokraternas 

budgetförslag. 
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Vidare yttrar sig Gun-Marie Daun (KD), Peter Hermansson (M), Ulla Nathorst 

Westfelt (D), Joakim Rosdahl (D) och Gunilla Andersson Gustafsson (D). 

Beslutsgång 

Förslag till beslutsgång när det finns fler än två yrkanden och omröstning 

begärs 

Ordförande redogör inledningsvis för att regionfullmäktiges presidium och 

gruppledarna har kommit överens om hur ordförande, på ett digitalt möte, ställer 

proposition när det finns fler än två yrkanden och omröstning begärs.  

1. Samtliga yrkanden ställs mot varandra och ordförande ”hör” vilket 

yrkande som fått störst bifall.  

2. Omröstning begärs. 

3. Ordförande utser huvudförslag enligt punkt 1. 

4. För att utse motförslag utgår ordförande ifrån hur många röster respektive 

yrkande förväntas få och därefter genomförs omröstning på följande sätt: 

1. Omröstning mellan de två yrkanden som förväntas få minst antal 

röster. 

2. Omröstning mellan det yrkande som fått flest röster under punkt 1 

och mot nästa yrkande i storleksordning och så vidare tills ett 

motförslag är utsett. 

3. Omröstning mellan huvudförslaget och motförslaget. 

Regionfullmäktige godkänner förslaget till beslutsgång enligt ovan. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att regionfullmäktige 

bifaller regionstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. 

Ordförande meddelar att regionstyrelsens förslag är huvudförslag. 

Omröstning om motförslag - första omgången 

Regionfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Eva Olofssons med flera yrkande på Vänsterpartiets budgetförslag 

Nej-röst för Martin Wannholts yrkande på Demokraternas budgetförslag. 

Med 15 ja-röster mot 6 nej-röster, 126 ledamöter som avstår och 2 som inte röstat 

har Eva Olofssons med fleras yrkande på Vänsterpartiets budgetförslag gått vidare 

till nästa omgång. (Omröstningsprotokoll finns i bilaga § 130a) 
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Omröstning om motförslag - andra omgången 

Regionfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Heikki Klaavuniemis med fleras yrkande på Sverigedemokraternas 

budgetförslag. 

Nej-röst för Eva Olofssons med flera yrkande på Vänsterpartiets budgetförslag 

Med 19 ja-röster mot 15 nej-röster, 112 ledamöter som avstår och 3 som inte 

röstat har Heikki Klaavuniemis med fleras yrkande på Sverigedemokraternas 

budgetförslag gått vidare till nästa omgång. (Omröstningsprotokoll finns i bilaga 

§ 130b). 

Omröstning om motförslag - tredje och sista omgången 

Regionfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Helén Eliassons med flera yrkande på Socialdemokraternas 

budgetförslag 

Nej-röst för Heikki Klaavuniemis med fleras yrkande på Sverigedemokraternas 

budgetförslag. 

Med 40 ja-röster mot 19 nej-röster, 86 ledamöter som avstår och 4 som inte röstat 

har regionfullmäktige utsett Helén Eliassons med flera yrkande på 

Socialdemokraternas budgetförslag till motförslag i huvudomröstningen. 

(Omröstningsprotokoll finns i bilaga § 130c). 

Huvudomröstning 

Regionfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för regionstyrelsens förslag 

Nej-röst för Helén Eliassons med flera yrkande på Socialdemokraternas 

budgetförslag 

Med 68 ja-röster mot 41 nej-röster, 37 ledamöter som avstår och 3 som inte röstat 

har regionfullmäktige bifallit regionstyrelsens förslag, det vill säga budgetförslag 

från Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna 

(Grönblå samverkan). (Omröstningsprotokoll finns i bilaga § 130d). 

Skickas till 

• Samtliga nämnder och styrelser 

• Skattekontoren 

• Ann-Sofi Lodin 

• Thomas Front 
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Omröstningsprotokoll 
20:29:15 — Budget 2022 omröstning om motförslag, första omgången 

Rösta Ja för att bifalla Vänsterpartiets förslag, Nej för att bifalla Demokraternas förslag. 

 

Resultat 

 Ja 15 

 Nej 6 

 Avstår 126 

 Frånvarande 2 

 

90 Eva Olofsson (V) Ja 

91 Louise Jeppsson (V) Ja 

92 Carina Örgård (V) Ja 

93 Lars-Erik Hansson (V) Ja 

94 Jesper Johansson (V) Ja 

95 Can Altintasli (V) Ja 

96 Gunilla Hellén (V) Ja 

 Ersättare för Alejandro Del Castillo Alvarez (V) 

97 Birgit Lövkvist (V) Ja 

98 Jan Alexandersson (V) Ja 

99 Anette Holgersson (V) Ja 

100 Mats Berglund (V) Ja 

 Ersättare för Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 

101 Ulla Carlson (V) Ja 

102 Marjan Garmroudi (V) Ja 

103 Evalena Öman (V) Ja 

104 Erik Kyrkander (V) Ja 

75 Martin Johansson (-) Nej 

145 Martin Wannholt (D) Nej 

146 Gunilla Andersson Gustafsson (D) Nej 

 Ersättare för Mariette Risberg (D) 

147 Ulla Nathorst Westfelt (D) Nej 

 Ersättare för Thomas Hedberg (D) 

148 Marianne Berntsson (D) Nej 

149 Georg de Laval (D) Nej 

 Ersättare för Joakim Rosdahl (D) 

1 Annika Tännström (M) Avstår 

2 Johnny Magnusson (M) Avstår 

3 Peter Hermansson (M) Avstår 

4 Monika Beiring (M) Avstår 

5 Johan Fält (M) Avstår 

6 Susanna Cassberg (M) Avstår 

7 Carina Ridenius (M) Avstår 

8 Kristina Holmgren (M) Avstår 

9 Jan Lindblom (M) Avstår 

10 Anna-Lena Holberg (M) Avstår 

11 Angela Fast Torstensson (M) Avstår 

12 Marith Hesse (M) Avstår 

13 Arne Lernhag (M) Avstår 
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14 Anders G Högmark (M) Avstår 

 Ersättare för Per Vorberg (M) 

15 Kajsa Hamnén (M) Avstår 

 Ersättare för Alexander Abenius (M) 

16 Dan Åberg (M) Avstår 

17 Linda Jansson (M) Avstår 

18 Angelica Lundgren Bielinski (M) Avstår 

19 Mats Abrahamsson (M) Avstår 

20 Lars Holmin (M) Avstår 

21 Bente Johansson (M) Avstår 

22 Dennis Jernkrook (M) Avstår 

23 Åsa Olsson (M) Avstår 

 Ersättare för Christina Abrahamsson (M) 

24 Charlotte Nordström (M) Avstår 

25 Ed Kahrs (M) Avstår 

 Ersättare för Linn Brandström (M) 

26 Björn Thodenius (M) Avstår 

27 Johan Abrahamsson (M) Avstår 

28 Anette Karlsson (M) Avstår 

 Ersättare för Annika Håkanson (M) 

29 Per Tenggren (S) Avstår 

30 Jane Åberg (S) Avstår 

 Ersättare för Håkan Linnarsson (S) 

31 Olof Svensson (S) Avstår 

 Ersättare för Shilan Majid (S)  

32 Kerstin Brunnström (S) Avstår 

33 Andreas Hektor (S) Avstår 

34 Ann-Christine Andersson (S) Avstår 

35 Gabriel Veble (S) Avstår 

36 Cecilia Dalman Eek (S) Avstår 

37 Jan Ripa (S) Avstår 

38 Malin Sjunneborn (S) Avstår 

39 Dragan Dobromirovic (S) Avstår 

40 Janette Olsson (S) Avstår 

41 Jim Aleberg (S) Avstår 

42 Maria Brauer (S) Avstår 

43 Tomas Angervik (S) Avstår 

44 Karolina Bergström (S) Avstår 

45 Sebastian Aronsson (S) Avstår 

46 Linda Åshamre (S) Avstår 

47 Marie Raask (S) Avstår 

 Ersättare för Mats Eriksson (S)  

48 Bijan Zainali (S) Avstår 

50 Joakim Sjöling (S) Avstår 

51 Annica Erlandsson (S) Avstår 

52 Michael Melby (S) Avstår 

53 Ronnie Brorsson (S) Avstår 

54 Ulla Börjesson (S) Avstår 

 Ersättare för Per Arne Brink (S) 

55 Soraya Zarza Lundberg (S) Avstår 

Page 145 of 237



  RF 2021-06-07—08 bilaga § 130a 

 

56 Helén Eliasson (S) Avstår 

57 Krister Andersson (S) Avstår 

58 Hanne Jensen (S) Avstår 

59 Tony Willner (S) Avstår 

 Ersättare för Anna Österström (S) 

60 Helena Thelin (S) Avstår 

61 Mats Palm (S) Avstår 

62 Alex Bergström (S) Avstår 

63 Ann-Charlott Karlsson (S) Avstår 

64 Johan Ask (S) Avstår 

65 Anna-Karin Skatt (S) Avstår 

66 Peter Legendi (S) Avstår 

67 Susanne Berglund (S) Avstår 

68 Rezkar Mohamad (S) Avstår 

69 Linnea Wall (S) Avstår 

70 Håkan Lösnitz (SD) Avstår 

71 Krista Femrell (SD) Avstår 

72 Björn Tidland (SD) Avstår 

74 Bengt Hansves (SD) Avstår 

 Ersättare för Hans-Göran Gustafsson (SD) 

76 Zandra Pettersson (SD) Avstår 

77 Matz Dovstrand (SD) Avstår 

78 Johan Sösaeter Johansson (SD) Avstår 

79 Ralf Dahlgren (SD) Avstår 

80 Heikki Klaavuniemi (SD) Avstår 

81 Rose-Marie Antonsson (SD) Avstår 

82 Anders Strand (SD) Avstår 

83 Bo Antonsson (SD) Avstår 

84 Inga Maj Krüger (SD) Avstår 

85 Daniel Persson (SD) Avstår 

 Ersättare för Björn Qvarnström (SD) 

86 Jimmie Stranne (SD) Avstår 

87 Magnus Harjapää (SD) Avstår 

88 Johanna Johansson (SD) Avstår 

89 Helene Granbom Angerheim (SD) Avstår 

105 Emina Music (C) Avstår 

106 Katarina Lundin (C) Avstår 

107 Gunne Steen (C) Avstår 

108 Aida Karimli (C) Avstår 

109 Maria Martini (C) Avstår 

110 Thomas Pettersson (C) Avstår 

111 Kristina Jonäng (C) Avstår 

112 Kenneth Gustavsson (C) Avstår 

113 Cecilia Andersson (C) Avstår 

114 Stig-Olov Tingbratt (C) Avstår 

 Ersättare för Roland Karlsson (C) 

115 Gunilla Druve Jansson (C) Avstår 

116 Linnéa Hultmark (C) Avstår 

 Ersättare för Frida Nilsson (C) 

117 Magnus Berntsson (KD) Avstår 
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118 Pernilla Wendesten (KD) Avstår 

119 Stefan Svensson (KD) Avstår 

120 Gunilla Lindell (KD) Avstår 

121 Gun-Marie Daun (KD) Avstår 

122 Maria Nilsson (KD) Avstår 

123 Hans-Carl Carlson (KD) Avstår 

124 Valéria Kant (KD) Avstår 

125 Staffan Setterberg (KD) Avstår 

 Ersättare för Lars-Inge Andersson (KD) 

126 Conny Brännberg (KD) Avstår 

127 Dan Hovskär (KD) Avstår 

 Ersättare för Isabella Carlén (KD) 

128 Helena Holmberg (L) Avstår 

129 Daniel Andersson (L) Avstår 

130 Birgitta Lindholm (L) Avstår 

 Ersättare för Carina Liljesand (L) 

131 Richard Brodd (L) Avstår 

132 Jonas Andersson (L) Avstår 

133 Kristina Grapenholm (L) Avstår 

134 Birgitta Adolfsson (L) Avstår 

 Ersättare för Pär Lundqvist (L)  

135 Margareta Fredriksson (L) Avstår 

136 Patric Cerny (L) Avstår 

137 Ulla-Britt Hagström (L) Avstår 

 Ersättare för Pär Johnson (L 

138 Madeleine Jonsson (MP) Avstår 

 Ersättare för Yusuf Tohow (MP) 

139 Ulrika Frick (MP) Avstår 

140 Elias Ytterbrink (MP) Avstår 

 Ersättare för Eva Ternegren (MP) 

141 Kader Hamakarim (MP) Avstår 

142 Hans-Joachim Isenheim (MP) Avstår 

 Ersättare för Tina Ehn (MP) 

143 Göran Larsson (MP) Avstår 

 Ersättare för Tony Johansson (MP) 

144 Peter Sögaard (MP) Avstår 

49 Louise Åsenfors (S) Frånvarande 

73 Yvonne Stafrén (SD) Frånvarande 
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Omröstningsprotokoll 
20:32:49 — Budget 2022 omröstning om motförslag, andra omgången 

Rösta Ja för att bifalla Sverigedemokraternas förslag, Nej för att bifalla Vänsterpartiets 

förslag. 

 

Resultat 

 Ja 19 

 Nej 15 

 Avstår 112 

 Frånvarande 3 

 

70 Håkan Lösnitz (SD) Ja 

71 Krista Femrell (SD) Ja 

72 Björn Tidland (SD) Ja 

74 Bengt Hansves (SD) Ja 

 Ersättare för Hans-Göran Gustafsson (SD) 

75 Martin Johansson (-) Ja 

76 Zandra Pettersson (SD) Ja 

77 Matz Dovstrand (SD) Ja 

78 Johan Sösaeter Johansson (SD) Ja 

79 Ralf Dahlgren (SD) Ja 

80 Heikki Klaavuniemi (SD) Ja 

81 Rose-Marie Antonsson (SD) Ja 

82 Anders Strand (SD) Ja 

83 Bo Antonsson (SD) Ja 

84 Inga Maj Krüger (SD) Ja 

85 Daniel Persson (SD) Ja 

 Ersättare för Björn Qvarnström (SD) 

86 Jimmie Stranne (SD) Ja 

87 Magnus Harjapää (SD) Ja 

88 Johanna Johansson (SD) Ja 

89 Helene Granbom Angerheim (SD) Ja 

90 Eva Olofsson (V) Nej 

91 Louise Jeppsson (V) Nej 

92 Carina Örgård (V) Nej 

93 Lars-Erik Hansson (V) Nej 

94 Jesper Johansson (V) Nej 

95 Can Altintasli (V) Nej 

96 Gunilla Hellén (V) Nej 

 Ersättare för Alejandro Del Castillo Alvarez (V) 

97 Birgit Lövkvist (V) Nej 

98 Jan Alexandersson (V) Nej 

99 Anette Holgersson (V) Nej 

100 Mats Berglund (V) Nej 

 Ersättare för Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 

101 Ulla Carlson (V) Nej 

102 Marjan Garmroudi (V) Nej 

103 Evalena Öman (V) Nej 

104 Erik Kyrkander (V) Nej 
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1 Annika Tännström (M) Avstår 

2 Johnny Magnusson (M) Avstår 

3 Peter Hermansson (M) Avstår 

4 Monika Beiring (M) Avstår 

5 Johan Fält (M) Avstår 

6 Susanna Cassberg (M) Avstår 

7 Carina Ridenius (M) Avstår 

8 Kristina Holmgren (M) Avstår 

9 Jan Lindblom (M) Avstår 

10 Anna-Lena Holberg (M) Avstår 

11 Angela Fast Torstensson (M) Avstår 

12 Marith Hesse (M) Avstår 

13 Arne Lernhag (M) Avstår 

14 Anders G Högmark (M) Avstår 

 Ersättare för Per Vorberg (M) 

15 Kajsa Hamnén (M) Avstår 

 Ersättare för Alexander Abenius (M) 

16 Dan Åberg (M) Avstår 

17 Linda Jansson (M) Avstår 

18 Angelica Lundgren Bielinski (M) Avstår 

19 Mats Abrahamsson (M) Avstår 

20 Lars Holmin (M) Avstår 

21 Bente Johansson (M) Avstår 

22 Dennis Jernkrook (M) Avstår 

23 Åsa Olsson (M) Avstår 

 Ersättare för Christina Abrahamsson (M) 

24 Charlotte Nordström (M) Avstår 

25 Ed Kahrs (M) Avstår 

 Ersättare för Linn Brandström (M) 

26 Björn Thodenius (M) Avstår 

27 Johan Abrahamsson (M) Avstår 

28 Anette Karlsson (M) Avstår 

 Ersättare för Annika Håkanson (M) 

29 Per Tenggren (S) Avstår 

31 Olof Svensson (S) Avstår 

 Ersättare för Shilan Majid (S)  

32 Kerstin Brunnström (S) Avstår 

33 Andreas Hektor (S) Avstår 

34 Ann-Christine Andersson (S) Avstår 

35 Gabriel Veble (S) Avstår 

36 Cecilia Dalman Eek (S) Avstår 

37 Jan Ripa (S) Avstår 

38 Malin Sjunneborn (S) Avstår 

39 Dragan Dobromirovic (S) Avstår 

40 Janette Olsson (S) Avstår 

41 Jim Aleberg (S) Avstår 

42 Maria Brauer (S) Avstår 

43 Tomas Angervik (S) Avstår 

44 Karolina Bergström (S) Avstår 

45 Sebastian Aronsson (S) Avstår 
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46 Linda Åshamre (S) Avstår 

47 Marie Raask (S) Avstår 

 Ersättare för Mats Eriksson (S)  

48 Bijan Zainali (S) Avstår 

49 Louise Åsenfors (S) Avstår 

50 Joakim Sjöling (S) Avstår 

51 Annica Erlandsson (S) Avstår 

52 Michael Melby (S) Avstår 

53 Ronnie Brorsson (S) Avstår 

54 Ulla Börjesson (S) Avstår 

 Ersättare för Per Arne Brink (S) 

55 Soraya Zarza Lundberg (S) Avstår 

56 Helén Eliasson (S) Avstår 

57 Krister Andersson (S) Avstår 

58 Hanne Jensen (S) Avstår 

59 Tony Willner (S) Avstår 

 Ersättare för Anna Österström (S) 

60 Helena Thelin (S) Avstår 

61 Mats Palm (S) Avstår 

62 Alex Bergström (S) Avstår 

63 Ann-Charlott Karlsson (S) Avstår 

64 Johan Ask (S) Avstår 

65 Anna-Karin Skatt (S) Avstår 

66 Peter Legendi (S) Avstår 

67 Susanne Berglund (S) Avstår 

68 Rezkar Mohamad (S) Avstår 

69 Linnea Wall (S) Avstår 

105 Emina Music (C) Avstår 

106 Katarina Lundin (C) Avstår 

107 Gunne Steen (C) Avstår 

108 Aida Karimli (C) Avstår 

109 Maria Martini (C) Avstår 

110 Thomas Pettersson (C) Avstår 

111 Kristina Jonäng (C) Avstår 

112 Kenneth Gustavsson (C) Avstår 

113 Cecilia Andersson (C) Avstår 

114 Stig-Olov Tingbratt (C) Avstår 

 Ersättare för Roland Karlsson (C) 

115 Gunilla Druve Jansson (C) Avstår 

116 Linnéa Hultmark (C) Avstår 

 Ersättare för Frida Nilsson (C) 

117 Magnus Berntsson (KD) Avstår 

118 Pernilla Wendesten (KD) Avstår 

119 Stefan Svensson (KD) Avstår 

120 Gunilla Lindell (KD) Avstår 

121 Gun-Marie Daun (KD) Avstår 

122 Maria Nilsson (KD) Avstår 

123 Hans-Carl Carlson (KD) Avstår 

124 Valéria Kant (KD) Avstår 

125 Staffan Setterberg (KD) Avstår 
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 Ersättare för Lars-Inge Andersson (KD) 

126 Conny Brännberg (KD) Avstår 

127 Dan Hovskär (KD) Avstår 

 Ersättare för Isabella Carlén (KD) 

128 Helena Holmberg (L) Avstår 

129 Daniel Andersson (L) Avstår 

130 Birgitta Lindholm (L) Avstår 

 Ersättare för Carina Liljesand (L) 

131 Richard Brodd (L) Avstår 

132 Jonas Andersson (L) Avstår 

133 Kristina Grapenholm (L) Avstår 

134 Birgitta Adolfsson (L) Avstår 

 Ersättare för Pär Lundqvist (L)  

135 Margareta Fredriksson (L) Avstår 

136 Patric Cerny (L) Avstår 

137 Ulla-Britt Hagström (L) Avstår 

 Ersättare för Pär Johnson (L 

138 Madeleine Jonsson (MP) Avstår 

 Ersättare för Yusuf Tohow (MP) 

139 Ulrika Frick (MP) Avstår 

140 Elias Ytterbrink (MP) Avstår 

 Ersättare för Eva Ternegren (MP) 

141 Kader Hamakarim (MP) Avstår 

142 Hans-Joachim Isenheim (MP) Avstår 

 Ersättare för Tina Ehn (MP) 

143 Göran Larsson (MP) Avstår 

 Ersättare för Tony Johansson (MP) 

144 Peter Sögaard (MP) Avstår 

145 Martin Wannholt (D) Avstår 

147 Ulla Nathorst Westfelt (D) Avstår 

 Ersättare för Thomas Hedberg (D) 

148 Marianne Berntsson (D) Avstår 

149 Georg de Laval (D) Avstår 

 Ersättare för Joakim Rosdahl (D) 

30 Jane Åberg (S) Frånvarande 

 Ersättare för Håkan Linnarsson (S) 

73 Yvonne Stafrén (SD) Frånvarande 

146 Gunilla Andersson Gustafsson (D) Frånvarande 

 Ersättare för Mariette Risberg (D) 
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Omröstningsprotokoll 
 

20:35:14 — Budget 2022 omröstning om motförslag, tredje och sista omgången 

Rösta Ja för att bifalla Socialdemokraternas förslag, Nej för att bifalla Sverigedemokraternas 

förslag. 

 

Resultat 

 Ja 40 

 Nej 19 

 Avstår 86 

 Frånvarande 4 

 

29 Per Tenggren (S) Ja 

31 Olof Svensson (S) Ja 

 Ersättare för Shilan Majid (S)  

32 Kerstin Brunnström (S) Ja 

33 Andreas Hektor (S) Ja 

34 Ann-Christine Andersson (S) Ja 

35 Gabriel Veble (S) Ja 

36 Cecilia Dalman Eek (S) Ja 

37 Jan Ripa (S) Ja 

38 Malin Sjunneborn (S) Ja 

39 Dragan Dobromirovic (S) Ja 

40 Janette Olsson (S) Ja 

41 Jim Aleberg (S) Ja 

42 Maria Brauer (S) Ja 

43 Tomas Angervik (S) Ja 

44 Karolina Bergström (S) Ja 

45 Sebastian Aronsson (S) Ja 

46 Linda Åshamre (S) Ja 

47 Marie Raask (S) Ja 

 Ersättare för Mats Eriksson (S)  

48 Bijan Zainali (S) Ja 

49 Louise Åsenfors (S) Ja 

50 Joakim Sjöling (S) Ja 

51 Annica Erlandsson (S) Ja 

52 Michael Melby (S) Ja 

53 Ronnie Brorsson (S) Ja 

54 Ulla Börjesson (S) Ja 

 Ersättare för Per Arne Brink (S) 

55 Soraya Zarza Lundberg (S) Ja 

56 Helén Eliasson (S) Ja 

57 Krister Andersson (S) Ja 

58 Hanne Jensen (S) Ja 

59 Tony Willner (S) Ja 

 Ersättare för Anna Österström (S) 

60 Helena Thelin (S) Ja 

61 Mats Palm (S) Ja 

62 Alex Bergström (S) Ja 

63 Ann-Charlott Karlsson (S) Ja 
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64 Johan Ask (S) Ja 

65 Anna-Karin Skatt (S) Ja 

66 Peter Legendi (S) Ja 

67 Susanne Berglund (S) Ja 

68 Rezkar Mohamad (S) Ja 

69 Linnea Wall (S) Ja 

70 Håkan Lösnitz (SD) Nej 

71 Krista Femrell (SD) Nej 

72 Björn Tidland (SD) Nej 

74 Bengt Hansves (SD) Nej 

 Ersättare för Hans-Göran Gustafsson (SD) 

75 Martin Johansson (-) Nej 

76 Zandra Pettersson (SD) Nej 

77 Matz Dovstrand (SD) Nej 

78 Johan Sösaeter Johansson (SD) Nej 

79 Ralf Dahlgren (SD) Nej 

80 Heikki Klaavuniemi (SD) Nej 

81 Rose-Marie Antonsson (SD) Nej 

82 Anders Strand (SD) Nej 

83 Bo Antonsson (SD) Nej 

84 Inga Maj Krüger (SD) Nej 

85 Daniel Persson (SD) Nej 

 Ersättare för Björn Qvarnström (SD) 

86 Jimmie Stranne (SD) Nej 

87 Magnus Harjapää (SD) Nej 

88 Johanna Johansson (SD) Nej 

89 Helene Granbom Angerheim (SD) Nej 

1 Annika Tännström (M) Avstår 

2 Johnny Magnusson (M) Avstår 

3 Peter Hermansson (M) Avstår 

4 Monika Beiring (M) Avstår 

5 Johan Fält (M) Avstår 

6 Susanna Cassberg (M) Avstår 

7 Carina Ridenius (M) Avstår 

8 Kristina Holmgren (M) Avstår 

9 Jan Lindblom (M) Avstår 

10 Anna-Lena Holberg (M) Avstår 

11 Angela Fast Torstensson (M) Avstår 

12 Marith Hesse (M) Avstår 

13 Arne Lernhag (M) Avstår 

14 Anders G Högmark (M) Avstår 

 Ersättare för Per Vorberg (M) 

15 Kajsa Hamnén (M) Avstår 

 Ersättare för Alexander Abenius (M) 

16 Dan Åberg (M) Avstår 

17 Linda Jansson (M) Avstår 

18 Angelica Lundgren Bielinski (M) Avstår 

19 Mats Abrahamsson (M) Avstår 

20 Lars Holmin (M) Avstår 

21 Bente Johansson (M) Avstår 
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22 Dennis Jernkrook (M) Avstår 

23 Åsa Olsson (M) Avstår 

 Ersättare för Christina Abrahamsson (M) 

24 Charlotte Nordström (M) Avstår 

25 Ed Kahrs (M) Avstår 

 Ersättare för Linn Brandström (M) 

26 Björn Thodenius (M) Avstår 

27 Johan Abrahamsson (M) Avstår 

28 Anette Karlsson (M) Avstår 

 Ersättare för Annika Håkanson (M) 

90 Eva Olofsson (V) Avstår 

91 Louise Jeppsson (V) Avstår 

93 Lars-Erik Hansson (V) Avstår 

94 Jesper Johansson (V) Avstår 

95 Can Altintasli (V) Avstår 

96 Gunilla Hellén (V) Avstår 

 Ersättare för Alejandro Del Castillo Alvarez (V) 

97 Birgit Lövkvist (V) Avstår 

98 Jan Alexandersson (V) Avstår 

99 Anette Holgersson (V) Avstår 

100 Mats Berglund (V) Avstår 

 Ersättare för Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 

101 Ulla Carlson (V) Avstår 

102 Marjan Garmroudi (V) Avstår 

103 Evalena Öman (V) Avstår 

104 Erik Kyrkander (V) Avstår 

105 Emina Music (C) Avstår 

106 Katarina Lundin (C) Avstår 

107 Gunne Steen (C) Avstår 

109 Maria Martini (C) Avstår 

110 Thomas Pettersson (C) Avstår 

111 Kristina Jonäng (C) Avstår 

112 Kenneth Gustavsson (C) Avstår 

113 Cecilia Andersson (C) Avstår 

114 Stig-Olov Tingbratt (C) Avstår 

 Ersättare för Roland Karlsson (C) 

115 Gunilla Druve Jansson (C) Avstår 

116 Linnéa Hultmark (C) Avstår 

 Ersättare för Frida Nilsson (C) 

117 Magnus Berntsson (KD) Avstår 

118 Pernilla Wendesten (KD) Avstår 

119 Stefan Svensson (KD) Avstår 

120 Gunilla Lindell (KD) Avstår 

121 Gun-Marie Daun (KD) Avstår 

122 Maria Nilsson (KD) Avstår 

123 Hans-Carl Carlson (KD) Avstår 

124 Valéria Kant (KD) Avstår 

125 Staffan Setterberg (KD) Avstår 

 Ersättare för Lars-Inge Andersson (KD) 

126 Conny Brännberg (KD) Avstår 
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127 Dan Hovskär (KD) Avstår 

 Ersättare för Isabella Carlén (KD) 

128 Helena Holmberg (L) Avstår 

129 Daniel Andersson (L) Avstår 

130 Birgitta Lindholm (L) Avstår 

 Ersättare för Carina Liljesand (L) 

131 Richard Brodd (L) Avstår 

132 Jonas Andersson (L) Avstår 

133 Kristina Grapenholm (L) Avstår 

134 Birgitta Adolfsson (L) Avstår 

 Ersättare för Pär Lundqvist (L)  

135 Margareta Fredriksson (L) Avstår 

136 Patric Cerny (L) Avstår 

137 Ulla-Britt Hagström (L) Avstår 

 Ersättare för Pär Johnson (L 

138 Madeleine Jonsson (MP) Avstår 

 Ersättare för Yusuf Tohow (MP) 

139 Ulrika Frick (MP) Avstår 

140 Elias Ytterbrink (MP) Avstår 

 Ersättare för Eva Ternegren (MP) 

141 Kader Hamakarim (MP) Avstår 

142 Hans-Joachim Isenheim (MP) Avstår 

 Ersättare för Tina Ehn (MP) 

143 Göran Larsson (MP) Avstår 

 Ersättare för Tony Johansson (MP) 

144 Peter Sögaard (MP) Avstår 

145 Martin Wannholt (D) Avstår 

146 Gunilla Andersson Gustafsson (D) Avstår 

 Ersättare för Mariette Risberg (D) 

147 Ulla Nathorst Westfelt (D) Avstår 

 Ersättare för Thomas Hedberg (D) 

148 Marianne Berntsson (D) Avstår 

149 Georg de Laval (D) Avstår 

 Ersättare för Joakim Rosdahl (D) 

30 Jane Åberg (S) Frånvarande 

 Ersättare för Håkan Linnarsson (S) 

73 Yvonne Stafrén (SD) Frånvarande 

92 Carina Örgård (V) Frånvarande 

108 Aida Karimli (C) Frånvarande 
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Omröstningsprotokoll 
 

20:37:32 — Budget 2022 huvudomröstning  

 

Rösta Ja för att bifalla GrönBlå samverkans förslag, Nej för att bifalla Socialdemokraternas 

förslag. 

 

Resultat 

 Ja 68 

 Nej 41 

 Avstår 37 

 Frånvarande 3 

 

1 Annika Tännström (M) Ja 

2 Johnny Magnusson (M) Ja 

3 Peter Hermansson (M) Ja 

4 Monika Beiring (M) Ja 

5 Johan Fält (M) Ja 

6 Susanna Cassberg (M) Ja 

7 Carina Ridenius (M) Ja 

8 Kristina Holmgren (M) Ja 

9 Jan Lindblom (M) Ja 

10 Anna-Lena Holberg (M) Ja 

11 Angela Fast Torstensson (M) Ja 

12 Marith Hesse (M) Ja 

13 Arne Lernhag (M) Ja 

14 Anders G Högmark (M) Ja 

 Ersättare för Per Vorberg (M) 

15 Kajsa Hamnén (M) Ja 

 Ersättare för Alexander Abenius (M) 

16 Dan Åberg (M) Ja 

17 Linda Jansson (M) Ja 

18 Angelica Lundgren Bielinski (M) Ja 

19 Mats Abrahamsson (M) Ja 

20 Lars Holmin (M) Ja 

21 Bente Johansson (M) Ja 

22 Dennis Jernkrook (M) Ja 

23 Åsa Olsson (M) Ja 

 Ersättare för Christina Abrahamsson (M) 

24 Charlotte Nordström (M) Ja 

25 Ed Kahrs (M) Ja 

 Ersättare för Linn Brandström (M) 

26 Björn Thodenius (M) Ja 

27 Johan Abrahamsson (M) Ja 

28 Anette Karlsson (M) Ja 

 Ersättare för Annika Håkanson (M) 

75 Martin Johansson (-) Ja 

105 Emina Music (C) Ja 

106 Katarina Lundin (C) Ja 

107 Gunne Steen (C) Ja 
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108 Aida Karimli (C) Ja 

109 Maria Martini (C) Ja 

110 Thomas Pettersson (C) Ja 

111 Kristina Jonäng (C) Ja 

112 Kenneth Gustavsson (C) Ja 

113 Cecilia Andersson (C) Ja 

114 Stig-Olov Tingbratt (C) Ja 

 Ersättare för Roland Karlsson (C) 

115 Gunilla Druve Jansson (C) Ja 

116 Linnéa Hultmark (C) Ja 

 Ersättare för Frida Nilsson (C) 

117 Magnus Berntsson (KD) Ja 

118 Pernilla Wendesten (KD) Ja 

119 Stefan Svensson (KD) Ja 

120 Gunilla Lindell (KD) Ja 

121 Gun-Marie Daun (KD) Ja 

122 Maria Nilsson (KD) Ja 

123 Hans-Carl Carlson (KD) Ja 

124 Valéria Kant (KD) Ja 

125 Staffan Setterberg (KD) Ja 

 Ersättare för Lars-Inge Andersson (KD) 

126 Conny Brännberg (KD) Ja 

127 Dan Hovskär (KD) Ja 

 Ersättare för Isabella Carlén (KD) 

128 Helena Holmberg (L) Ja 

129 Daniel Andersson (L) Ja 

130 Birgitta Lindholm (L) Ja 

 Ersättare för Carina Liljesand (L) 

131 Richard Brodd (L) Ja 

132 Jonas Andersson (L) Ja 

133 Kristina Grapenholm (L) Ja 

134 Birgitta Adolfsson (L) Ja 

 Ersättare för Pär Lundqvist (L)  

135 Margareta Fredriksson (L) Ja 

136 Patric Cerny (L) Ja 

137 Ulla-Britt Hagström (L) Ja 

 Ersättare för Pär Johnson (L 

138 Madeleine Jonsson (MP) Ja 

 Ersättare för Yusuf Tohow (MP) 

139 Ulrika Frick (MP) Ja 

140 Elias Ytterbrink (MP) Ja 

 Ersättare för Eva Ternegren (MP) 

141 Kader Hamakarim (MP) Ja 

142 Hans-Joachim Isenheim (MP) Ja 

 Ersättare för Tina Ehn (MP) 

143 Göran Larsson (MP) Ja 

 Ersättare för Tony Johansson (MP) 

29 Per Tenggren (S) Nej 

30 Jane Åberg (S) Nej 

 Ersättare för Håkan Linnarsson (S) 
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31 Olof Svensson (S) Nej 

 Ersättare för Shilan Majid (S)  

32 Kerstin Brunnström (S) Nej 

33 Andreas Hektor (S) Nej 

34 Ann-Christine Andersson (S) Nej 

35 Gabriel Veble (S) Nej 

36 Cecilia Dalman Eek (S) Nej 

37 Jan Ripa (S) Nej 

38 Malin Sjunneborn (S) Nej 

39 Dragan Dobromirovic (S) Nej 

40 Janette Olsson (S) Nej 

41 Jim Aleberg (S) Nej 

42 Maria Brauer (S) Nej 

43 Tomas Angervik (S) Nej 

44 Karolina Bergström (S) Nej 

45 Sebastian Aronsson (S) Nej 

46 Linda Åshamre (S) Nej 

47 Marie Raask (S) Nej 

 Ersättare för Mats Eriksson (S)  

48 Bijan Zainali (S) Nej 

49 Louise Åsenfors (S) Nej 

50 Joakim Sjöling (S) Nej 

51 Annica Erlandsson (S) Nej 

52 Michael Melby (S) Nej 

53 Ronnie Brorsson (S) Nej 

54 Ulla Börjesson (S) Nej 

 Ersättare för Per Arne Brink (S) 

55 Soraya Zarza Lundberg (S) Nej 

56 Helén Eliasson (S) Nej 

57 Krister Andersson (S) Nej 

58 Hanne Jensen (S) Nej 

59 Tony Willner (S) Nej 

 Ersättare för Anna Österström (S) 

60 Helena Thelin (S) Nej 

61 Mats Palm (S) Nej 

62 Alex Bergström (S) Nej 

63 Ann-Charlott Karlsson (S) Nej 

64 Johan Ask (S) Nej 

65 Anna-Karin Skatt (S) Nej 

66 Peter Legendi (S) Nej 

67 Susanne Berglund (S) Nej 

68 Rezkar Mohamad (S) Nej 

69 Linnea Wall (S) Nej 

70 Håkan Lösnitz (SD) Avstår 

71 Krista Femrell (SD) Avstår 

72 Björn Tidland (SD) Avstår 

74 Bengt Hansves (SD) Avstår 

 Ersättare för Hans-Göran Gustafsson (SD) 

76 Zandra Pettersson (SD) Avstår 

77 Matz Dovstrand (SD) Avstår 
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78 Johan Sösaeter Johansson (SD) Avstår 

79 Ralf Dahlgren (SD) Avstår 

80 Heikki Klaavuniemi (SD) Avstår 

81 Rose-Marie Antonsson (SD) Avstår 

82 Anders Strand (SD) Avstår 

84 Inga Maj Krüger (SD) Avstår 

85 Daniel Persson (SD) Avstår 

 Ersättare för Björn Qvarnström (SD) 

86 Jimmie Stranne (SD) Avstår 

87 Magnus Harjapää (SD) Avstår 

88 Johanna Johansson (SD) Avstår 

89 Helene Granbom Angerheim (SD) Avstår 

90 Eva Olofsson (V) Avstår 

91 Louise Jeppsson (V) Avstår 

92 Carina Örgård (V) Avstår 

93 Lars-Erik Hansson (V) Avstår 

94 Jesper Johansson (V) Avstår 

95 Can Altintasli (V) Avstår 

96 Gunilla Hellén (V) Avstår 

 Ersättare för Alejandro Del Castillo Alvarez (V) 

97 Birgit Lövkvist (V) Avstår 

98 Jan Alexandersson (V) Avstår 

99 Anette Holgersson (V) Avstår 

100 Mats Berglund (V) Avstår 

 Ersättare för Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 

101 Ulla Carlson (V) Avstår 

102 Marjan Garmroudi (V) Avstår 

103 Evalena Öman (V) Avstår 

104 Erik Kyrkander (V) Avstår 

145 Martin Wannholt (D) Avstår 

146 Gunilla Andersson Gustafsson (D) Avstår 

 Ersättare för Mariette Risberg (D) 

147 Ulla Nathorst Westfelt (D) Avstår 

 Ersättare för Thomas Hedberg (D) 

148 Marianne Berntsson (D) Avstår 

149 Georg de Laval (D) Avstår 

 Ersättare för Joakim Rosdahl (D) 

73 Yvonne Stafrén (SD) Frånvarande 

83 Bo Antonsson (SD) Frånvarande 

144 Peter Sögaard (MP) Frånvarande 
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Ämne: Re: Röstförklaring 

 

Jag deltog i Regionfullmäktiges möte 7-8 juni. När första omgången av röstningen angående 

budgeten startade fick jag tekniska problem.  Jag var inloggad på rätt sätt. Tordes inte starta om 

eftersom jag visste att nästa röstning skulle ske ganska omgående. Tänkte nog att problemet skulle 

vara löst, men samma sak hände under alla röstningar.  Presidiet upplyste också under 

omröstningarna att någras röster saknades och vid sammanställningarna stämde tydligen inte totala 

antalet heller.  

 

Jag beklagar verkligen detta.  

 

Yvonne Stafrén 

Ekonomiansvarig 

Medlemskontakt 

Sverigedemokraterna Göteborg 

0728-530004 
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   1 (1) 

Förbundsstyrelsen – ärende 4 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Ann-Sofie Gillner 

Datum: 2021-05-20, diarienummer: 2021-00056 

 

Samverkansavtal för förskola och pedagogisk 

omsorg i Göteborgsregionen 2022-2025 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås rekommendera medlemskommunerna att fastställa 

samverkansavtalet för förskola och pedagogisk omsorg i Göteborgsregionen 2022-

2025. Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2021.  

Sammanfattning av ärendet 

Samverkansavtalet för förskola och pedagogisk omsorg har funnits i ca tio år. Avtalet 

har under denna period genomgått mindre revideringar varför en mer fördjupad 

översyn nu har genomförts. Utbildningschefsnätverket fattade i oktober 2020 beslut 

om att en översyn ska göras och gav samtidigt Förskolenätverket i uppdrag att 

genomföra den. Förslag till ändringar har utarbetats av Barnomsorgsgruppen på 

uppdrag av Förskolenätverket. Förslagen har presenterats för Förskolenätverket som 

ställer sig bakom dessa. En juridisk översyn av ändringsförslagen har genomförts där 

det konstateras att förslagen inte innehåller några skrivningar som står i strid med 

skollagen och inte heller några delar som kan tolkas på olika sätt. 

Utbildningschefsnätverket har vid möten i februari och mars 2021 informerats om 

översynsarbetet och förslagen till ändringar. Den 16 april 2021 enades 

Utbildningschefsnätverket om att ställa sig bakom förslaget till samverkansavtal för 

förskola och pedagogisk omsorg i Göteborgsregionen 2022-2025. Utbildningsgruppen 

godkände förslaget 20 maj 2021. 

Beslut om samverkansavtalet äger rum i enlighet med följande beslutsordning: 

1. Beslut i Utbildningschefsnätverket  

2. Beslut i Utbildningsgruppen  

3. Förbundsstyrelsen rekommenderar medlemskommunerna att fastställa 

samverkansavtalet för förskola och pedagogisk omsorg i Göteborgsregionen.  

4. Avtal ska efter godkännande i respektive kommun, undertecknat och tillsammans 

med kopia av beslut i nämnd/styrelse eller av den utsedd person, senast den 30 

november 2021 vara GR tillhanda. 

Nytt samverkansavtal börjar gälla den 1 januari 2022. 

Beslutsunderlag 

Samverkansavtal för förskola och pedagogisk omsorg i Göteborgsregionen 2022-2025. 

 

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

 

Fredrik Zeybrandt  

Avdelningschef    

Skickas till 

Medlemskommunerna 
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Samverkansavtal för förskola och pedagogisk omsorg i 

Göteborgsregionen 

2022-01-01 – 2025-12-31 

Samverkansavtal för förskola 
och pedagogisk omsorg i 
Göteborgsregionen  

1. Bakgrund och motiv  

Skollagen reglerar kommunens skyldigheter och vårdnadshavarnas rättigheter när det 

gäller förskola. Folkbokföringskommun svarar för att barn som är bosatta i Sverige erbjuds 

förskola. När vårdnadshavaren har anmält behov av plats ska folkbokföringskommunen 

erbjuda plats inom fyra månader. Kommunen ska ta skälig hänsyn till vårdnadshavarens 

önskemål. Plats ska erbjudas så nära barnets eget hem som möjligt med hänsyn till vad 

som krävs för att kommunen effektivt ska utnyttja lokaler och andra resurser. Ett barn har 

rätt att bli mottaget i förskola med offentlig huvudman i en annan kommun än 

hemkommunen, om barnet med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl 

att få gå i den kommunens förskola. Efter önskemål av barnets vårdnadshavare får en 

kommun även i annat fall i sin förskola ta emot ett barn från en annan kommun.  

(8 kap. 12-15 § skollagen) 

 

Syftet med samverkansavtalet är att stärka valfriheten och öppna upp för en generös 

tillämpning av skollagen. Inom Göteborgsregionen (GR) finns idag ett samarbete mellan 

kommunerna och en öppenhet att välja skola/utbildning när det gäller ett flertal 

skolformer. Det stärker vårdnadshavarnas val. Det kan ge möjlighet att ge plats närmare 

det egna hemmet för familjer som bor nära en kommungräns. Det kan bidra till att kunna 

erbjuda plats inom skälig tid för en kommun som har brist på platser om det samtidigt 

finns en kommun som har tillgång på platser.  

2. Avtalsparter  

Avtalets parter utgörs av medlemskommunerna inom Göteborgsregionens 

kommunalförbund; Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla 

Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.  

3. Avtalets innehåll  

Samverkansavtalet reglerar att medlemskommunerna inom GR i mån av plats tar emot 

barn i förskola och pedagogisk omsorg från andra kommuner och att vid varje sådan 

placering utgår interkommunal ersättning enligt fastställd prislista. Varje enskild kommun 

beslutar om det finns plats att erbjuda barn från andra kommuner. Samverkansavtalets 

tillämpningar kan även gälla vid placeringar där det finns särskilda skäl. 

 

Avtalet gäller inte barnomsorgsplats på kvällar, nätter och helger. Det finns ingen 

skyldighet för en kommun att ersätta en annan kommun för de extrakostnader en 

barnomsorgsplats på obekväm arbetstid innebär. I de fallen det blir aktuellt med plats i 

sådan verksamhet träffas individuella överenskommelser mellan kommunerna, vad gäller 

omfattning och pris. 
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Samverkansavtal för förskola och pedagogisk omsorg i 

Göteborgsregionen 

2022-01-01 – 2025-12-31 

 

4. Tillämpningar  

Ansökan  

Ansökan sker via varje kommuns hemsida. Vårdnadshavaren ansöker i den kommun där 

plats önskas. Innan den kommunen erbjuder vårdnadshavaren en plats tar kommunen 

kontakt med folkbokföringskommunen om folkbokföringskommun och anordnarkommun 

fortfarande är olika vid placeringstillfället. 

 

Överenskommelser  

Vid varje placering träffas en skriftlig överenskommelse mellan berörda kommuner enligt 

tillämpningsanvisningarna. Varje enskild placeringsöverenskommelse fortsätter att gälla 

även om samverkansavtalet skulle upphöra.  

 

Avgifter  

Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften av platsinnehavaren enligt sitt gällande 

taxesystem och sin kravrutin.  

 

Regler och tillämpningsföreskrifter  

Den kommuns ”Regler och tillämpningsföreskrifter” gäller, där barnet har sin förskoleplats 

eller plats i pedagogisk omsorg.  

 

Interkommunal ersättning  

En kommun som inom sin förskola eller pedagogisk omsorg tar emot ett barn från en 

annan kommun har rätt till ersättning för sina kostnader från barnets 

folkbokföringskommun enligt fastställd prislista. Debitering sker månadsvis. 

 

Barn i behov av särskilt stöd  

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges 

den omsorg som deras speciella behov kräver. Grundläggande bestämmelser finns i 8 kap. 

9 § skollagen.  

 

Då behov av särskilt stöd blir aktuellt för ett redan placerat barn sker samråd med 

folkbokföringskommunen. Anordnarkommun utreder och bedömer. 

Folkbokföringskommunen prövar och beslutar om ersättning. Då behov av särskilt stöd är 

känt när barnet placeras sker prövning och beslut om ersättning i samband med den 

skriftliga överenskommelsen.  

 

Till stöd för kommunernas hantering av samverkansavtalet finns tillämpningsanvisningar 

för praktisk hantering. Revideringar av detta dokument görs vid behov av 

Barnomsorgsgruppen. 
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Samverkansavtal för förskola och pedagogisk omsorg i 

Göteborgsregionen 

2022-01-01 – 2025-12-31 

5. Vid flytt inom GR-kommunerna  

Barn har rätt att behålla sin plats i den kommun varifrån familjen flyttar till dess att 

folkbokföringskommun erbjudit en plats. Plats ska erbjudas senast inom fyra månader, 

under förutsättning att vårdnadshavare ansöker om plats. Folkbokföringskommunen 

betalar interkommunal ersättning till avflyttningskommunen och avflyttningskommunen 

tar in föräldraavgiften.  

 

Önskar vårdnadshavare behålla platsen permanent i avflyttningskommunen beslutar 

denna kommun om plats finns att erbjuda (punkt 3 i avtalet).  

6. Avtalets förutsättningar  

Avtalstid 

Avtalet gäller från och med 2022-01-01 – 2025-12-31. Uppsägningstiden är ett år, om inte 

parterna kommer överens om annat. Avtalet kan komma att ändras om tillämpliga lagar 

och förordningar, tillkommer, förändras eller upphör. Översyn av avtalets innehåll kan 

initieras av relevanta och beslutsmässiga chefsnätverk inom GR.  

 

Uppföljning  

Avtalet ska följas upp bl.a. genom att kommunen årligen rapporterar antalet barn från 

annan kommun än den egna till GR. 

 

Godkännande 

Föreliggande avtal ska efter godkännande i respektive kommun, undertecknat och 

tillsammans med kopia av beslut i nämnd/styrelse eller av den utsedd person, senast den 

30 november 2021 vara GR tillhanda. 

 

Tvist 

Tvist med anledning av detta avtal mellan avtalsparterna löses i första hand genom lokala 

förhandlingar. Om parterna inte kommer överens sker medling genom GR. 
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Samverkansavtal för förskola och pedagogisk omsorg i 

Göteborgsregionen 

2022-01-01 – 2025-12-31 

För Ale kommun 

 

_________________  _________________________________ 

Datum     Namn  

 

_________________________________ 

Namnförtydligande  

 

 

För Alingsås kommun 

 

________________  _________________________________ 

Datum     Namn  

 

_________________________________ 

Namnförtydligande  

 

 

För Göteborgs kommun  

 

_________________ _________________________________ 

Datum     Namn  

 

_________________________________ 

Namnförtydligande  

 

 

För Härryda kommun  

 

__________________  _________________________________ 

Datum      Namn  

 

_________________________________ 

Namnförtydligande  

 

 

För Kungsbacka kommun  

 

__________________  _________________________________ 

Datum      Namn  

 

_________________________________ 

Namnförtydligande  
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Samverkansavtal för förskola och pedagogisk omsorg i 

Göteborgsregionen 

2022-01-01 – 2025-12-31 

För Kungälvs kommun  

 

__________________  _________________________________ 

Datum      Namn  

 

_________________________________ 

Namnförtydligande  

 

 

För Lerums kommun  

 

__________________  _________________________________ 

Datum      Namn  

 

_________________________________ 

Namnförtydligande  

 

 

För Lilla Edets kommun  

 

___________________  _________________________________ 

Datum      Namn  

 

_________________________________ 

Namnförtydligande  

 

 

För Mölndals kommun  

 

___________________  _________________________________ 

Datum      Namn  

 

_________________________________ 

Namnförtydligande  

 

 

För Partille kommun  

 

____________________  _________________________________ 

Datum      Namn  

 

_________________________________ 

Namnförtydligande  
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Samverkansavtal för förskola och pedagogisk omsorg i 

Göteborgsregionen 

2022-01-01 – 2025-12-31 

För Stenungsunds kommun  

 

_____________________ _________________________________ 

Datum      Namn  

 

_________________________________ 

Namnförtydligande  

 

 

För Tjörns kommun  

 

_____________________ _________________________________ 

Datum      Namn  

 

_________________________________ 

Namnförtydligande  

 

 

För Öckerö kommun  

 

______________________ _________________________________ 

Datum      Namn  

 

_________________________________ 

Namnförtydligande  
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Justeras:   1 (1) 
 

Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2021-06-15 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

 

Protokollsutdrag 

§ 289. Samverkansavtal för förskola och pedagogisk omsorg i 

Göteborgsregionen 2022-2025  

Diarienummer: 2021-00056 

Beslut 

Medlemskommunerna rekommenderas att fastställa samverkansavtalet för 

förskola och pedagogisk omsorg i Göteborgsregionen 2022-2025. 

Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2021.  

Sammanfattning av ärendet 

Samverkansavtalet för förskola och pedagogisk omsorg har funnits i ca tio år. 

Avtalet har under denna period genomgått mindre revideringar varför en mer 

fördjupad översyn nu har genomförts.  

Den 16 april 2021 enades Utbildningschefsnätverket om att ställa sig bakom 

förslaget till samverkansavtal för förskola och pedagogisk omsorg i 

Göteborgsregionen 2022-2025. Utbildningsgruppen godkände förslaget 20 maj 

2021. 

Avtal ska efter godkännande i respektive kommun senast den 30 november 

2021 vara GR tillhanda. Nytt samverkansavtal börjar gälla den 1 januari 2022. 

Beslutsunderlag 

Samverkansavtal för förskola och pedagogisk omsorg i Göteborgsregionen 

2022-2025.  

Skickas till 

Medlemskommunerna 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

Justeras: 

Axel Josefson  

Ordförande 

 

Miguel Odhner 

Justerare 
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2021-06-17 
 
 
  
 
 
Information om ersättning för covid-19 vaccin mellan den kommunala 
sjukvården och Västra Götalandsregionen 
 
 
Under den inledande fasen fanns en dialog gällande ersättning för kommunernas delaktighet. Tyvärr 
prioriterades den bort i det akuta läget då samtliga parter hade fullt fokus på att starta vaccinering. 

Samtliga kommuner har deltagit i vaccinering av de patienter som har kommunal hälso- och sjukvård. 
Regionen har vid samtliga vaccinationer ansvarat för vaccin, sprutor, transport och logistik. Vid 
flertalet vaccineringar har regionens vårdcentraler ansvarat för ordinering, ofta även dokumentering.  

Kommunens medarbetare har aktivt bidragit med information till brukare och anhöriga, 
förberedelser med hälsodeklaration och vid utförandet. 

Det kommunala ansvaret har varierat från hela kedjan med ordination, utförande till dokumentation 
till mindre deltagande vid utförande. Det saknas möjlighet att redovisa exakt vilka delar som har 
utförts av vem både från regionens och kommunens sida. Vi kan av sekretesskäl inte samköra 
journaler eller annan patientdata. En schablon för kommunernas deltagande är det som är rimligt att 
utgå ifrån. 

Regionen erhåller statsbidrag kopplat till vaccinering för covid-19 med 275 kr per dos. Ersättning 
utgår till vårdcentral och andra förvaltningar i fas 1-3 med 275 kr per given och registrerad 
vaccinering. 

Vaccinering av brukare i kommunal hälso- och sjukvård innebär ett omfattande arbete och kräver 
samverkan mellan region och kommun. Det är därför rimligt att denna kostnad totalt sett är större. 

Kommunerna erbjuds nu en extra ersättning för deltagande i samband med vaccinering för covid-19 
med 200 kronor per vaccinering. Ersättningen baseras på det antal vacciner som levererats till 
kommunen. Vaccination av medarbetare ingår ej. Ersättningen är ett engångsbelopp. Eventuella 
resterande vaccinationer kommer det ej att utgå ersättning för. Ersättning ska rekvireras före den 15 
september 2021. 

 

Ersättningen utgår enligt bilaga: 

Alla kommuner 
Beräkningsunderlag (antal vaccindoser) 
Att rekvirera (belopp SEK) 

 
Faktura ska skickas in till moderförvaltningen enligt nedan: 
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Fakturaadress: 

 

 

 

 

 
 
Mvh Anne-Marie 
 
Anne-Marie Svensson 
Strateg Nära vård 
Koncernstab Hälso- och sjukvård 
Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen 
Tel: 073 804 89 10 
e-post: anne-marie.v.svensson@vgregion.se 
 
 
Har ni några frågor i detta ärende vänligen kontakta Annelie Lago enligt nedan: 
 
Annelie Lago 
Projektledare Kompetenscentrum 
Regionservice, Västra Götalandsregionen 
Tel: 070 490 95 11 
e-post: annelie.lago@vgregion.se 
 

Moderförvaltningen 
FE985 
405 83 Göteborg 
Best.id: 4021101 
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Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 

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

Göteborg 2021-06-28 

 

Till: 
Kommunalförbund i Västra Götaland 
Kommuner i Västra Götaland 
 

 

Information om ersättning för kommunernas insats vid vaccinationer mot 
covid-19. 
 
Kommunerna har gjort en stor insats i vaccinationsarbetet mot covid-19!  
Det tackar vi er alla för. Det har haft stor betydelse för minskning av smittspridning och 
lidande. VästKom har varit tydliga mot VGR om att vi förväntar oss en skälig ersättning för 
arbetet.  
 
Under den inledande fasen fanns en dialog gällande ersättning för kommunernas 
delaktighet. Tyvärr prioriterades den bort i det akuta läget då samtliga parter hade fullt 
fokus på att starta vaccinering.  

Efter att vi tagit upp dialogen igen har vi enats med VGR om en ersättning till kommunerna 
på 200 kr per dos oavsett arbetsinsats. En del kommuner har tagit ansvar för hela kedjan 
med ordination, utförande till dokumentation till kommuner med mindre deltagande vid 
utförande.  

Då det saknas möjlighet att redovisa exakt vilka delar som har utförts av vem både från 
regionens och kommunens sida så har vi enats om en rimlig schablon för kommunernas 
deltagande. 

I bifogade underlag kan ni ta del av mera fakta kring upplägget och hur ni rekvirerar medel 
från VGR. 

 

Med vänlig hälsning 

Ann-Charlotte Järnström 
VästKom 

 

Bilagor: 
-Brev ” Information om ersättning för covid-19 vaccin mellan den kommunala sjukvården och Västra 
Götalandsregionen” 
-HS verkställighetsbeslut om ersättning till kommuner om covid-19-vaccinering 
-Excelbilaga antal vaccinationer per kommun  
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Postadress: 
Regionens Hus 
541 80 Skövde 

Besöksadress: 
Residenset, Torget 
Vänersborg 

Telefon: 
010-441 00 00 

Webbplats: 
www.vgregion.se 

E-post: 
hss@vgregion.se 

 

1 (2) 

Verkställighetsbeslut 
Datum 2021-06-17 
Diarienummer HS 2021-00678 

Västra Götalandsregionen 
Koncernkontoret 
Handläggare: Anne-Marie Svensson 
Telefon:  0738-04 89 10 
E-post: anne-marie.v.svensson@vgregion.se 

Verkställighetsbeslut om ersättning till 
kommunerna för covid-19 vaccinering 

Beslut 
Hälso-och sjukvårdsdirektören beslutar: 

1. Erbjuda en extra ersättning för deltagande i samband med vaccinering för 
covid-19 med 200 kr per given dos till regionens kommuner. 

2. Ta fram rutin för fakturering från kommun till moderförvaltning. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Under den inledande fasen fanns en dialog gällande ersättning för kommunernas 
delaktighet. Tyvärr prioriterades den bort i det akuta läget då samtliga parter hade 
fullt fokus på att starta vaccinering. 

Samtliga kommuner har deltagit i vaccinering av de patienter som har kommunal 
hälso- och sjukvård. Regionen har vid samtliga vaccinationer ansvarat för vaccin, 
sprutor, transport och logistik. Vid flertalet vaccineringar har regionens 
vårdcentraler ansvarat för ordinering, ofta även dokumentering.  

Kommunens medarbetare har aktivt bidragit med information till brukare och 
anhöriga, förberedelser med hälsodeklaration och vid utförandet. 

Det kommunala ansvaret har varierat från hela kedjan med ordination, utförande 
till dokumentation till mindre deltagande vid utförande. Det saknas möjlighet att 
redovisa exakt vilka delar som har utförts av vem både från regionens och 
kommunens sida. Vi kan av sekretesskäl inte samköra journaler eller annan 
patientdata. En schablon för kommunernas deltagande är det som är rimligt att 
utgå ifrån. 

Regionen erhåller statsbidrag kopplat till vaccinering för covid-19 med 275 kr per 
dos. Ersättning utgår till vårdcentral och andra förvaltningar i fas 1-3 med 275 kr 
per given och registrerad vaccinering. 
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Datum 2021-06-17 
Diarienummer HS 2021-00678 

2 (2) 

Vaccinering av brukare i kommunal hälso- och sjukvård innebär ett omfattande 
arbete och kräver samverkan mellan region och kommun. Det är därför rimligt att 
denna kostnad totalt sett är större. 

Kommunerna erbjuds nu en extra ersättning för deltagande i samband med 
vaccinering för covid-19 med 200 kronor per given dos. Ersättningen baseras på 
det antal vacciner som levererats till kommunen. Vaccination av medarbetare 
ingår ej. Ersättningen är ett engångsbelopp. Eventuella resterande vaccinationer 
kommer det ej att utgå ersättning för. Ersättning ska rekvireras före den 15 
september 2021. 

Enligt ovan ska tydliga rutiner tas fram för fakturering från kommun till 
moderförvaltning där statsbidraget administreras. 

Datum för beslut: 2021-06-17 

Jan Kilhamn 
Tf hälso-och sjukvårdsdirektör 

Beslutet skickas till 
• Anne-Marie Svensson, anne-marie.v.svensson@vgregion.se strateg nära 

vård, för kännedom 
• Jan Kilhamn, jan.kilhamn@vgregion.se tf hälso- och sjukvårdsdirektör, 

för genomförande 
• Britt-Marie Nilsson, britt-marie.l.nilsson@vgregion.se chefssekreterare för 

tf Hälso-och sjukvårdsdirektör, för kännedom 
• Ann-Charlotte Järnström, ann-charlotte.jarnstrom@vastkom.se 

verkställande direktör Västkom, för kännedom 
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Antal vaccinationer per kommun, vårdgivare och vaccin, totalt (utifrån vårdgivarens lokali

2021-06-17
Antal vaccinationer 
per 
kommun/vårdgivare 
enligt FHM register:

Ersättningsbelopp: 
(200 SEK/dos)

Summa av Antal vaccinationer
Vårdgivare
Härryda

Härryda kommun 1333 266600
Partille

Partille kommun 29 5800
Öckerö

Öckerö kommun 776 155200
Stenungsund

Stenungsunds kommun 288 57600
Tjörn

 - 0 0
Orust

Orust kommun 303 60600
Sotenäs

Sotenäs kommun 537 107400
Munkedal

Munkedals kommun 660 132000
Tanum

Tanums kommun 607 121400
Dals-Ed

Dals-Eds kommun 311 62200
Färgelanda

Färgelanda kommun 491 98200
Ale

Ale kommun 848 169600
Lerum

Lerums kommun 1488 297600
Vårgårda

Vårgårda kommun 544 108800
Bollebygd

Bollebygds kommun 414 82800
Grästorp

Grästorps kommun 491 98200
Essunga

Essunga kommun 324 64800
Karlsborg

Karlsborgs kommun 479 95800
Gullspång

Gullspångs kommun 426 85200
Tranemo

Tranemo kommun 823 164600
Bengtsfors
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Bengtsfors kommun 678 135600
Mellerud

Melleruds kommun 575 115000
Lilla Edet

Lilla Edets kommun 430 86000
Mark

Marks kommun 1907 381400
Svenljunga

Svenljunga kommun 704 140800
Herrljunga

Herrljunga kommun 422 84400
Vara

Vara kommun 1008 201600
Götene

Götene kommun 704 140800
Tibro

Tibro kommun 470 94000
Töreboda

Töreboda kommun 689 137800
Göteborg

Göteborgs Stad 14198 2839600
Mölndal

Mölndals kommun 1999 399800
Kungälv

Kungälvs kommun 1572 314400
Lysekil

Lysekils kommun 873 174600
Uddevalla

Uddevalla kommun 2446 489200
Strömstad

Strömstads kommun 618 123600
Vänersborg

Vänersborgs kommun 2111 422200
Trollhättan

Trollhättans stad 2466 493200
Alingsås

Alingsås kommun 2037 407400
Borås

Borås stad 4519 903800
Ulricehamn

Ulricehamns kommun 1421 284200
Åmål

Åmåls kommun 875 175000
Mariestad

Mariestads kommun 1804 360800
Lidköping

Lidköpings kommun 2057 411400
Skara

Skara kommun 1260 252000
Skövde
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Skövde kommun 2778 555600
Hjo

Hjo kommun 551 110200
Tidaholm

Tidaholms kommun 655 131000
Falköping

Falköpings kommun 1583 316600
Totalsumma 64582 12916400

Page 176 of 237



          isering)

Page 177 of 237



 
 

 

Styrelseprotokoll    Diarienummer 
Samordningsförbundet Insjöriket: 
Plats: Brogatan 16, Mölndal 

Datum: 2021-06-18 

      
 

Ordförande 
Anita Almqvist (L), Mölndal Stad 

Vice ordförande 
Sofia Sandänger, Försäkringskassan 

Övriga ledamöter 

Eva Hallberg, Arbetsförmedlingen 
Kent Lagrell, (M) Västra Götalandsregion 

 
Ersättare 

Tomas Angervik (S) Medverkar från § 1108 

Maria Kornevik Jakobsson (C) – medverkar första timmen 
Christian Eberstein (KD) Medverkar från § 1103 

Anna Strand (C) 
 

Övriga deltagare: förbundschef Annika Ruys-Hagberg, biträdande förbundschef Melina Myrbäck, 

Martin Jonasson, Nationella rådet § 1105 
Elisabeth Rahmberg, närvarade som sakkunnig till Regionens ledamöter 

 
Mötet hölls digitalt, med ordinarie ledamöter samt förbundschefen på plats på Brogatan och de 

övriga ordinarie ledamöter deltar med bild via Teams.  
 

Frånvarande: Daniel Filipsson, Fredrik Skoglund, Anette Ryberg 

 
_______________________________________________________________________________ 

Justeringsdag:  
 

Melina Myrbäck 

Sekreterare 
 

Justerare: Sofia Sandänger  Justerare: Anita Almqvist 
 

 
§ 1100 Sammanträdet öppnas 

 

§ 1101 Val av justerare  
 

Förslag att Anita Almqvist och Sofia Sandänger utses till justerare. 
 

Beslut 
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Att Anita Almqvist och Sofia Sandänger utses till justerare 
 

§ 1102 Fastställande av dagordning  
 

Förslag från Annika RH att starta med § 1108 som är en informationspunkt eftersom Tomas 
Angervall meddelat att han blir 20 minuter sen till mötet. 

 

Beslut:  
 

Att starta med punkten § 1108  
 

§ 1103 Europeiska socialfonden – kommande utlysning. Insjörikets deltagande i den fortsatta 

diskussionen om eventuell gemensam ESF-projekt samt beslut om avsiktsförklaring ang detta. Se 
rapporten Omgiven av gränsgångare av Heiti Ernits som finns som bilaga.  

 
Det finns ett antal förbund i väst som är intresserade av att ansöka om gemensamma medel i 

nästkommande utlysning från ESF. I detta läge handlar det inte om att säga ja eller nej utan att 
ta beslut om Insjöriket kan vara med i de fortsatta diskussionerna. Det är inte bindande utan 

beslut om att medverka vidare tas under hösten. Det är ett metodutvecklingsprojekt för att 

stärka medarbetare på förbundet för att kunna möta målgruppen än mer effektivt 
Frågan Annika RH vill att styrelsen tar ställning till är om förbundet kan skriva en avsiktsförklaring 

om att vara med i den fortsatta diskussionen eller inte. 
 

Eva Hallberg redogör för att AF säger nej till att gå in med ny ansökan i ESF-projekt då AF inte 

anser att det är läge att gå in i ett projekt då två kommuner ska lämna förbundet. 
 

Sofia Sandänger redogör för FK anser att förbundet nu bör fokusera på basverksamheten i första 
hand för att göra de justeringar som ägarparterna ser behov av. En ansökan om ESF-medel är 

inte aktuellt i nuläget då det inte heller finns en aktuell behovsanalys. FK föreslår att förbundet 
nu gör en genomlysning av verksamheten och en omvärldsanalys av olika möjligheter kring 

verksamhetsdrift för samordningsförbund.  

 
Biträdande förbundschef undrar om man ser någon risk med att inte gå med? 

Eva Hallberg (AF) och Sofia Sandänger (FK) vidhåller behovet av att fokusera på de 
utmaningarna förbundet nu står inför samt att utveckla basverksamheten i den riktning parterna 

ser behov av, varför ett ESF-projekt inte är aktuellt i nuläget.  

 
Anna Strand (Partille kommun) önskar en genomlysning av drift och en djupare 

konsekvensanalys gällande att två kommuner nu vill lämna. Hon vill också ha tydligare 
kvantitativa redogörelser för förbundet insatser. Annika RH svarar att i höst finns en plan för 

detta. Möte är uppbokat med samtliga kommuner för att ha dialog kring det fortsatta arbetet och 

vad kommunerna önskar och ser behov av. Utifrån den diskussionen påbörjas en 
konsekvensanalys. Annika poängterar att förbundets uppdrag i första hand handlar om att hjälpa 

deltagare att göra stegförflyttningar och rusta dem inför nästa steg i den arbetslivsinriktade 
rehabiliteringen i enlighet med den verksamhetsplan som beslutats av styrelsen. Arbete och 
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studier är det långsiktiga målet, förbundets insatser är en del i den processen. Många deltagare 

går vidare till fortsatt rehabilitering inom AF/FK-samverkan. 
 

Anita Almqvist (Mölndals Stad) menar att Samordningsförbundets uppdrag är att jobba på 
uppdrag av parterna. Detta bör vara fokus i dagsläget och inget annat, en ESF ansökan är 

därmed inte aktuellt i nuläget. Styrelsen behöver också lägga mer tid än vad som är avsatt i 
dagsläget för att diskutera möjligheter att organisera sig på ett annat sätt som tydligare möter 

kommunernas behov.  

 
Kent Lagrell (VGR)– önskar att förbundet fokuserar på att utforma ordinarie verksamhet och inte 

åtar sig ett nytt ESF-projekt  
 

Christian Eberstein (Lerums kommun) – vill också diskutera förbundets uppdrag framöver. Frågan 

kommer diskuteras inom Lerums kommun också under hösten. Parterna behöver ha en dialog 
med varandra innan man hoppar av förbundet som nu skett, då det påverkar alla parter i 

förbundet.  
 

Frågan ställs till styrelsen om förbundet ska gå vidare med en avsiktsförklaring eller ej 
 

Beslut: 

 
En enig styrelse säger nej till en avsiktsförklaring om medverkan i ESF-projekt. 

 
 

§ 1104 Beslut uppdatering av arkivplan och dokumenthanteringsplan/biträdande förbundschef 

 
Stadsarkivet i Mölndal har tagit fram nya instruktioner och förenklade mallar för 

dokumenthanteringsplanen. Tidigare plan har lyfts över till nya mallar med vissa justeringar. 
 

Beslut: 
 

Att anta arkiv-och dokumenthanteringsplanen 

 
§ 1105 Nationella rådets dragning om rådets roll, riktning och möjligheter att stötta 

samordningsförbund/Martin Jonasson ordförande i Nationella rådet kl 10-11 
 

Martin Jonasson är med på mötet utifrån att Alingsås och Härryda väljer att lämna förbundet. 

Martin beskriver Nationella rådets uppdrag som handlar mycket om att stötta samverkan mellan 
parterna genom bland annat kunskapsspridning. 

 
Annika HR beskriver sitt agerande utifrån Alingsås och Härrydas utträde. Kommunerna har olika 

anledningar till att de lämnar förbundet. Annika kontaktade Nationella Rådet för stöd i dialog med 

kommunerna. Svårt att ta det via SKR då det inte finns några tydliga kanaler. Annika upplever att 
hon fått mycket bra stöd, bland annat genom kommunikationsgruppen som hon också ingår i. 

Parterna behöver bli mer aktiva i sitt ägande av förbundet och driva dessa frågor på en annan 
nivå för att sprida arbetet som görs inom förbundet. 
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Sofia Sandänger (FK) berättar att FK, AF och regionen gjort en gemensam skrivelse för att påtala 

vad de ser för risker och konsekvenser av kommunernas utträde och ser fram emot en fortsatt 
dialog. Förhoppningen är att detta kan resultera i att kommunerna inte verkställer sina beslut. 

 
Anita Almqvist menar att kommunerna fått ett förändrat uppdrag som en konsekvens av AFs 

förändringsresa. Kommunerna utför uppdrag som ligger på gränsen till samordningsförbundets 
uppdrag. Då finns risken att det blir en dragkamp om pengarna. Anita undrar hur Nationella 

Rådet ser på det och hur de tänker agera. 

Nationella Rådet följer utvecklingen och ser att en risk att AF drar sig ur samverkan. Däremot har 
de inte fått något till sig ännu att förbundets och kommunernas uppdrag skulle krocka. 

 
Anna Strand menar att förbundet haft för stort fokus för att bygga upp den egna organisationen 

istället för att fokusera på att få ut deltagarna i arbete. Det är anledningen, menar Anna, att två 

kommuner väljer att lämna. Anna menar också att det varit svårt att få fram kvantitativ statistik 
från förbundets insatser och att uppsägningstiden på tre år är orimligt lång. 

 
Annika RH svarar på Annas kommentar om kvantitativ statistik. SUS som förbundet använder 

som uppföljningssystem är ett väldigt trubbigt instrument som inte alltid ger en översiktlig bild av 
resultaten och det är vårt att följa stegförflyttning. Det går heller inte att följa enskilda individer 

utan man ser ex försörjningsförändringar på strukturell nivå.  Som svar på Annas kommentar om 

att förbundet har satsat i ökad uträckning på att rusta organisationen i stället för att lägga 
pengarna på deltagarna svarar Annika RH att 75 % av budgeten går till individinriktade 

insatserna, vilket styrelsen beslutat om.   
 

Sofia Sandänger (FK) lyfter behovet av att se över beredningsstrukturen för att säkerställa att det 

beredningsunderlag som läggs fram till styrelsen speglar parternas önskemål. 
 

Christian Eberstein (Lerums kommun) påtalar att ansvaret för den situation som förbundet nu 
befinner sig i också faller tillbaka styrelsen och att parterna nu behöver ta gemensamt ansvar 

framåt. 
 

Martin från Nationella berättar att Sus är under utveckling och förhoppningen är att det ska 

finnas ett nytt uppföljningssystem om något år. 
 

Anita Almqvist menar att eftersom det skett en förflyttning till att förbundet finansierar 
verksamheter av mer prerehabiliterande karaktär kanske det bör diskuteras i Nationella rådet om 

uppdraget stämmer med de olika parternas roller. 

 
Annika RH kommenterar tidigare frågor om kommunernas missnöje om förbundets insatser att 

både Härryda och Alingsås har ett fortsatt högt remissinflöde. Härryda är den kommun som 
skickar flest remisser och så har det varit under ett par år tillbaka. I Härryda uttrycker 

tjänstemännen sin oro får att kommunen ska lämna förbundet. Det finns i dag inga andra 

insatser dessa individer kan ta del utav. 
Annika utrycker ett behov av att förankra ägarskapet och såklart vara lyhörda för de skiftande 

behov som uppstår hos parterna. 
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§ 1106 Aktuellt avseende kommunikationsstrategi samt beslut om avsiktsförklaring, initiativ till 

att kalla samman ägarsamråd.  
 

En avsiktsförklaring är framtagen för att klargöra medlemskapet i förbundet. Ett stort arbete 
pågår just nu i samarbete med Nationella Rådet att ta fram en gemensam 

kommunikationsstrategi för förbunden. Kampanjen kommer gå av stapeln under hösten och 
flaggas för i olika sammanhang under en komprimerad period. Medarbetare på förbundet har 

också tagit fram en film om förbundet insatser som kommer ligga på hemsidan. 

 
Annika menar att det är angeläget att kalla samman ett ägarsamråd utifrån att Härryda och 

Alingsås träder ur förbundet: Mötet ska hållas i höst och uppmanar samtliga inom styrelsen att 
mötet ska prioriteras och att alla bär ansvar att komma med input och delta i diskussionerna. Det 

är också av stor vikt att kommunerna skickar representanter till mötet.  

 
Beslut: 

 
Att fastställa avsiktsförklaringen samt bjuda in till medlemssamråd under hösten 2021. 

 
 

§ 1107 Aktuella läget utvärdering Inspektion för socialförsäkring/ biträdande förbundschef 

 
Inflödet av deltagare tar slut den sista juni 2021. Troligtvis uppnår man ca 550 deltagare till 

studien vilket bedöms vara ett godtagbart underlag.  
 

§ 1108 Sammanfattning av samordnarnas rapporter avseende finansierade verksamheter och 

ekonomisk uppföljning. Återkoppling avseende implementeringsdag för ESF-projektet 
Respondere/biträdande förbundschef 

 
Förbundets finansierade insatser löper på med ett bra inflöde av remisser. Ingen kö i vare sig 

Balder eller Individsamverkansteamet. Primus har haft ett ökat inflöde under våren.  
Planen efter sommaren är att (beroende på läget med Covid-19) är att börja ha fysiska träffar i 

alla insatser i kombination med fortsatta digitala möten. 

 
Biträdande förbundschef ger en dragning om projekt Respondere och vilka metodutvecklingar 

som gjorts inom ACTivera med förslag om implementering. 
 

Det har varit ett framgångsrikt och mycket välskött projekt där Insjöriket med externa medel haft 

möjlighet att utveckla insatsen Balder för att kunna möta målgruppen unga vuxna med 
funktionsnedsättningen på ett mer effektivt sätt, bland annat genom att tillsätta en Case 

manager och psykoterapeut som blivit mycket viktiga och centrala funktioner i verksamheten. 
Samarbetet med handläggarna på Försäkringskassan lyfts som ett väldigt lyckat samarbete från 

båda parter. Arbetet med deltagarinflytande har också varit ett viktigt inslag och en metod man 

önskar jobba vidare med. De resultat som presenteras är att av de 59 deltagare som avslutats 
har 27 individer avslutats till fortsatt rehabilitering och hälften av dessa till det förstärkta 

samarbetet med AF/FK. 14 individer har börjat arbeta eller studera och 14 individer har inte varit 
redo för arbetslivsinriktad rehabilitering.  
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Att implementera metoderna som utformats inom projektet kommer inte innebära någon extra 

kostnad för förbundet. 
 

 
 

§ 1109 Informationspunkt förbundschef 
- Förbundschefsnätverkets skrivelse till Arbetsförmedlingen – återkoppling 

Arbetsförmedlingens förnyelseresa utifrån den skrivelse som tidigare gått ut från 

förbundscheferna i väst. 
Arbetsförmedlingen uppdrag har inte förändrats däremot är själva verkställandet under 

förändring. Förbundens roll beskrivs som fortsatt viktig för AF. AF önskar att deltagare som tar 
del av förbundets insatser rustas i en prerehabiliterande verksamhet för att sedan vara redo för 

AFs upphandlade aktörer. 

AF har beslutat att de bedömningar som görs inom förbundets finansierade verksamheter ska 
användas som underlag i AFs arbetsmarknadspolitiska bedömningar. AF ska öka sitt inflöde av 

remisser till förbundet och kommer också att fortsätta bidra med personal till förbundets 
finansierade insatser. Eva Hallberg (AF) bekräftar den bild Annika HR beskriver 

 
- Ansvarsfrihet Mölndals stad samt Partille kommun 

- Förbundets engagemang i ansökan ang projektet Kraftverket – utveckling av 

caféworkshop och webbutbildning om rättigheter – projektet syftar till att hjälpa 
unga med samsjuklighet av psykisk ohälsa och skadligt bruk, och att förebygga att 

fler unga ska behöva fara illa. Engagemanget innebär inte några ekonomiska eller 
personalmässiga resurser 

- Viljeförklaring Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt återrapportering av 

myndigheternas samverkan genom samordningsförbund 
- Kontakt med Alingsås tidning; Annika RH informerar om att det i presidiet varit en 

diskussion gällande om förbundet ska bemöta de artiklar som Alingsås tidning 
publicerat. Diskussionerna har landat i att förbundet inte kommer bemöta men 

däremot har Annika RH kontaktat tidningen och erbjudit mer information om 
förbundet om de så önskar. Ingen återkoppling från Alingsås tidning än så länge. 

 

 
§ 1110 Övriga frågor 

- Medelstilldelning 2022 
Återkommande punkt denna tid av året. 

- Nationella rådet har bett att få återkomma i frågan gällande den ekonomiska 

konsekvensen av att Härryda träder ut och Alingsås då de inte har ett svar att ge i 

dagsläget. Förbundet yrkar för och utgår ifrån samma nivå inför 2022 som för 2021. 

Således inga större justeringar jämfört med nuvarande medelstilldelning från varje part. 
 

- Alingsås kommun och medlemskap i Samordningsförbundet Insjöriket.  

Debatten går att se på Alingsås kommuns hemsida. KF Alingsås har fattat beslut om utträde ur 
samordningsförbundet. Den formella begäran om utträde ur samordningsförbundet Insjöriket har 

inte kommit ännu.  
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- Förslag på eventuell uppsägning av lokaler på Brogatan samt initiativ att hyra några 

rum i stadshuset 
Annika lyfter frågan till diskussion om uppsägning av lokalerna på Brogatan. Lokalerna är 

välfungerande och utgör en viktig knytpunkt. Det är också av stor vikt att ha en ”neutral” 
arbetsplats då personal är inlånad från flera myndigheter. Men det är en hög kostnad om ca 

450 000 kr per år. Förbundet kommer inte kunna spara hela kostnader om lokalerna sägs upp 
eftersom andra rum kommer behöva hyras framöver hos parterna. Lång uppsägningstid på tre år 

av lokalerna. Inlånad personal kan utföra sitt arbete från ordinarie myndigheters lokaler. 

 
Anna Strand tycker att det är ett bra förslag som ligger i linje med önskan att sänka de 

administrativa kostnaderna. Det finns i Partille lokaler att låna 
 

Beslut: 

 
Kansliet får i uppdrag att undersöka möjligheten till att söka andra lokaler och i så fall säga upp 

lokalerna på Brogatan 
 

- Utvidgning av konsekvensanalys utifrån utträde av både Härryda och Alingsås 
Det är en pågående process som kommer utformas över tid. Det behöver tas fram en plan utifrån 

deltagarperspektiv så att ingen individ hamnar mellan stolarna. 

 
Utbildning till styrelsen 

 
NNS erbjuder en Digital styrelseutbildning som Annika RH uppmanar alla i styrelsen att gå. 

Annika mailar ut länk till utbildningen. 

 
§ 1111 Sammanträdet avslutas 

 
 

Kommande möten:  
Tidigare lagda möten den 210924 kl 13-16 och 211129 kl 13-16 ersätts av nya tider eftersom 

flera i styrelsen inte kan delta dessa datum. 

 
Anna Strand påpekar att satta datum för styrelsemöten bör ligga kvar då det är väldigt svårt att 

hitta nya tider där alla kan. 
 

De nya tider som gäller för höstens styrelsemöten är: 

210917 kl 13-16 
211125 kl 13-16 

 
Utöver dessa möten kommer även ett arbetande heldagsmöte sättas in för att fortsätta diskutera 

förbundets framtida strategi utifrån Alingsås och Härrydas utträde. Mötet kommer hållas antingen 

den 8 oktober eller den 15 oktober. Annika RH kommer gå ut med en doodle-förfrågan och 
fastställt datum meddelas via mail. 
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  Beslut 

2021-07-02 
Dnr 34-SI 2021:917 

 

Skolinspektionen 
Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress: Gårdavägen 1 
 

 

Härryda kommun 

kommun@harryda.se 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut för förskoleklass och grundskola 
efter tillsyn i Landvetterskolan F-3 i Härryda kommun 
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2021-07-02 

Dnr 34 - SI 2021:917 
 

2 (3) 
 

 
 

Skolinspektionens beslut  
Föreläggande 
Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) Härryda 
kommun att senast den 8 november 2021 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade 
brister. 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 de påtalade 
bristerna och 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 de krav som följer av föreskrifter som gäller för verksamheten (påtalade 
brister) samt i fråga om de skyldigheter som huvudmannen måste fullgöra (åtgärder) 
redovisas nedan.  

De omständigheter som råder med anledning 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. 

Särskilt stöd 

Skolinspektionen konstaterar att Härryda kommun inte uppfyller författningskraven i 
skollagen avseende särskilt stöd. 

Åtgärder 

- Se till att rektorn säkerställer att de elever som är i behov av särskilt stöd får det 
särskilda stöd som utredningen visar att de har behov av genom att 
åtgärdsprogram utarbetas som innehåller konkreta och utvärderingsbara 
åtgärder för arbetet med det särskilda stödet, så att det framgår på vilket sätt och 
i vilken omfattning eleven ska få särskilt stöd. Det särskilda stödet ska utformas 
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med utgångspunkt i elevens utbildning i sin helhet. Det ska vidare framgå när 
åtgärderna ska följas upp och utvärderas och vem som är ansvarig för 
uppföljningen. Åtgärdsprogrammen ska därefter följas upp och utvärderas. (3 
kap. 7-10 §§ skollagen; Läroplan för grundskolan, förskoleklass och 
fritidshemmet [2010:37], nedan Lgr 11, 2.8 Rektorns ansvar).  

Anmärkning 
Skolinspektionen konstaterar att Härryda kommun inte uppfyller författningskraven 
avseende extra anpassningar. 

Skolinspektionen tilldelar med stöd av 26 kap. 11 § skollagen Härryda kommun en 
anmärkning när det gäller arbetet med extra anpassningar. 

Härryda kommun ska senast den 8 november 2021 vidta åtgärder för att avhjälpa 
påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för 
Skolinspektionen. Redovisningen ska lämnas av tjänsteman på nämndens vägnar, 
nämndordförande, utskott eller berörd nämnd.  

Bakgrund 
Skolinspektionen har genomfört en riktad tillsyn vid Landvetterskolan F-3 inom 
området extra anpassningar och särskilt stöd. Skolinspektionens utredning har 
genomförts genom att skriftligt underlag begärts in och granskats och därefter har 
intervjuer med lärare, elevhälsa och ansvarig rektor hållits via länk den 24 och 25 mars 
2021. 

Skolinspektionens bedömning och utredning 
Särskilt stöd 
Skolinspektionens bedömning 

Skolinspektionen bedömer att det finns brister i arbetet med särskilt stöd på 
Landvetterskolan F-3. Tillsynen visar att det finns en osäkerhet på skolenheten kring 
vilka särskilda stödåtgärder som ska framgå av ett åtgärdsprogram. Det finns brister i 
de åtgärdsprogram som utarbetats då åtgärder inte fullt ut omfattar konstaterade 
behov och att det inte i alla delar framgår hur stödet ska ges vad gäller omfattning och 
innehåll, vilket bland annat innebär att det finns en otydlighet kring vilket stöd som 
faktiskt ges till eleverna.  

Tillsynen visar vidare att alla särskilda stödåtgärder som ges till eleverna inte alltid 
dokumenteras i elevernas åtgärdsprogram, utan kan antecknas i handlingsplaner eller i 
annan dokumentation. Elever i behov av särskilt stöd i flera ämnen och/eller flera olika 
lärmiljöer inom verksamheten ska ha ett samlat åtgärdsprogram. Ett sådant samlat 
åtgärdsprogram ger en överblick och kan tydliggöra behoven av det särskilda stöd som 
eleverna har och vilka särskilda stödåtgärder som vidtagits för att tillgodose behoven. 
Bristerna innebär att det finns en otydlighet kring vilket stöd som faktiskt ges eleverna 
och att eleverna inte alltid får det stöd som de är i behov av. Det saknas därmed också 
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möjlighet att i det praktiska arbetet kring elevers stöd utgå från åtgärdsprogrammen. 
Därtill kan de konstaterade bristerna medföra svårigheter med att på ett 
ändamålsenligt sätt kunna följa upp de beslutade åtgärderna.  

Utöver ovanstående brister noterar Skolinspektionen att tillsynen visar att det i enstaka 
fall finns exempel på elever som har särskilda stödåtgärder utan att dessa bygger på en 
aktuell utredning om elevens eventuella behov av särskilt stöd, eller att en annan 
skolenhets utredning har använts som underlag för särskilda stödåtgärder på aktuell 
skolenhet. Vidare framgår att utredningar kan försvåras eller dröja om eleverna har 
omfattade frånvaro. Skolinspektionen förutsätter att skolans rektor och huvudmannen 
beaktar de påtalanden som gjorts i detta stycke och stannar därför vid ovanstående 
påpekanden. 

Tillämpliga bestämmelser m.m. 

Om det inom ramen för undervisningen, genom användning av ett nationellt 
kartläggningsmaterial eller ett nationellt bedömningsstöd, resultatet på ett nationellt 
prov eller uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs 
vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte 
kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller, 
trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie 
undervisningen enligt 5 §, ska detta anmälas till rektorn. Detsamma gäller om det finns 
särskilda skäl att anta att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga. Rektorn ska 
se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska 
även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske 
med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Om en utredning visar att en elev 
är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd. Stödet ska ges med 
utgångspunkt i elevens utbildning i dess helhet, om det inte är uppenbart obehövligt (3 
kap. 7 § skollagen). 

Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet 
ska behovet av särskilt stöd och hur det ska tillgodoses framgå. Av programmet ska det 
också framgå när åtgärderna ska följas upp och utvärderas och vem som är ansvarig för 
uppföljningen respektive utvärderingen. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges 
möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. Om en utredning enligt 7 § visar 
att eleven inte behöver särskilt stöd, ska rektorn eller den som rektorn har överlåtit 
beslutanderätten till i stället besluta att ett åtgärdsprogram inte ska utarbetas (3 kap. 9 § 
skollagen). 

För en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska det 
särskilda stödet ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha 
möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås (3 kap. 10 § skollagen). 

Enligt läroplanen har rektorn ett särskilt ansvar för att undervisningen och elevhälsans 
verksamhet utformas så att eleverna får de extra anpassningar eller det särskilda stöd 
samt den hjälp de behöver (Lgr 11, 2.8 Rektorns ansvar). 

Arbetet med åtgärdsprogrammet ska utgå från elevens behov, elevens styrkor och 
svårigheter och en analys av vilka hinder och möjligheter som finns i elevens 
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omgivning. Elevens och hennes eller hans vårdnadshavares syn på skolsituationen och 
förslag till tänkbara lösningar ska också vägas in. Programmet ska omfatta elevens hela 
skolsituation. Om eleven vistas i fritidshem kan programmet även omfatta åtgärder 
under vistelsen där. Det är således viktigt att lägga fokus på elevens hela studiemiljö 
och inte på den enskilda elevens svårigheter. Åtgärderna ska vara av både kortsiktig 
och långsiktig karaktär. De ska relatera till målen i läroplanerna och uppställda 
kunskapskrav och vara möjliga att följa upp och utvärdera (prop. 2009/10:165 s. 290). 

Skolinspektionens utredning 

Brister i skolans arbete med att ge särskilt stöd 

Av Skolinspektionens utredning framgår att det finns en osäkerhet kring vilka 
särskilda stödåtgärder som ska dokumenteras i åtgärdsprogram. I intervjuer med 
elevhälsa och rektor samt utifrån inskickad dokumentation framkommer det att vissa 
elever både har ett åtgärdsprogram och en handlingsplan. Det beskrivs vidare i 
intervjuer med elevhälsa och rektor att det i handlingsplanen bland annat kan 
dokumenteras åtgärder såsom att en elev ska mötas av personal vid början av 
skoldagen, medans särskilda stödåtgärder kopplats till kunskapskraven skrivs i 
åtgärdsprogrammet.  

Av intervjun med elevhälsan framgår att åtgärderna i handlingsplanen är lite mer 
detaljerade än i åtgärdsprogrammet och åtgärder som är utanför ”ramen” 
dokumenteras där. Det framgår även att det främst gäller elever med hög frånvaro som 
har en handlingsplan och att det i handlingsplanen kan dokumenteras att en elev ska 
komma till skolan en timma om dagen, eftersom det uppges att det inte kan 
dokumenteras i ett åtgärdsprogram.  

Rektorn har uppgett att hen har fått olika uppgifter om hur ett åtgärdsprogram ska 
utformas och vilka åtgärder som ska dokumenteras där. I intervjun uppgav rektorn att 
åtgärderna i åtgärdsprogrammet ska vara kopplade till skolämnet där eleven har behov 
av särskilt stöd och kunskapsmålen. Rektorn har även uppgett att handlingsplanen kan 
ligga till grund för ett beslut om anpassad studiegång, och att det i handlingsplanen 
kan fattas beslut om när eleven kan vara längre dagar i skolan. 

Det framgår vidare av den skriftliga dokumentationen i ärendet att en elev har behov 
av att träna social interaktion, men inga särskilda stödåtgärder gällande detta har 
beslutats för eleven i åtgärdsprogrammet. Det framgår även av handlingsplanen för en 
elev att eleven har haft en elevassistent som en stödåtgärd under skoldagen. Det 
framgår dock inte i något beslutat åtgärdsprogram att eleven hade denna särskilda 
stödåtgärd vid aktuell tidpunkt. En annan elev har behov av att öka sin skolnärvaro, 
men inga åtgärder som tar sikte på detta behov finns nedtecknade. Dokumentationen i 
ärendet visar också att en elev har haft anpassad skolgång på så sätt att eleven slutade 
klockan 12.00 varje dag, utan att detta dokumenterats i ett åtgärdsprogram. 

Av dokumentationen framgår även att vissa elever har behov av stöd i det sociala 
samspelet och med impulskontroll, men det finns inte några särskilda stödåtgärder 
kopplade till dessa behov i åtgärdsprogrammet. Detta trots att det av 
åtgärdsprogrammet ska framgå alla elevens särskilda stödåtgärder, såväl åtgärder 

Page 189 of 237



Skolinspektionen  Beslut 
2021-07-02 

Dnr 34 - SI 2021:917 
 

6 (3) 
 

 
kopplat till kunskapskraven som till elevens behov av särskilda stödåtgärder i övrigt, 
exempelvis åtgärder kopplat till elevens sociala behov. 

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 
Landvetterskolan F-3 inte uppfyller författningarnas krav, finns skäl att förelägga 
Härryda kommun att fullgöra sina skyldigheter och vidta åtgärder för att avhjälpa 
bristerna gällande särskilt stöd. 

Extra anpassningar 

Skolinspektionens bedömning 

Skolinspektionens utredning visar att alla elever inte skyndsamt ges stöd i form av 
extra anpassningar. Stora elevgrupper, otillräcklig tillgång till specialpedagogisk hjälp 
samt avsaknad av exempelvis grupprum och skärmar medför att lärarna inte alltid kan 
ge alla elever de extra anpassningar som de har behov av. Det finns inte ett strukturerat 
och tydligt arbete vad gäller elevers behov av extra anpassningar, vilket riskerar att 
skapa en olikhet för hur elevernas behov av extra anpassningar tillgodoses. Av 
Skolinspektioners utredning framgår dock att det pågår ett aktivt arbete kring extra 
anpassningar, även om skolan inte fullt ut har lyckats i den delen. 

Tillämpliga bestämmelser 

Om det inom ramen för undervisningen, genom användning av ett nationellt 
kartläggningsmaterial eller ett nationellt bedömningsstöd, resultatet på ett nationellt 
prov eller uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs 
vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte 
kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller, 
och inte annat följer av 7 §, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar 
inom ramen för den ordinarie undervisningen. Stödet ska ges med utgångspunkt i 
elevens utbildning i dess helhet, om det inte är uppenbart obehövligt (3 kap. 5 § 
skollagen). 

Enligt läroplanen har rektorn ett särskilt ansvar för att undervisningen och elevhälsans 
verksamhet utformas så att eleverna får de extra anpassningar eller det särskilda stöd 
samt den hjälp de behöver (Lgr 11, 2.8 Rektorns ansvar). 

Skolinspektionens utredning 

Vad gäller arbetet med extra anpassningar framgår det av intervjuer med lärare att de 
arbetar med extra anpassningar i lärmiljön och att det dokumenteras, men att det 
önskas mer hjälp från specialpedagog i det arbetet. Det framgår även att det finns vissa 
fysiska begränsningar för att alla elever ska få de extra anpassningar som de behöver, 
exempelvis saknas det vissa hjälpmedel såsom skärmar för alla elever samt grupprum 
för elever i förskoleklassen, även om det finns viss möjlighet för eleverna att gå undan. 
Lärarna uppger att många elever i en stor grupp kan vara begränsande för möjligheten 
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att ge extra anpassningar, och att ytterligare personal hade gynnat arbetet med mindre 
grupper. Från intervjun med elevhälsan framgår att det gemensamma arbetet med 
extra anpassningar inte fungerar i praktiken, även om det finns en vision om att det ska 
fungera. Detta har uppmärksammats på skolan och i intervjun med elevhälsan beskrivs 
att det pågår ett aktiv arbete kring extra anpassningar, men att det inte fullt ut är en 
likvärdig utbildning för alla elever i detta avseende. Det framgår även i intervjuerna att 
alla undervisande lärare inte har möjlighet att vara med på mötena där extra 
anpassningar utvärderas, och därmed inte alltid får den specialpedagogiska hjälp som 
behövs i arbetet med extra anpassningar. 

Motivering till anmärkning som ingripande 

Skolinspektionen får i stället för att meddela ett föreläggande tilldela en huvudman 
som står under dess tillsyn en anmärkning vid mindre allvarliga överträdelser av vad 
som gäller för verksamheten (26 kap. 11 § skollagen). Landvetterskolan F-3 uppfyller 
inte skollagens krav vad gäller arbete med extra anpassningar. Mot bakgrund av det 
förändringsarbete som inletts på skolan på området bedöms bristen som mindre 
allvarlig och Härryda kommun tilldelas därför en anmärkning. 

På Skolinspektionens vägnar  

2021-07-02

X Fredrik Johansson
Beslutsfattare

Signerat av: Fredrik Johansson  

2021-07-02

X Alice Odéen
Föredragande

Signerat av: Alice Odéen  

Fredrik Johansson Alice Odéen 
Beslutsfattare Föredragande 
 
I handläggningen har även utredaren Maud Wilhelmsen deltagit. 
 
Allmänt om tillsynen: 
Mer om Skolinspektionens tillsyn hittar du på www.skolinspektionen.se 

 
Bilagor 
Bilaga 1: Fakta om Landvetterskolan F-3 

 

Page 191 of 237



Skolinspektionen  Bilaga 1 
2021-07-02 

Dnr 34-SI 2021:917 
 

1 (1) 
 

 

 

Fakta om Landvetterskolan F-3 
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Härryda kommun under läsåret 2020/21. 
Digitala intervjuer har hållits med lärare, elevhälsa och ansvarig rektor vid 
Landvetterskolan F-3 den 24 mars 2021 och den 25 mars 2021. 

På Landvetterskolan går ca 800 elever från förskoleklass till och med årskurs 9. 
Landvetterskolan är uppdelad i fyra olika skolenheter med fyra olika rektorer. 
Gällande Landvetterskolan F-3 är det en rektor. På skolan finns även två särskilda 
undervisningsgrupper med central antagning, en för årskurs 4-6 och en för årskurs 7-9. 
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Skolinspektionens beslut  
Föreläggande 
Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) Härryda 
kommun att senast den 8 november 2021 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade 
brister. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för 
Skolinspektionen. 

Nedan anges de åtgärder som huvudmannen måste vidta för att avhjälpa de påtalade 
bristerna och 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 de krav som följer av föreskrifter som gäller för verksamheten (påtalade 
brister) samt i fråga om de skyldigheter som huvudmannen måste fullgöra (åtgärder) 
redovisas nedan.  

De omständigheter som råder med anledning 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. 

Särskilt stöd  

Skolinspektionen konstaterar att Härryda kommun, i egenskap av huvudman för 
Landvetterskolan 7 och 9, inte uppfyller författningskraven avseende arbetet med 
elevers rätt till särskilt stöd.  

Åtgärder 

- Säkerställa att rektorn, beträffande varje elev som det befaras inte kommer att nå 
de kunskapskrav som minst ska uppnås trots att stöd har getts i form av extra 
anpassningar eller då det finns särskilda skäl att anta att sådana anpassningar 
inte skulle vara tillräckliga, ser till att elevens eventuella behov av särskilt stöd 
utreds. Samråd ska också ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart 
obehövligt. Efter att utredningen är gjord, ska rektorn eller den personal som 
rektorn delegerat ansvaret till, ta ställning till om eleven ska ges särskilt stöd. 
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Detta ska dokumenteras i ett beslut (3 kap. 7 och 9 §§ skollagen; läroplan för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet [2010:37], (i fortsättningen 
förkortat Lgr 11), 2.8 Rektorns ansvar). 

- Se till att rektorn säkerställer att de elever som är i behov av särskilt stöd får det 
särskilda stöd som utredningen visar att de har behov av genom att 
åtgärdsprogram utarbetas som innehåller konkreta och utvärderingsbara 
åtgärder för arbetet med det särskilda stödet, så att det framgår på vilket sätt och 
i vilken omfattning eleven ska få stöd. Elever ska ges särskilt stöd i alla ämnen 
som utredningen visat att eleven är i behov av samt utformas med utgångspunkt 
i elevens utbildning i sin helhet. Det ska vidare framgå när åtgärderna ska följas 
upp och utvärderas och vem som är ansvarig för uppföljningen. Efter att 
åtgärdsprogrammet har utvärderats ska ett nytt beslut fattas om åtgärdsprogram 
eller beslut om att avsluta åtgärdsprogram. (3 kap. 7-12 §§ skollagen; Lgr 11, 2.8 
Rektorns ansvar). 

- Se till att eventuella beslut om placering i särskild undervisningsgrupp har stöd i 
en utredning av elevers behov av särskilt stöd, att de föregås av noggranna 
överväganden samt att beslut fattas i enlighet med författningarnas krav. Av 
besluten ska framgå vilken omfattning samt vilka ämnen som åtgärden avser (3 
kap. 11 § skollagen samt 31-33 §§ förvaltningslagen [2017:900]). 

Anmärkning  
Skolinspektionen bedömer att verksamheten vid Landvetterskolan år 7 och 9 inte 
uppfyller författningskraven avseende arbetet med extra anpassningar. 
Skolinspektionen tilldelar Härryda kommun en anmärkning med stöd av 26 kap 11 § 
skollagen.  

Härryda kommun ska senast den 8 november 2021 vidta åtgärder för att avhjälpa 
påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för 
Skolinspektionen. Redovisningen ska lämnas av tjänsteman på nämndens vägnar, 
nämndordförande, utskott eller berörd nämnd.  

Bakgrund 
Skolinspektionen har genomfört en riktad tillsyn vid Landvetterskolan 7 och 9 inom 
området extra anpassningar och särskilt stöd. Skolinspektionens utredning har 
genomförts genom att skriftligt underlag begärts in och granskats och därefter har 
intervjuer med lärare, elevhälsa och ansvarig rektor hållits via länk den 24 och 25 mars 
2021. 

Skolinspektionens bedömning och utredning  
Särskilt stöd 

Skolinspektionen bedömer att det finns brister i arbetet med särskilt stöd på 
Landvetterskolan 7 och 9. Bedömningen görs mot bakgrund av att utredningen visar 
att det finns ett stort antal elever som vid intervjutillfället, vårterminen 2021, fått eller 
riskerar att få betyget F i ett eller flera ämnen och där utredningar av elevernas 

Page 195 of 237



Skolinspektionen  Beslut 
2021-07-02 

Dnr 34 - SI 2021:919 
 

4 (3) 
 

 
eventuella behov av särskilt stöd ännu inte har påbörjats, trots att lärare bedömt att det 
funnits behov av en sådan utredning. Tillsynen visar att när lärare anmäler att stöd i 
form av extra anpassningar inte är tillräckliga för att eleven ska nå målen utreds inte 
alltid elevens behov skyndsamt eller uteblir helt, trots att läraren signalerat det 
eventuella behovet till rektor och skolans elevhälsoteam (EHT). Det innebär att 
elevernas eventuella behov av särskilt stöd inte uppmärksammas i tid och att eleverna 
riskerar att inte ges det stöd de har rätt till och har behov av. När det saknas en 
genomförd utredning blir det även svårt för lärare och rektor att veta om eventuella 
insatta åtgärder är adekvata och motsvarar elevens aktuella behov. 

Det finns också brister i de åtgärdsprogram som utarbetats för enskilda elever, på 
grund av att åtgärderna inte fullt ut omfattar konstaterade behov och att det saknas 
konkreta beskrivningar av hur stödet ska ges vad gäller omfattning och innehåll och 
vem som är ansvarig för respektive åtgärd. Bristerna innebär att det finns en otydlighet 
kring vilket stöd som faktiskt ges och att elever riskerar att inte få det stöd som de är i 
behov av. Det saknas därmed också möjlighet att i det praktiska arbetet kring elevers 
stöd utgå från åtgärdsprogrammen. Det i sin tur kan innebära svårigheter med att på 
ett tydligt och konkret sätt följa upp de beslutade åtgärderna vilket i förlängningen kan 
leda till att åtgärder som inte motsvarar elevens behov kan fortgå under lång tid. 
Tillsynen visar också att ingripande särskilda stödåtgärder såsom särskild 
undervisningsgrupp i flera fall grundar sig på gamla utredningar och vaga 
behovsbeskrivningar. Vad gäller åtgärden Flex-grupp bedömer Skolinspektionen att för 
flera elever ska åtgärden ses som särskild stödåtgärd eftersom elever får merparten av 
undervisningen i denna grupp. Skolinspektionen kan konstatera att det saknas aktuella 
utredningar och beslut om placering i särskild undervisningsgrupp för dessa elever, 
vilket utgör en brist.  

Utöver ovanstående brister visar tillsynen också att huvudmannen och rektorn inte 
tagit ansvar för att kompensera för tillgängligheten av specialpedagogisk kompetens, 
även om rekrytering av ytterligare specialpedagog pågår. Avsaknaden av tillräcklig 
specialpedagogisk kompetens är en anledning till att elever som kan vara i behov av 
särskilt stöd inte utreds och därmed inte heller ges särskilt stöd.  

Tillämpliga bestämmelser m.m. 

Om det inom ramen för undervisningen, genom användning av ett nationellt 
kartläggningsmaterial eller ett nationellt bedömningsstöd, resultatet på ett nationellt 
prov eller uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs 
vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte 
kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller, 
trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie 
undervisningen enligt 5 §, ska detta anmälas till rektorn. Detsamma gäller om det finns 
särskilda skäl att anta att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga. Rektorn ska 
se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska 
även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske 
med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Om en utredning visar att en elev 
är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd. Stödet ska ges med 
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utgångspunkt i elevens utbildning i dess helhet, om det inte är uppenbart obehövligt (3 
kap. 7 § skollagen). 

Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet 
ska behovet av särskilt stöd och hur det ska tillgodoses framgå. Av programmet ska det 
också framgå när åtgärderna ska följas upp och utvärderas och vem som är ansvarig för 
uppföljningen respektive utvärderingen. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges 
möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. Åtgärdsprogrammet beslutas av 
rektorn. Om beslutet innebär att särskilt stöd ska ges i en annan elevgrupp eller enskilt 
enligt 11 § eller i form av anpassad studiegång enligt 12 § får rektorn inte överlåta sin 
beslutanderätt till någon annan. Om en utredning enligt 7 § visar att eleven inte 
behöver särskilt stöd, ska rektorn eller den som rektorn har överlåtit beslutanderätten 
till i stället besluta att ett åtgärdsprogram inte ska utarbetas (3 kap. 9 § skollagen). 

För en elev i grundskolan ska det särskilda stödet ges på det sätt och i den omfattning 
som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska 
uppnås (3 kap. 10 § skollagen). 

Enligt läroplanen har rektorn ett särskilt ansvar för att undervisningen och elevhälsans 
verksamhet utformas så att eleverna får de extra anpassningar eller det särskilda stöd 
samt den hjälp de behöver (Lgr 11, 2.8 Rektorns ansvar). 

Arbetet med åtgärdsprogrammet ska utgå från elevens behov, styrkor och svårigheter 
och en analys av vilka hinder och möjligheter som finns i elevens omgivning. Elevens 
och hennes eller hans vårdnadshavares syn på skolsituationen och förslag till tänkbara 
lösningar ska också vägas in. Programmet ska omfatta elevens hela skolsituation. Om 
eleven vistas i fritidshem kan programmet även omfatta åtgärder under vistelsen där. 
Det är således viktigt att lägga fokus på elevens hela studiemiljö och inte på den 
enskilda elevens svårigheter. Åtgärderna ska vara av både kortsiktig och långsiktig 
karaktär. De ska relatera till målen i läroplanerna och uppställda kunskapskrav och 
vara möjliga att följa upp och utvärdera (prop. 2009/10:165 s. 290). 

Skolinspektionens utredning 

Av Skolinspektionens utredning framgår att trots att många elever på skolenheten har 
F i betyg i ett eller flera ämnen saknar flera av dem utredningar om särskilt stöd. Inför 
tillsynen har Skolinspektionen begärt in en förteckning gällande elever i årskurs 7 och 9 
med stödbehov, vilket innefattar 94 stycken elever. Förteckningen beskriver vilka 
elever som bedömts inte nå kunskapskraven, elever som har extra anpassningar och 
vilka elever som utretts för särskilt stöd och/eller har dokumenterade åtgärdsprogram. 
Överlag visar förteckningen att bara cirka en tredjedel av de elever som har betyget F i 
något eller i flera ämnen har en utredning påbörjats eller genomförts vad gäller 
eventuellt behov av särskilt stöd.  

Av förteckningen framgår att 28 olika utredningar har genomförts. Skolinspektionen 
har begärt in utredningar och annan dokumentation avseende ett visst antal elever. I 
vissa fall har det getts särskilt stöd till elever utifrån utredningar som har genomförts 
på elevens tidigare skola eller utifrån utredningar som är flera år gamla. Av 
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förteckningen framgår även att alla åtgärdsprogram på skolenheten är utarbetade den 
17 augusti 2020 eller 11 januari 2021. 

Rektor beskriver att lärarna uppmärksammar att en elev inte hänger med i 
undervisningen genom att det visar sig vid genomgång av måluppfyllelsen och 
studieresultaten. Om de extra anpassningarna inte fungerar så ska läraren signalera det 
till EHT genom att fylla i en blankett. Enligt EHT kommer det in ett mail när en lärare 
anser att extra anpassningar inte är tillräckliga för en elev.  

Vad gäller återkoppling till lärarna från EHT när de anmält eventuellt stödbehov för en 
elev, uppger rektor att det finns personer från arbetslaget utsedda för att vara som en 
länk mellan lärarna och EHT. Lärarna i sin tur beskriver att det finns problem sedan 
länge med att få återkoppling från EHT gällande elevers behov av stöd eftersom det 
inte fungerar bra med systemet att en lärare ska vara en länk emellan arbetslagen och 
EHT. Flera lärare uttrycker vid intervjuerna att de kan lyfta till EHT att enskilda elever 
inte når kunskapsmålen trots extra anpassningar, utan att en utredning startas. Vidare 
berättar lärarna att utredningar kan ta flera månader att genomföra och några lärare ger 
exempel på att utredningar inte genomförts alls efter att de har anmält till rektor och 
EHT att en elev kan behöva särskilt stöd.  

Enligt representanter för EHT finns ett stort tryck på att genomföra fler utredningar och 
att man inte hinner med att genomföra utredningsinsatser utifrån det stora behov som 
finns. Såväl lärare, elevhälsa som rektor beskriver att det är lärarna på skolan som först 
ska genomföra en pedagogisk kartläggning, gällande elevens ämneskunskaper, och 
flera lärare beskriver att de sällan får stöd av exempelvis specialpedagog i det arbetet. 
Vad gäller frågan kring om en utredning skulle beskrivas att det genomförs skyndsamt 
svarar rektor att det tar olika lång tid för lärarna att genomföra sin kartläggning och att 
brist på tillgänglig specialpedagog kan innebära att utredningarna tar längre tid. 
Elevhälsans delaktighet i utredningar beskrivs av rektor vara aktuell när det finns 
annan problematik än ämnesspecifika och då kan det exempelvis vara skolsköterskan 
som blir inkopplad, något även elevhälsan vittnar om. Elevhälsoteamet beskriver att 
det finns förbättringsområden inom arbetet med utredningar av elevers behov av 
särskilt stöd, vilket även rektor bekräftar. 

I inlämnad förteckning finns det noterat att 34 stycken elever har ett upprättat 
åtgärdsprogram. Vad som framkommer i åtgärdsprogrammen är att det i flera fall är 
ordagrant beskrivet samma behov för olika elever. Exempel på behov hos eleverna kan 
bestå av undervisning i mindre sammanhang, socialt lugn och trygg miljö, tydlighet 
och struktur och förberedelse vid övergångar. Vidare vad gäller de elever som har ett 
upprättat åtgärdsprogram saknas i majoriteten av inlämnade åtgärdsprogram tydliga 
och konkreta beskrivningar av åtgärder vad gäller förfaringssätt, vem som är ansvarig 
för åtgärden och omfattning av stödåtgärderna. Dokumentationen i ärendet visar att 
flera elever har placerats i en särskild undervisningsgrupp utan att skolenheten har 
genomfört någon utredning avseende elevens aktuella behov av denna ingripande 
stödåtgärd. I flertalet av elevernas åtgärdsprogram är den enda åtgärden placering i 
särskild undervisningsgrupp.  
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I dokumentationen och från intervjuerna med rektor och elevhälsa så beskrivs att vissa 
särskilda stödåtgärder inte är nedtecknade i elevers åtgärdsprogram utan finns i en 
särskild handlingsplan. Elevhälsoteamet beskriver åtgärderna i handlingsplanen som 
”mer detaljerade” än åtgärderna i åtgärdsprogrammet och kan bland annat bestå i att 
en elev ska mötas av personal vid början av skoldagen, medans särskilda stödåtgärder 
kopplade till kunskapskraven skrivs i åtgärdsprogrammet. Rektorn beskriver att det 
finns en osäkerhet kring hur särskilda stödåtgärder som inte är kopplade till elevens 
behov i olika ämnen ska dokumenteras.   

På skolan finns även en så kallade Flex-grupp. Enligt lärarna som arbetar i Flex-
gruppen är det inte en SU-grupp utan ett slags stöd mellan en SU-grupp och den 
ordinarie klassen för vissa elever. Det finns elever som läser enskilda ämnen i Flex-
gruppen men även elever som är i Flex-gruppen mer än 50 procent, eller under hela sin 
skoldag. Vad gäller elevers placering i Flex-gruppen uppger lärarna att det finns en 
oklarhet kring hur eleverna bedöms ha behov av denna åtgärd. Lärarna som arbetar i 
Flex-gruppen uppger att placering kan ske efter att en lärare genomfört en pedagogisk 
kartläggning och att det där framkommer elevens behov av att vara i Flex-gruppen. 
Något som beskrivs i intervjuerna är att det finns en otydlighet kring 
ansvarsfördelningen vad gäller eleverna i Flex-gruppen, både i utformandet av 
åtgärdsprogram, insatta åtgärder och utvärdering av insatserna och att det i sin tur 
upplevs försvåra möjligheten för eleverna att komma tillbaka till undervisning i sin 
ordinarie klass. Även rektor beskriver att målet är att eleverna i Flex-grupp ska vara så 
mycket som möjligt i ordinarie klass, men att det i praktiken finns flera exempel på 
elever där placeringen och åtgärden blivit mer av SU-grupp för elever.  

Vad gäller uppföljning och utvärdering saknas det i flertalet åtgärdsprogram tydliga 
beskrivningar av ansvariga för åtgärdernas genomförande och datum för 
utvärderingar. 

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 
Landvetterskolan inte uppfyller författningarnas krav, finns skäl att förelägga 
Landvetterskolan 7 och 9 att fullgöra sina skyldigheter och vidta åtgärder för att 
avhjälpa bristerna. 

Extra anpassningar 

Skolinspektionens bedömning 

Skolinspektionen bedömer att skolenheten delvis saknar ett strukturerat och tydligt 
arbete vad gäller elevers behov av extra anpassningar, vilket i sin tur kan skapa en 
skillnad för hur elevernas behov av extra anpassningar tillgodoses och i förlängningen 
möjlighet att nå kunskapskraven. Vidare visar den dokumentation som 
Skolinspektionen tagit del av samt beskrivs i genomförda intervjuer att rektor inte tar 
tillvara elevhälsans kompetens och tvärprofessionella samarbete i arbetet med att skapa 
en god och likvärdig lärmiljö för alla elever på skolan. Särskilt tydligt framgår att den 
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specialpedagogiska kompetensen inte kommer alla elever till del. Av Skolinspektionens 
utredning framgår dock att det pågår ett arbete kring extra anpassningar och att det 
finns en vision och ett mål om att utveckla arbetet vidare på skolenheten, även om 
skolan inte fullt ut har genomfört arbetet.  

Skolinspektionen framhåller mot denna bakgrund att det är av stor vikt att det 
planerade och pågående arbetet på skolan gällande extra anpassningar fortgår och att 
rektor säkerställer att skolans elevhälsoteam har möjlighet att bli en mer aktiv del av 
arbetet, i syfte att skapa möjlighet för alla elever att i möjligaste mån nå kunskapsmålen 
inom ramen för sin ordinarie undervisning. 

Tillämpliga bestämmelser 

Om det inom ramen för undervisningen, genom användning av ett nationellt 
kartläggningsmaterial eller ett nationellt bedömningsstöd, resultatet på ett nationellt 
prov eller uppgifter från lärare, övrig eller uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en 
elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras 
att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de 
kravnivåer som gäller, och inte annat följer av 7 §, ska eleven skyndsamt ges stöd i form 
av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen (3 kap. 5 § 
skollagen). 

Enligt läroplanen har rektorn ett särskilt ansvar för att undervisningen och elevhälsans 
verksamhet utformas så att eleverna får de extra anpassningar eller det särskilda stöd 
samt den hjälp de behöver (Lgr 11, 2.8 Rektorns ansvar). 

Skolinspektionens utredning 

I intervjuerna med lärarna beskriver de att det generellt ges extra anpassningar till 
eleverna på lektionerna. Vissa lärare samarbetar mer när det gäller utformningen av 
extra anpassningar men lärare uppger att det inte finns en gemensam och tydlig 
samsyn på skolan kring hur man ska arbeta. Lärarna uppger vidare att alla elever inte 
får det stöd de behöver, då det också är en ekonomisk fråga. Lärarna beskriver också att 
de generella extra anpassningarna i klassrummet är likvärdigt och ett bra stöd för 
eleverna. Samtidigt finns det en klyfta mellan de elever som får visst stöd i Flex-
gruppen och de elever som inte får den möjligheten, även om de skulle vara i behov av 
det. Av interjuver framgår att det är en vision och ett mål med att arbetet med extra 
anpassningar ska vara lika i alla klassrum, men att det inte är så idag. Lärare uppger att 
flera elever har behov av mer stöd än vad de får. Rektor beskriver i intervjun att det 
kan förtydligas ytterligare för personalen vad gäller arbetet med extra anpassningar 
och att det inte är säkerställt att det finns en likvärdighet i arbetet idag. 

I intervjuerna framkommer att inte alla lärare får den hjälp i arbetet kring extra 
anpassningar som de ser ett behov av, dels gällande specialpedagogiskt stöd eller annat 
stöd från skolans elevhälsoteam. Lärarna uppger att det leder till att de inte får någon 
återkoppling från EHT gällande arbetet med extra anpassningar när elever behöver 
ytterligare stöd. Det beskrivs även vid intervjuerna att det saknas tillräcklig 
specialpedagogisk kompetens på skolenheten. 
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Vid intervju med elevhälsan framgår vidare att det finns en vision för ett strukturerat 
system och gemensamma rutiner gällande extra anpassningar på skolan, men att det 
inte fungerar i praktiken. Detta riskerar att skapa en olikhet för hur elevernas behov av 
extra anpassningar tillgodoses. 

Vad gäller utvärderingar av extra anpassningar beskriver elevhälsoteamet att det är en 
utmaning eftersom alla undervisande lärare inte kan vara med vid utvärderingarna. 
Det beskrivs även att det var ett mer samlat arbete inom elevhälsoteamet tidigare. 

Motivering till anmärkning som ingripande 

Verksamheten uppfyller inte författningens krav fullt ut vad gäller arbetet med extra 
anpassningar. Mot bakgrund av det arbete som pågår på skolan inom området bedöms 
bristen som mindre allvarlig och Härryda kommun tilldelas därför en anmärkning 
enligt 26 kap. 11 § skollagen. Huvudmannen ansvarar för att tillförsäkra att alla elevers 
eventuella behov av extra anpassningar uppfylls enligt skollagen. 

X Fredrik Johansson
Beslutsfattare

Signerat av: Fredrik Johansson  

X Alice Odéen
Föredragande

Signerat av: Alice Odéen  

Fredrik Johansson Alice Odéen 
Beslutsfattare Föredragande 
 
 
Utredaren Maud Wilhelmsen har föredragit beslutet. 
 
Allmänt om tillsynen: 
Mer om Skolinspektionens tillsyn hittar du på www.skolinspektionen.se 

 
Bilagor 
Bilaga 1: Fakta om Landvetterskolan 7 och 9 
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Fakta om Landvetterskolan 7 och 9 
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Härryda kommun under vårterminen 2021. 
Digitala intervjuer genomfördes på skolenheten den 24 mars 2021 och den 25 mars 
2021. 

Landvetterskolan är en F-9 skola i Härryda kommun. 

Tillsynen i detta beslut har gällt årskurserna 7 och 9. Se även beslut gällande 
Landvetterskolan årskurs F-3 (2021:917, 4-5 (2021:918, samt 7 och 9 (2021:919). 
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Föreläggande 
Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) Härryda 
kommun att senast den 8 november 2021 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade 
brister. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för 
Skolinspektionen. 

Nedan anges de åtgärder som huvudmannen måste vidta för att avhjälpa de påtalade 
bristerna och 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 de krav som följer av föreskrifter som gäller för verksamheten (påtalade 
brister) samt i fråga om de skyldigheter som huvudmannen måste fullgöra (åtgärder) 
redovisas nedan.  

De omständigheter som råder med anledning 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. 

Särskilt stöd  

Skolinspektionen konstaterar att Härryda kommun, i egenskap av huvudman för 
Landvetterskolan 6 och 8, inte uppfyller författningskraven avseende arbetet med 
elevers rätt till särskilt stöd. 

Åtgärder 

- Säkerställa att rektorn, beträffande varje elev som det befaras inte kommer att nå 
de kunskapskrav som minst ska uppnås trots att stöd har getts i form av extra 
anpassningar eller då det finns särskilda skäl att anta att sådana anpassningar 
inte skulle vara tillräckliga, ser till att elevens eventuella behov av särskilt stöd 
utreds. Samråd ska också ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart 
obehövligt. Efter att utredningen är gjord, ska rektorn eller den personal som 
rektorn delegerat ansvaret till, ta ställning till om eleven ska ges särskilt stöd. 
Detta ska dokumenteras i ett beslut (3 kap. 7 och 9 §§ skollagen; läroplan för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet [2010:37], (i fortsättningen 
förkortat Lgr 11), 2.8 Rektorns ansvar). 
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- Se till att rektorn säkerställer att de elever som är i behov av särskilt stöd får det 

särskilda stöd som utredningen visar att de har behov av genom att 
åtgärdsprogram utarbetas som innehåller konkreta och utvärderingsbara 
åtgärder för arbetet med det särskilda stödet, så att det framgår på vilket sätt och 
i vilken omfattning eleven ska få stöd. Elever ska ges särskilt stöd i alla ämnen 
som utredningen visat att eleven är i behov av samt utformas med utgångspunkt 
i elevens utbildning i sin helhet. Det ska vidare framgå när åtgärderna ska följas 
upp och utvärderas och vem som är ansvarig för uppföljningen. Efter att 
åtgärdsprogrammet har utvärderats ska ett nytt beslut fattas om åtgärdsprogram 
eller beslut om att avsluta åtgärdsprogram . (3 kap. 7-12 §§ skollagen; Lgr 11, 2.8 
Rektorns ansvar). 

- Se till att eventuella beslut om placering i särskild undervisningsgrupp har stöd i 
en utredning av elevers behov av särskilt stöd, att de föregås av noggranna 
överväganden samt att beslut fattas i enlighet med författningarnas krav. Av 
besluten ska framgå vilken omfattning samt vilka ämnen som åtgärden avser (3 
kap. 7 och 11 §§ skollagen samt 31-33 §§ förvaltningslagen [2017:900]). 

Anmärkning  
Skolinspektionen bedömer att verksamheten vid Landvetterskolan 6 och 8 inte 
uppfyller författningskraven avseende arbetet med extra anpassningar. 
Skolinspektionen tilldelar Härryda kommun en anmärkning med stöd av 26 kap 11 § 
skollagen.  

Härryda kommun ska senast den 8 november 2021 vidta åtgärder för att avhjälpa 
påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för 
Skolinspektionen. Redovisningen ska lämnas av tjänsteman på nämndens vägnar, 
nämndordförande, utskott eller berörd nämnd.  

Bakgrund 
Skolinspektionen har genomfört en riktad tillsyn vid Landvetterskolan 6 och 8 inom 
området extra anpassningar och särskilt stöd. Skolinspektionens utredning har 
genomförts genom att skriftligt underlag begärts in och granskats och därefter har 
intervjuer med lärare, elevhälsa och ansvarig rektor hållits via länk den 24 och 25 mars 
2021. 

Skolinspektionens bedömning och utredning 
Särskilt stöd  

Skolinspektionen bedömer att det finns brister i arbetet med särskilt stöd på 
Landvetterskolan 6 och 8. Bedömningen görs mot bakgrund av att utredningen visar 
att det finns ett stort antal elever som vid intervjutillfället vårterminen 2021 fått eller 
riskerar att få betyget F i ett eller flera ämnen och där utredningar om elevernas 
eventuella behov av särskilt stöd ännu inte har påbörjats, trots att lärare och elevhälsa 
bedömt att det funnits behov av en sådan utredning. Tillsynen visar att när lärare 
anmäler att stöd i form av extra anpassningar inte är tillräckliga för att eleven ska nå 
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målen utreds inte alltid elevens behov skyndsamt eller uteblir helt, trots att läraren 
signalerat det eventuella behovet till rektor och skolans elevhälsoteam (EHT). Tillsynen 
visar även att EHT inte hinner med alla utredningar som behöver genomföras. Det 
innebär att elevernas eventuella behov av särskilt stöd inte uppmärksammas i tid och 
att eleverna riskerar att inte ges det stöd de har rätt till och har behov av. När det 
saknas en genomförd utredning blir det även svårt för lärare och rektor att veta om 
eventuella insatta åtgärder är adekvata och motsvarar elevens aktuella behov. 

Det finns också brister i de åtgärdsprogram som utarbetats för enskilda elever, då 
nedtecknade åtgärder inte fullt ut omfattar konstaterade behov. Generellt sett saknas 
konkreta beskrivningar av hur stödet ska ges vad gäller omfattning och innehåll och 
vem som är ansvarig för respektive åtgärd. Bristerna innebär att det finns en otydlighet 
kring vilket stöd som faktiskt ges och att elever riskerar att inte få det stöd som de är i 
behov av. Det saknas därmed också möjlighet att i det praktiska arbetet kring elevers 
stöd utgå från åtgärdsprogrammen. Det i sin tur kan innebära svårigheter med att på 
ett tydligt och konkret sätt följa upp de beslutade åtgärderna vilket i förlängningen kan 
leda till att åtgärder som inte motsvarar elevens behov, kan fortgå under lång tid. 
Tillsynen visar också att ingripande särskilda stödåtgärder såsom särskild 
undervisningsgrupp i flera fall grundar sig på gamla utredningar och vaga 
behovsbeskrivningar. Vad gäller åtgärden Flex-grupp bedömer Skolinspektionen att för 
flera elever ska åtgärden ses som särskild stödåtgärd eftersom elever får merparten av 
undervisningen i denna grupp. Skolinspektionen kan konstatera att det saknas aktuella 
utredningar och beslut om placering i särskild undervisningsgrupp för dessa elever, 
vilket utgör en brist.  

Utöver ovanstående brister visar tillsynen också att huvudmannen och rektorn inte 
tagit ansvar för att kompensera för tillgängligheten av specialpedagogisk kompetens, 
även om rekrytering av ytterligare specialpedagog pågår. Avsaknaden av tillräcklig 
specialpedagogisk kompetens är en anledning till att elever som kan vara i behov av 
särskilt stöd inte utreds och därmed inte heller ges särskilt stöd.  

Tillämpliga bestämmelser m.m. 

Om det inom ramen för undervisningen, genom användning av ett nationellt 
kartläggningsmaterial eller ett nationellt bedömningsstöd, resultatet på ett nationellt 
prov eller uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs 
vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte 
kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller, 
trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie 
undervisningen enligt 5 §, ska detta anmälas till rektorn. Detsamma gäller om det finns 
särskilda skäl att anta att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga. Rektorn ska 
se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska 
även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske 
med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Om en utredning visar att en elev 
är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd. Stödet ska ges med 
utgångspunkt i elevens utbildning i dess helhet, om det inte är uppenbart obehövligt (3 
kap. 7 § skollagen). 
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Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet 
ska behovet av särskilt stöd och hur det ska tillgodoses framgå. Av programmet ska det 
också framgå när åtgärderna ska följas upp och utvärderas och vem som är ansvarig för 
uppföljningen respektive utvärderingen. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges 
möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. Åtgärdsprogrammet beslutas av 
rektorn. Om beslutet innebär att särskilt stöd ska ges i en annan elevgrupp eller enskilt 
enligt 11 § eller i form av anpassad studiegång enligt 12 § får rektorn inte överlåta sin 
beslutanderätt till någon annan. Om en utredning enligt 7 § visar att eleven inte 
behöver särskilt stöd, ska rektorn eller den som rektorn har överlåtit beslutanderätten 
till i stället besluta att ett åtgärdsprogram inte ska utarbetas (3 kap. 9 § skollagen). 

För en elev i grundskolan ska det särskilda stödet ges på det sätt och i den omfattning 
som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska 
uppnås (3 kap. 10 § skollagen). 

Enligt läroplanen har rektorn ett särskilt ansvar för att undervisningen och elevhälsans 
verksamhet utformas så att eleverna får de extra anpassningar eller det särskilda stöd 
samt den hjälp de behöver (Lgr 11, 2.8 Rektorns ansvar). 

Arbetet med åtgärdsprogrammet ska utgå från elevens behov, styrkor och svårigheter 
och en analys av vilka hinder och möjligheter som finns i elevens omgivning. Elevens 
och hennes eller hans vårdnadshavares syn på skolsituationen och förslag till tänkbara 
lösningar ska också vägas in. Programmet ska omfatta elevens hela skolsituation. Om 
eleven vistas i fritidshem kan programmet även omfatta åtgärder under vistelsen där. 
Det är således viktigt att lägga fokus på elevens hela studiemiljö och inte på den 
enskilda elevens svårigheter. Åtgärderna ska vara av både kortsiktig och långsiktig 
karaktär. De ska relatera till målen i läroplanerna och uppställda kunskapskrav och 
vara möjliga att följa upp och utvärdera (prop. 2009/10:165 s. 290). 

Skolinspektionens utredning 

Av Skolinspektionens utredning framgår att trots att många elever på skolenheten har 
F i betyg i ett eller flera ämnen saknar flera av dem utredningar om särskilt stöd. Inför 
tillsynen har Skolinspektionen begärt in en förteckning gällande elever på skolenheten 
med stödbehov, vilket innefattar totalt 89 stycken elever. Förteckningen beskriver vilka 
elever som bedömts inte nå kunskapskraven, elever som har extra anpassningar och 
vilka elever som utretts för särskilt stöd och/eller har dokumenterade åtgärdsprogram. 
Överlag visar förteckningen att cirka en tredjedel av de elever som har betyget F i något 
eller i flera ämnen har en utredning påbörjats eller genomförts vad gäller eventuellt 
behov av särskilt stöd.   

Totalt beskrivs i förteckningen att 27 olika utredningar har genomförts gällande elever 
med eventuellt behov av särskilt stöd. Skolinspektionen har begärt in utredningar och 
annan dokumentation avseende ett visst antal elever. I flera fall framgår att det har 
getts särskilt stöd till elever utifrån utredningar som har genomförts på elevens tidigare 
skola eller som är genomförda flera år tidigare.  

Rektorn beskriver att lärarna uppmärksammar att en elev inte hänger med i 
undervisningen genom resultatblad där man ser hur det ser ut i olika ämnen. Om de 
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extra anpassningarna inte fungerar så ska läraren signalera det till elevhälsoteamet 
(EHT) genom att fylla i en blankett. Enligt EHT kommer det in ett mail när en lärare 
anser att extra anpassningar inte är tillräckliga för en elev.  

Vad gäller återkoppling till lärarna från EHT har rektor delegerat ansvaret till en lärare 
som ska agera som samordnare för att leda arbetslagsträffar. Det finns lärare som 
beskriver att de saknat återkoppling från EHT när de skickat in en blankett kring elever 
som har svårigheter och att arbetet verkar avstanna i vissa fall. Lärarna beskriver 
vidare att det finns ett problem sedan länge med att få återkoppling från EHT gällande 
elevers behov av stöd eftersom att det inte fungerar bra med systemet att en personal i 
arbetslagen ska återkoppla och vara en länk mellan arbetslagen och EHT. Flera lärare 
uttrycker vid intervjuerna att de kan lyfta till EHT att enskilda elever inte når målen 
trots extra anpassningar, utan att en utredning startas. Lärare uppger att utredningar 
kan ta flera månader att genomföra och några lärare ger exempel på att utredningar 
inte genomförts alls efter att de har anmält till rektor och EHT att en elev kan behöva 
särskilt stöd.  

Enligt representanter för EHT finns ett stort tryck på att genomföra fler utredningar och 
att man inte hinner med att genomföra alla utredningsinsatser utifrån det stora behov 
som finns. Flera lärare beskriver att de inte får tillräckligt stöd av exempelvis 
specialpedagog i arbetet med att utreda elevers stödbehov. Rektor uppger att det kan få 
till följd att det tar längre tid att utreda elevers behov av särskilt stöd. Vad gäller frågan 
kring om en utredning skulle beskrivas att det genomförs skyndsamt svarar rektor att 
det tar olika lång tid för lärarna att genomföra kartläggningen och att bristen på 
specialpedagog kan innebära att utredningarna tar längre tid.  

Elevhälsans delaktighet i utredningar beskrivs av rektor bara vara aktuell när det finns 
annan problematik än ämnesspecifika och då kan det vara skolsköterskan som blir 
inkopplad, något även elevhälsan vittnar om. Elevhälsoteamet beskriver att det finns 
förbättringsområden inom arbetet med utredningar av elevers behov av särskilt stöd, 
vilket även rektor bekräftar. Rektor uppger att det specifikt är arbetsgången och 
rutinerna kring arbetet med särskilt stöd samt hur lärare och EHT arbetar tillsammans 
som kan förbättras. Rektor uppger vidare att om det finns en utredning genomförd, 
oavsett om den är gammal, så används den, då man ser att behoven finns kvar. 
Samtidigt uppger rektorn att det kanske hade varit bättre att göra en ny utredning i 
årskurs 5 eller 6 och att det finns utvecklingspotential i detta arbete. I den 
dokumentation som Skolinspektionen tagit del av finns exempel på utredningar som är 
mellan två till fyra år gamla och i flertalet fall utförda på andra skolenheter som ligger 
till grund för nyupprättade åtgärdsprogram. 

Vid genomgång av inlämnad förteckning finns det noterat att 21 stycken elever har ett 
upprättat åtgärdsprogram. Av dessa är det tio stycken som är placerade i de centrala  
särskilda undervisningsgrupperna. I de fall som Skolinspektionen tagit del av 
dokumentationen kring dessa elever har det inte funnits någon aktuell utredning 
utifrån nuvarande situation som underlag för placering i särskild undervisningsgrupp. 
I den dokumentation som Skolinspektionen tagit del av finns det exempel på att 
placeringen i särskild undervisningsgrupp grundas på utredningar som är flera år 
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gamla. Det går inte alltid att utläsa behovet eller de särskilda skäl som föranleder 
bedömningen att eleven är i behov av en så ingripande åtgärd.  

Vidare vad gäller de elever som har ett upprättat åtgärdsprogram saknas i vissa av 
åtgärdsprogrammen tydliga och konkreta beskrivningar av åtgärder vad gäller 
förfaringssätt, vem som är ansvarig för åtgärden och omfattning av stödåtgärderna. 
Lärare beskriver att det kan saknas särskilda stödåtgärder i åtgärdsprogrammen men 
att dessa ändå genomförs i ”flexen”. 

I dokumentationen och från intervjuerna med rektor och elevhälsa så beskrivs att vissa 
särskilda stödåtgärder inte är nedtecknade i elevers åtgärdsprogram utan finns i en 
särskild handlingsplan. Elevhälsoteamet beskriver åtgärderna i handlingsplanen som 
”mer detaljerade” än åtgärderna i åtgärdsprogrammet och kan bland annat bestå i att 
en elev ska mötas av personal vid början av skoldagen, medans särskilda stödåtgärder 
kopplade till kunskapskraven skrivs i åtgärdsprogrammet. Rektorn beskriver att det 
kan handla om många möten med vårdnadshavare och många uppföljningar. Då 
dokumenteras det istället i handlingsplaner, för åtgärderna kan ändras från vecka till 
vecka och att det är ett komplement till åtgärdsprogrammen. 

På skolan finns utöver de centrala SU-grupperna en så kallade Flex-grupp. Enligt 
lärarna som arbetar i Flex-gruppen är det inte en SU-grupp utan ett slags stöd mellan 
en SU-grupp och sin ordinarie klass för vissa elever. Det finns elever som läser enskilda 
ämnen i Flex-gruppen men även elever som är i Flex-gruppen mer än 50 procent eller 
hela sin skoldag. Vad gäller elevers placering i Flex-gruppen uppger lärarna att det 
finns en oklarhet kring hur eleverna bedöms ha behov av denna åtgärd. Lärarna som 
arbetar i Flex-gruppen uppger att placering kan ske efter att en lärare genomfört en 
pedagogisk kartläggning och att det där framkommer elevens behov av att vara i Flex-
gruppen. Något som beskrivs i intervjuerna är att det finns en otydlighet kring 
ansvarsfördelningen vad gäller eleverna i Flex-gruppen, både i utformandet av 
åtgärdsprogram, insatta åtgärder och utvärdering av insatserna. Rektor beskriver att 
målet är att eleverna i Flex-grupp ska vara så mycket som möjligt i ordinarie klass, men 
att det i praktiken finns flera exempel på elever där placeringen och åtgärden blivit mer 
av SU-grupp för elever. Rektor uppger också att man haft uppe detta till diskussion, då 
rektorn fått olika besked hur man ska skriva om det är en särskild undervisningsgrupp 
eller en Flex-grupp. 

Vad gäller uppföljning och utvärdering saknas det i flertalet åtgärdsprogram tydliga 
beskrivningar av ansvariga för åtgärdernas genomförande och datum för 
utvärderingar.  

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 
Landvetterskolan inte uppfyller författningarnas krav, finns skäl att förelägga 
Landvetterskolan år 6 och 8 att fullgöra sina skyldigheter och vidta åtgärder för att 
avhjälpa bristerna. 
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Extra anpassningar  

Skolinspektionens bedömning 

Skolinspektionen bedömer att skolenheten delvis saknar ett strukturerat och tydligt 
arbete vad gäller elevers behov av extra anpassningar, vilket i sin tur kan skapa 
skillnader för hur elevernas behov av extra anpassningar tillgodoses och i 
förlängningen möjlighet att nå kunskapskraven. Skolinspektionens utredning visar att 
lärare inte kan ge alla elever de extra anpassningar som eleverna är i behov av. Vidare 
visar den dokumentation som Skolinspektionen tagit del av samt beskrivs i 
genomförda intervjuer att rektor inte tar tillvara elevhälsans kompetens och 
tvärprofessionella samarbete i arbetet med att skapa en god och likvärdig lärmiljö för 
alla elever på skolan. Särskilt tydligt framgår att den specialpedagogiska kompetensen 
inte kommer alla elever till del. Av Skolinspektioners utredning framgår dock att det 
pågår ett arbete kring extra anpassningar och att det finns en vision och ett mål om att 
utveckla arbetet vidare på skolenheten, även om skolan inte fullt ut har genomfört 
arbetet. 

Skolinspektionen framhåller mot denna bakgrund att det är av stor vikt att det 
planerade och pågående arbetet på skolan gällande extra anpassningar fortgår och att 
rektor säkerställer att skolans elevhälsoteam har möjlighet att bli en mer aktiv del av 
arbetet, i syfte att skapa möjlighet för alla elever att i möjligaste mån nå kunskapsmålen 
inom ramen för sin ordinarie undervisning. 

Tillämpliga bestämmelser 

Om det inom ramen för undervisningen, genom användning av ett nationellt 
kartläggningsmaterial eller ett nationellt bedömningsstöd, resultatet på ett nationellt 
prov eller uppgifter från lärare, övrig eller uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en 
elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras 
att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de 
kravnivåer som gäller, och inte annat följer av 7 §, ska eleven skyndsamt ges stöd i form 
av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen (3 kap. 5 § 
skollagen). 

Enligt läroplanen har rektorn ett särskilt ansvar för att undervisningen och elevhälsans 
verksamhet utformas så att eleverna får de extra anpassningar eller det särskilda stöd 
samt den hjälp de behöver (Lgr 11, 2.8 Rektorns ansvar). 

Skolinspektionens utredning 

I intervjuerna med lärarna beskriver de att det generellt ges extra anpassningar till 
eleverna på lektionerna. Vissa lärare samarbetar mer när det gäller utformningen av 
extra anpassningar men lärare uppger att det inte finns en gemensam och tydlig 
samsyn på skolan kring hur man ska arbeta. Lärarna uppger vidare att alla elever inte 
får det stöd de behöver, då det också är en ekonomisk fråga. Lärare uppger exempelvis 
att alla elever som har behov av mattestöd inte får det och att lite mer individanpassade 
extra anpassningar, såsom hjälp till en elev som har en språkstörning, har försvunnit 
och inte ersatts med något nytt stöd för att det inte har funnits någon speciallärare. 
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Lärarna beskriver också att de generella extra anpassningarna i klassrummet är 
likvärdigt och ett bra stöd för eleverna. Samtidigt finns det en klyfta mellan de elever 
som får visst stöd i Flex-gruppen och de elever som inte får den möjligheten, även om 
de skulle vara i behov av det. Lärarna uppger att elever får det stöd som de behöver 
men att det finns elever som behöver mer stöd. Det är en vision och ett mål med att 
arbetet med extra anpassningar ska vara lika i alla klassrum, men att det inte är så idag. 
Rektor beskriver i intervjun att det kan förtydligas ytterligare för personalen vad gäller 
arbetet med extra anpassningar. Rektor uppger även att ibland hinner inte lärare med 
vissa rutiner som skolan beslutat om, exempelvis att vissa moment och tider ska vara 
uppskrivna på tavlan innan lektionen startar, men att eleverna vet om vad som gäller 
ändå. 

I intervjuerna framkommer att inte alla lärare får den hjälp i arbetet kring extra 
anpassningar som de ser ett behov av, dels gällande specialpedagogiskt stöd eller annat 
stöd från skolans elevhälsoteam. Lärarna uppger att det leder till att de inte får någon 
återkoppling från EHT gällande arbetet med extra anpassningar när elever behöver 
ytterligare stöd. Det beskrivs även vid intervjuerna att det saknas tillräcklig 
specialpedagogisk kompetens på skolenheten.  

Vid intervju med elevhälsan framgår vidare att det finns en vision för ett strukturerat 
system och gemensamma rutiner gällande extra anpassningar på skolan, men att det 
inte fungerar i praktiken. Detta riskerar att skapa en olikhet för hur elevernas behov av 
extra anpassningar tillgodoses. 

Vad gäller utvärderingar av extra anpassningar beskriver elevhälsoteamet att det är en 
utmaning eftersom alla undervisande lärare inte kan vara med vid utvärderingarna. 
Det beskrivs även att det var ett mer samlat arbete inom elevhälsoteamet tidigare. 

Motivering till anmärkning som ingripande 

Verksamheten uppfyller inte författningens krav fullt ut vad gäller arbetet med extra 
anpassningar. Skolinspektionen bedömer Mot bakgrund av det arbete som pågår på 
skolan inom området bedöms bristen som mindre allvarlig och Härryda kommun 
tilldelas därför en anmärkning (26 kap. 11 § skollagen). Huvudmannen ansvarar för att 
tillförsäkra att alla elevers eventuella behov av extra anpassningar uppfylls enligt 
skollagen. 

På Skolinspektionens vägnar  

X Fredrik Johansson
Beslutsfattare

Signerat av: Fredrik Johansson  

X Alice Odéen
Föredragande

Signerat av: Alice Odéen  
Fredrik Johansson Alice Odéen 
Beslutsfattare Föredragande 
 
Utredaren Maud Wilhelmsen har föredragit beslutet. 
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Allmänt om tillsynen: 
Mer om Skolinspektionens tillsyn hittar du på www.skolinspektionen.se 

 
Bilagor 
Bilaga 1: Fakta om Landvetterskolan 6 och 8 
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Fakta om Landvetterskolan 6 och 8 
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Härryda kommun under vårterminen 2021. 
Digitala intervjuer med lärare, elevhälsa och rektor vid Landvetterskolan 6 och 8 
genomfördes den 24 mars 2021 och den 25 mars 2021. 

Landvetterskolan är en F-9 skola i Härryda kommun. 

Tillsynen i detta beslut har gällt årskurserna 6 och 8. Se även beslut gällande 
Landvetterskolan årskurs F-3 (2021:917, 4-5 (2021:918, samt 7 och 9 (2021:919). 

 

Page 213 of 237



 
  Beslut 

2021-07-02 
Dnr SI 34-2021:918 

 

Skolinspektionen 
Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress: Gårdavägen 1 
 

 

Härryda kommun 

kommun@harryda.se  

 

 

 

 

 

 

 

Beslut för grundskola 
efter tillsyn i Landvetterskolan 4-5 i Härryda kommun 
 

 

Page 214 of 237



Skolinspektionen  Beslut 
2021-07-02 

Dnr SI 34 - 2021:918 
 

2 (3) 
 

 
 

Skolinspektionens beslut  
Föreläggande 
Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) Härryda 
kommun att senast den 8 november 2021 vidta nedanstående åtgärder för att avhjälpa 
påtalade brister. 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 de påtalade 
bristerna och 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 de krav som följer av föreskrifter som gäller för verksamheten (påtalade 
brister) samt i fråga om de skyldigheter som huvudmannen måste fullgöra (åtgärder) 
redovisas nedan.  

De omständigheter som råder med anledning 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. 

Särskilt stöd 

Skolinspektionen konstaterar att Härryda kommun inte uppfyller författningskraven 
avseende särskilt stöd i skollagen. 

Åtgärder 

- Säkerställa att rektorn, beträffande varje elev som det befaras inte kommer att nå 
de kunskapskrav som minst ska uppnås trots att stöd har getts i form av extra 
anpassningar eller då det finns särskilda skäl att anta att sådana anpassningar 
inte skulle vara tillräckliga, ser till att elevens eventuella behov av särskilt stöd 
utreds. Efter att utredningen är gjord, ska rektorn eller den personal som rektorn 

Page 215 of 237



Skolinspektionen  Beslut 
2021-07-02 

Dnr SI 34 - 2021:918 
 

3 (3) 
 

 
delegerat ansvaret till, ta ställning till om eleven ska ges särskilt stöd. Detta ska 
dokumenteras i ett beslut (3 kap. 7 och 9 §§ skollagen; läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet [2010:37], (i fortsättningen förkortat Lgr 11), 
2.8 Rektorns ansvar). 

- Se till att rektorn säkerställer att de elever som är i behov av särskilt stöd får det 
särskilda stöd som utredningen visar att de har behov av genom att 
åtgärdsprogram utarbetas som innehåller konkreta och utvärderingsbara 
åtgärder för arbetet med det särskilda stödet, så att det framgår på vilket sätt och 
i vilken omfattning eleven ska få stöd. Elever ska ges särskilt stöd i alla ämnen 
som utredningen visat att eleven är i behov av och utformas med utgångspunkt i 
elevens utbildning i sin helhet. Det ska vidare framgå när åtgärderna ska följas 
upp och utvärderas och vem som är ansvarig för uppföljningen. 
Åtgärdsprogrammen ska därefter följas upp och utvärderas. (3 kap. 7-12 §§ 
skollagen; Lgr 11, 2.8 Rektorns ansvar). 

- Se till att eventuella beslut om placering i särskild undervisningsgrupp har stöd i 
en utredning av elevers behov av särskilt stöd, att de föregås av noggranna 
överväganden och att beslut fattas i enlighet med författningarnas krav. Av 
besluten ska framgå vilken omfattning och vilka ämnen som åtgärden avser (3 
kap. 11 § skollagen samt 31-33 §§ förvaltningslagen [2017:900]). 

Anmärkning 

Extra anpassningar 

Skolinspektionen konstaterar att Härryda kommun inte uppfyller författningskraven 
avseende arbetet med extra anpassningar. 

Skolinspektionen ger Härryda kommun en anmärkning med stöd av 26 kap. 11 § 
skollagen när det gäller arbetet med extra anpassningar. 

Till följd av anmärkningen ska Härryda kommun senast den 8 november 2021 skriftligt 
redovisa vilka åtgärder som vidtagits med anledning av anmärkningen. Redovisningen 
ska lämnas av tjänsteman på nämndens vägnar, nämndordförande, utskott eller berörd 
nämnd.  

Bakgrund 
Skolinspektionen har genomfört en riktad tillsyn vid Landvetterskolan 4-5 inom 
området extra anpassningar och särskilt stöd. Skolinspektionens utredning har 
genomförts genom att skriftligt underlag begärts in och granskats och därefter har 
intervjuer med lärare, elevhälsa och ansvarig rektor hållits via länk den 24 och 25 mars 
2021. 
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Skolinspektionens bedömning och utredning 
Särskilt stöd 

Skolinspektionens bedömning 

Skolinspektionen bedömer att det finns brister i arbetet med särskilt stöd på 
Landvetterskolan 4-5. Tillsynen visar att när elever med eventuellt stödbehov 
uppmärksammas förekommer det att utredningar om stödbehovet dröjer eller uteblir. 
Det innebär att elevernas eventuella behov av särskilt stöd inte uppmärksammas i tid 
och att eleverna sannolikt inte fullt ut ges det stöd de har rätt till och behov av. Vidare 
har det kommit fram brister i att beslut avseende särskilda stödåtgärder inte alltid 
fattas för elever som i praktiken ges sådant stöd, vilket innebär en risk att elevers 
stödbehov varken utreds eller tillgodoses på ett adekvat sätt.  

Vad gäller stödåtgärden Flex-grupp bedömer Skolinspektionen att denna åtgärd är en 
särskild stödåtgärd för flera elever på skolenheten som har undervisning i gruppen i 
den omfattning som framgår av utredningen. Det framkommer vidare otydligheter i 
dokumentation och i intervjuer hur bedömningarna sker kring elevers undervisning i 
Flex-gruppen. När elever har stor del av sin undervisning i Flex-gruppen eller får 
delvis undervisning i Flex-gruppen under längre perioder är det viktigt att denna typ 
av ingripande stödåtgärd föregås av en utredning, dokumenteras och följs upp och 
utvärderas på ett tydligt och enhetligt sätt. Att så inte alltid sker innebär en risk för att 
elever inte får det särskilda stöd med det innehåll och i den omfattning som de är i 
behov av. Detta får också till följd att elever inte får likvärdiga förutsättningar att 
uppnå de kunskapskrav eller de kunskapsmål som gäller för utbildningen. 

Det finns också brister i de åtgärdsprogram som utarbetats då åtgärder inte fullt ut 
omfattar konstaterade behov, och att det inte i alla delar framgår hur stödet ska ges vad 
gäller omfattning och innehåll. Bristerna innebär att det finns en otydlighet kring vilket 
särskilt stöd som faktiskt ges eleverna och att eleverna inte alltid får det särskilda stöd 
som de är i behov av. Det saknas därmed också möjlighet att i det praktiska arbetet 
kring elevers stöd utgå från åtgärdsprogrammen. Därtill kan de konstaterade bristerna 
medföra svårigheter med att på ett ändamålsenligt sätt följa upp de beslutade 
åtgärderna.  

I övrigt vill Skolinspektionen framhålla vikten av att det skyndsamt görs en utredning 
gällande elever med hög frånvaro och att huvudmannen vid behov involveras i detta 
arbete eftersom det kan krävas andra resurser än de som skolan har att tillgå.  

Tillämpliga bestämmelser m.m. 

Om det inom ramen för undervisningen, genom användning av ett nationellt 
kartläggningsmaterial eller ett nationellt bedömningsstöd, resultatet på ett nationellt 
prov eller uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs 
vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte 
kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller, 
trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie 
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undervisningen enligt 5 §, ska detta anmälas till rektorn. Detsamma gäller om det finns 
särskilda skäl att anta att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga. Rektorn ska 
se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska 
även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske 
med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Om en utredning visar att en elev 
är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd. Stödet ska ges med 
utgångspunkt i elevens utbildning i dess helhet, om det inte är uppenbart obehövligt (3 
kap. 7 § skollagen). 

Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet 
ska behovet av särskilt stöd och hur det ska tillgodoses framgå. Av programmet ska det 
också framgå när åtgärderna ska följas upp och utvärderas och vem som är ansvarig för 
uppföljningen respektive utvärderingen. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges 
möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. Åtgärdsprogrammet beslutas av 
rektorn. Om beslutet innebär att särskilt stöd ska ges i en annan elevgrupp eller enskilt 
enligt 11 § eller i form av anpassad studiegång enligt 12 § får rektorn inte överlåta sin 
beslutanderätt till någon annan. Om en utredning enligt 7 § visar att eleven inte 
behöver särskilt stöd, ska rektorn eller den som rektorn har överlåtit beslutanderätten 
till i stället besluta att ett åtgärdsprogram inte ska utarbetas (3 kap. 9 § skollagen). 

För en elev i grundskolan ska det särskilda stödet ges på det sätt och i den omfattning 
som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska 
uppnås (3 kap. 10 § skollagen). 

Enligt läroplanen har rektorn ett särskilt ansvar för att undervisningen och elevhälsans 
verksamhet utformas så att eleverna får de extra anpassningar eller det särskilda stöd 
samt den hjälp de behöver (Lgr 11, 2.8 Rektorns ansvar). 

Arbetet med åtgärdsprogrammet ska utgå från elevens behov, styrkor och svårigheter 
och en analys av vilka hinder och möjligheter som finns i elevens omgivning. Elevens 
och hennes eller hans vårdnadshavares syn på skolsituationen och förslag till tänkbara 
lösningar ska också vägas in. Programmet ska omfatta elevens hela skolsituation. Om 
eleven vistas i fritidshem kan programmet även omfatta åtgärder under vistelsen där. 
Det är således viktigt att lägga fokus på elevens hela studiemiljö och inte på den 
enskilda elevens svårigheter. Åtgärderna ska vara av både kortsiktig och långsiktig 
karaktär. De ska relatera till målen i läroplanerna och uppställda kunskapskrav och 
vara möjliga att följa upp och utvärdera (prop. 2009/10:165 s. 290). 

Skolinspektionens utredning 

Inför tillsynen har Skolinspektionen begärt in en förteckning över elever med 
stödbehov på skolenheten. Förteckningen beskriver bland annat vilka elever som 
riskerar att inte nå kunskapskraven, vilka elever bland dessa som har extra 
anpassningar och vilka elever som utretts för särskilt stöd och/eller har dokumenterade 
åtgärdsprogram. Av förteckningen framgår att 25 elever riskerar att inte nå 
kunskapskraven när dokumentationen begärdes in inför intervjutillfället under 
vårterminen 2021. Av dessa har tio elevers behov av särskilt stöd inte utretts och 
gällande åtta elever har deras behov av särskilt stöd inte utretts på aktuell skolenhet 
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trots att det i vart fall gällande två elever har beslutats om åtgärdsprogram, vilket 
framgår av övrig inkommen dokumentation. Gällande fyra elever har dessa inte några 
extra anpassningar och det är sex elever totalt som har beslutade åtgärdsprogram 
utifrån inlämnad dokumentation.  

Av Skolinspektionens utredning framgår, både i intervjuer med lärare och utifrån 
insamlad dokumentation, att utredningar gällande särskilt stöd ibland tar flera 
månader att genomföra. Elevhälsoteamet beskriver att det finns förbättringsområden 
inom arbetet med utredningar av elevers behov av särskilt stöd. Vid intervjuer med 
lärare, elevhälsan och rektorn framgår även att det för vissa lärare är en utmaning att 
genomföra kartläggningar gällande elever och att lärare ibland har svårt att hinna med 
denna uppgift. Rektor uppger att det inte är möjligt att utreda allt gällande elever med 
hög frånvaro, utifrån att utredningen då skulle ta för lång tid.  

Av intervjuer med lärare och ansvarig rektor framgår vidare att elever i vissa fall har 
getts särskilt stöd utifrån utredningar som har genomförts på andra skolenheter, eller 
att det har tagits beslut om särskilda stödåtgärder där utredningar och annat underlag 
saknas. Av intervjuer med lärare framgår också att det finns oklarheter kring hur 
utredningarna går till gällande elever som är i behov av särskilt stöd och att det ibland 
kan ta upp emot ett läsår innan stödet är på plats, efter att elevens behov av stöd har 
tagits upp på möten med rektor och elevhälsan. Lärarna berättar även om exempel där 
elever har behov av en utredning om särskilt stöd och att detta har meddelats på möten 
med elevhälsan tidigt på höstterminen 2020, men att någon utredning inte är påbörjad 
för eleverna vid intervjutillfället i slutet av mars 2021. 

Lärare har även uppgett att elever inte alltid får det stöd som de är i behov av, 
exempelvis åtgärden Flex-grupp räcker inte till för alla elever som är i behov av det 
stödet. Lärare och elevhälsa uppger att det inte alltid finns plats för alla elever i Flex-
gruppen. Rektorn uppger att det är svårt att svara på om alla elever som har behov av 
Flex-gruppen har möjlighet att följa undervisningen där. Rektorn menar att det nog kan 
upplevas så av lärarna, men Flex-gruppen har ingen fast tidsgräns eller antal platser. 
Flex-gruppen beskrivs i intervjuer med elevhälsa och rektor som en stödåtgärd som 
inte är en särskild undervisningsgrupp utan en lugnare plats för elever med stora 
behov. Det beskrivs även att lärmiljön är mer anpassad i Flex-gruppen och att det finns 
utökat vuxenstöd. Av inlämnad dokumentation framgår att Flex-gruppen finns med 
som en särskild stödåtgärd i beslutade åtgärdsprogram. Det beskrivs också i intervjuer 
med lärare och rektor att elever kan vara en timma i veckan i Flex-gruppen upp till två 
månader och att det varierar beroende på elevens behov. Det beskrivs även att ett 
omfattande stödbehov i ett ämne, eller utifrån sociala behov, kan vara grunden till 
beslut om placering i Flex-gruppen. Lärare uppger dock att det finns oklarheter kring 
hur elever bedöms ha behov av denna åtgärd. Det framgår också av Skolinspektionens 
utredning att det inte finns några gemensamma rutiner för hur elever placeras i Flex-
gruppen, och att elever kan placeras där utan utredning eller beslutat åtgärdsprogram 
samt att grunden till placeringen då kan vara att eleven har haft en liknande stödåtgärd 
i sin tidigare skola.  

Vidare vad gäller åtgärdsprogram framgår av intervjuer med rektor och lärare att 
skolan beslutar om särskilda stödåtgärder för vissa elever utan att tidigare ha 
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genomfört en utredning om elevens behov av särskilt stöd på Landvetterskolan 4-5. 
Rektor har även uppgett att informationen vid överlämningar och utredningar från 
elevers tidigare skolor kan utgöra grunden för elevens åtgärdsprogram och särskilda 
stödåtgärder, vilket även framgår av dokumentationen i ärendet.  

Vissa särskilda stödåtgärder framgår inte heller av elevers åtgärdsprogram utan finns i 
ett dokument som kallas handlingsplan, vilket framgår i dokumentationen och från 
intervjun med elevhälsan. I intervjuer med elevhälsa och utifrån inskickad 
dokumentation framkommer att vissa elever både har ett åtgärdsprogram och en 
handlingsplan. Elevhälsoteamet beskriver åtgärderna i handlingsplanen som ”mer 
detaljerade” än åtgärderna i åtgärdsprogrammet. Det beskrivs i intervjuer att det i 
handlingsplanen bland annat kan dokumenteras åtgärder såsom att en elev ska mötas 
av personal vid början av skoldagen, medans särskilda stödåtgärder kopplats till 
kunskapskraven skrivs i åtgärdsprogrammet. Rektorn beskriver även att det finns en 
osäkerhet kring hur vissa särskilda stödåtgärder som inte är kopplade till elevens 
behov i olika ämnen ska dokumenteras. Det framgår vidare att en handlingsplan oftast 
utformas för elever med hög frånvaro och att det då kan dokumenteras att en elev ska 
var i skolan en timme per dag, vilket då inte kan dokumenteras i ett åtgärdsprogram.  

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 
Landvetterskolan 4-5 inte uppfyller författningarnas krav, finns skäl att förelägga 
Härryda kommun som är huvudman för Landvetterskolan 4-5 att fullgöra sina 
skyldigheter och vidta åtgärder för att avhjälpa bristerna gällande området särskilt 
stöd. 

Extra anpassningar  

Skolinspektionens bedömning 

Tillsynen visar att det inte finns ett strukturerat och tydligt arbete vad gäller elevers 
behov av extra anpassningar, vilket riskerar att skapa en betydande skillnad för hur 
elevernas behov av extra anpassningar tillgodoses och i förlängningen möjlighet att nå 
kunskapskraven. Otillräcklig tillgång till specialpedagogisk hjälp samt avsaknad av 
exempelvis grupprum och skärmar medför att lärarna inte alltid kan ge alla elever de 
extra anpassningar som de har behov av. Alla elever har således inte samma 
förutsättningar och chans till likvärdig utbildning. Av Skolinspektioners utredning 
framgår dock att det pågår ett aktivt arbete kring extra anpassningar, även om skolan 
inte ännu fullt ut har lyckats i den delen. 

Skolinspektionen framhåller mot denna bakgrund att det är av stor vikt att det 
planerade och pågående arbetet på skolan gällande extra anpassningar fortgår och att 
rektor säkerställer att skolans elevhälsoteam får möjlighet att vara en mer aktiv del av 
arbetet, i syfte att skapa möjlighet för alla elever att i möjligaste mån nå kunskapsmålen 
inom ramen för sin ordinarie undervisning. 
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Tillämpliga bestämmelser 

Om det inom ramen för undervisningen, genom användning av ett nationellt 
kartläggningsmaterial eller ett nationellt bedömningsstöd, resultatet på ett nationellt 
prov eller uppgifter från lärare, övrig eller uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en 
elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras 
att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de 
kravnivåer som gäller, och inte annat följer av 7 §, ska eleven skyndsamt ges stöd i form 
av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen (3 kap. 5 § 
skollagen). 

Enligt läroplanen har rektorn ett särskilt ansvar för att undervisningen och elevhälsans 
verksamhet utformas så att eleverna får de extra anpassningar eller det särskilda stöd 
samt den hjälp de behöver (Lgr 11, 2.8 Rektorns ansvar). 

Skolinspektionens utredning 

Av dokumentationen i utredningen framgår att det inom vissa ämnen finns ett stort 
behov av stöd för flera elever. 

I intervjuerna framkommer att inte alla lärare får den hjälp i arbetet kring extra 
anpassningar som de ser ett behov av, dels gällande visst specialpedagogiskt stöd eller 
annat stöd från skolans elevhälsoteam och dels gällande behovet av hjälpmedel i syfte 
att skapa en bättre lärmiljö på gruppnivå. Exempelvis nämns det att det saknas skärmar 
till alla elever som behöver det och att det saknas utrymmen för eleverna för att kunna 
gå undan för att få det lite lugnare miljö när det behövs. Lärare uppger även att elever 
tar med sig kompensatoriska hjälpmedel, exempelvis skärmar, som de i tidigare 
årskurs har haft som en extra anpassning, vilket leder till att det inte finns till alla som 
har behov av det. Lärarna uppger även att den fysiska miljön är begränsande i arbetet 
med extra anpassningar och att det ibland är svårt att ”räcka till” som vuxen om elever 
tar med en konflikt in i klassrummet och en annan elev samtidigt behöver starthjälp. 
Det finns exempel på lärare som arbetar mer med extra anpassningar på gruppnivå och 
elevhälsoteamet har genomgångar kring extra anpassningar vid varje terminsstart. Det 
saknas dock ett kontinuerligt stöd till lärarna gällande extra anpassningar, vilket 
riskerar att skapa en olikhet för hur elevernas behov av extra anpassningar tillgodoses.  

Vid intervjun med elevhälsan framgår vidare att det finns en vision för ett strukturerat 
system och gemensamma rutiner gällande extra anpassningar på skolan, men att det 
inte fungerar i praktiken. Det beskrivs även att det kan se olika ut i olika klassrum 
gällande lärmiljön. Lärarna i sin tur ser det som att ämnets karaktär styr arbetet med 
extra anpassningar och att uppdraget är olika. Lärare påpekar vidare att de inte kan ge 
samma anpassningar till alla elever, men att det finns exempel på lärare på skolan som 
har en gemensam syn på hur man kan arbeta med detta. Rektor har delegerat det 
aktiva arbetet till ansvarig lärare som då ansvarar för utvecklingsarbetet gällande extra 
anpassningar. Samtidigt beskriver elevhälsoteamet att arbetet gällande extra 
anpassningar är olika i olika grupper och att det är ett förbättringsområde. Elevhälsan 
uppger även att alla elever inte har samma förutsättningar och chans till likvärdig 
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utbildning samt att det är många lärare som söker upp elevhälsan för att få stöd och 
hjälp.  

Vad gäller utvärderingar av extra anpassningar beskriver elevhälsoteamet att det är en 
utmaning eftersom alla undervisande lärare inte kan vara med vid utvärderingarna. 
Detta kan leda till att alla lärare inte får samma hjälp i utarbetandet av extra 
anpassningar och inte heller en likvärdig skolsituation för alla elever vad gäller stöd. 
Det beskrivs även att det var ett mer samlat arbete inom elevhälsoteamet tidigare. 

Motivering till anmärkning som ingripande 

Skolinspektionen får i stället för att meddela ett föreläggande tilldela en huvudman 
som står under dess tillsyn en anmärkning vid mindre allvarliga överträdelser av vad 
som gäller för verksamheten (26 kap. 11 § skollagen). Landvetterskolan 4-5 uppfyller 
inte skollagens krav vad gäller arbete med extra anpassningar. Mot bakgrund av det 
arbete som pågår på skolan gällande området bedöms bristen som mindre allvarlig och 
Härryda kommun tilldelas därför en anmärkning.  

På Skolinspektionens vägnar  

 

2021-07-02

X Fredrik Johansson
Beslutsfattare

Signerat av: Fredrik Johansson  

2021-07-02

X Alice Odéen
Föredragande

Signerat av: Alice Odéen  

Fredrik Johansson Alice Odéen 
Beslutsfattare Föredragande 
 
I handläggningen har även utredaren Maud Wilhelmsen deltagit. 

Allmänt om tillsynen: 
Mer om Skolinspektionens tillsyn hittar du på www.skolinspektionen.se 

 
Bilagor 
Bilaga 1: Fakta om Landvetterskolan 4-5 
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Fakta om Landvetterskolan 4-5 
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Härryda kommun under läsåret 2020/21. 
Digitala intervjuer med lärare, elevhälsa och ansvarig rektor vid Landvetterskolan 4-5 
genomfördes den 24 mars 2021 och den 25 mars 2021. 

Landvetterskolan är en skola med årskurserna F-9 i Härryda kommun. 

Tillsynen i detta beslut har gällt årskurserna 4-5. Då de kommunala centrala särskilda 
undervisningsgrupperna (SU-grupp) är placerade på Landvetterskolan och rektor för 
årskurs 4-5 är ansvarig för de eleverna (årskurs 4-6) har även de ingått i tillsynen. 

Se även beslut gällande Landvetterskolan årskurs F-3 (dnr 2021:917), 7 och 9 (dnr 
2021:919) och 6 och 8 (dnr 2021:920). 
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Sektorn för utbildning, kultur och fritid U HARRYDA 
"OUN 

Datum 2021-07-07 Dnr 2021 VFN32 002 

Anmälan av delegationsbeslut till Välfärdsnämnden 2021-08-25 

Beslutsfattare 

Gunnel Persson Sarris 

Malin Olsson Asp 

Malin Olsson Asp 

Katarina Johansson 

Martin Wennberg 

Maria Stendahl 

Marie Westergård 

Marie Westergård 

Beslut 

Anställning av lärare/förskollärare 

Anställning av lärare/förskollärare 

Anställning av lärare/förskollärare 

Anställning av lärare/förskollärare 

Anställning av lärare/förskollärare 

Anställning av lärare/förskollärare 

Årligt bidrag 

Ledarutbildningsbidrag 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för socialtjänst 
Elisabeth Trenter 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-07-26   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN295 709 

 

 

 

Yttrande till inspektionen för vård och omsorg med anledning av ej 
verkställt beslut  
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden antar Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg med 
anledning av ej verkställt beslut från sektorn för socialtjänst som sitt eget 
yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, dnr 3.3.1–12171/2021. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) överväger att ansöka hos 
förvaltningsrätten om särskild avgift enligt 16 kap. 6a § Socialtjänstlagen 
(2001:453) avseende ej verkställt beslut. 
Nämnden ges tillfälle att yttra sig i ärendet innan IVO tar ställning till om en 
ansökan ska göras. 

 
Yttrandet ska vara IVO tillhanda senast den 1 september 2021. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 26 juli 2021 
 Yttrande med tillhörande bilagor till Inspektionen för vård och 

omsorg med anledning av ej verkställt beslut 27 maj 2021 
 
 
Lena Lager  
Sektorschef 
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