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Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon 
invånare ska få ett så bra liv som möjligt. 

Göteborgsregionen 2020 
FoU i Väst 
Box 5073, 402 22 Göteborg 
gr@goteborgsregionen.se 
www.goteborgsregionen.se 
Åsa Nilsson & Kristina Elofsson 
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Lupp 2020 Härryda 

Lupp-undersökningen i Härryda 
kommun 

Genom Lupp‐enkäten får politiker och tjänstemän i Härryda kommun en bild av hur 
ungdomar upplever sin vardag. Det är viktigt att ungdomar kan framföra sina åsikter, 
att de får en möjlighet till inflytande och att deras tankar och idéer tas tillvara. 
Ungdomsperspektivet bidrar till ökad kunskap om ungas livssituation och 
värderingar.  

Resultatet från Lupp 2020 kommer att presenteras för 
ungdomar, i politiska sammanhang samt för kommunens 
verksamheter till stöd för kommunens prioriteringar av 
åtgärder riktade till barn och ungdomar.  

Lupp-enkäten är ett nationellt verktyg som tillhandahålls av 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).1 
Själva enkätinsamlingen svarar kommunen för.  

Härryda kommun har genomfört Lupp två gånger tidigare, 
2013 och 2017. Liksom då samverkar kommunen i 
genomförandet av Lupp 2020 med åtta andra kommuner i 
Göteborgsregionen2, med stöd från GR, FoU i Väst, som ansvarar 
för föreliggande resultatrapport.  

Lupp-enkäten innehåller många frågor. Fokus i denna redovisning 
ligger på de enkätfrågor som, inom olika områden, kan fungera som 
indikatorer på social hållbarhet.3 

Resultaten presenteras tematiskt utifrån Lupp-enkätens olika avsnitt: fritid; skola; 
politik och samhälle; trygghet; hälsa; arbete och framtid. I avsnittet politik och 
samhälle ingår två frågor om barnkonventionen, som för första gången ingick i 
grundformuläret för Lupp 2020. Utöver dessa sju övergripande teman redovisas i ett 
åttonde avsnitt resultaten från en särskild enkätfråga om upplevda förändringar i 
livssituationen på grund av Corona-pandemin.  

Rapportupplägget speglar övriga lokala Lupp-rapporter från GR, FoU i Väst. 
Resultaten presenteras i sammanfattad form, för att underlätta jämförelser mellan 
svarsgrupper och mellan kommuner. 

De lokala rapporterna kommer att följas av en fördjupande och mer detaljerad 
analysrapport baserad på det sammantagna enkätunderlaget från de nio kommuner i 
Göteborgsregionen som genomfört Lupp 2020, som en del av kommunernas uppdrag 
till GR, FoU i Väst.   

 
1 Lupp står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Läs mer här: https://www.mucf.se/lupp 
2 Ale, Lilla Edet, Kungsbacka, Kungälv, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn. 
3 Samma fokus har gällt de tidigare Lupp-rapporter som GR, FoU i Väst har tagit fram på uppdrag av 
samverkande kommuner i Göteborgsregionen. 
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Om målgrupper, genomförande 
och resultatens tolkningsram 
Målgrupper 
Genomförandet av Lupp 2020 i Härryda kommun omfattade två huvudsakliga 
målgrupper av ungdomar.  

1. Elever i årskurs 8 på en skola i Härryda kommun, inklusive ungdomar som bor i 
någon annan kommun.  

2. Kommunens invånare på gymnasiets år 2 (inklusive introduktionsprogram), 
oavsett i vilken kommun som gymnasieskolan ligger, samt ungdomar som inte går i 
gymnasiet födda år 2003.4  

Därtill kommer i en separat rapport redovisas resultat för Hulebäcksgymnasiets 
samtliga år 2-elever, det vill säga inklusive elever som bor i andra kommuner. (En 
liknande rapport kommer att tas fram för åk8-resultaten fördelade per skola.) 

Genomförande 
Svarsperiod för Lupp 2020 var under oktober–november5. Det stora flertalet åk8-
elever (97 procent) besvarade enkäten under fyra dagar, 6–9 oktober. I gymnasie-
gruppen var spridningen i svarstid större, men 76 procent av svaren inkom den 6–12 
november i samband med att enkäten genomfördes på Hulebäcksgymnasiet. 

Ungdomarna i åk8 har i huvudsak besvarat enkäten i klassrumsmiljö, via en digital 
länk. Gymnasieungdomarna på Hulebäcksgymnasiet har i huvudsak besvarat enkäten 
digitalt inom ramen för distansundervisning, på grund av Corona-pandemin. Skolans 
IM-elever har även besvarat enkäten i pappersform. 

Gymnasieungdomar som går på en skola utanför kommunerna inom Göteborgs-
regionens Lupp-samverkan har fått ett mejl med enkätlänk eller ett brev med enkät 
och länk. Den här gruppen gäller i första hand elever på skolor i Göteborg, där 
flertalet skolor har hjälpt till att skicka vidare ett mejl med enkätlänk (stort tack till 
dessa skolor!). Därutöver har kommunen skickat hem pappersenkäter. Men 
dessvärre är varken mejl eller ett hemskickat brev lika effektivt som ett organiserat 
klassrumsgenomförande (se vidare nedan). 

Urval, svarsfrekvens och representativitet 
Undersökningens urval omfattar cirka 550 åk8-elever och 520 ”gy2-ungdomar”.  

Svarsfrekvensen i åk8 var mycket god: 90 procent (497 svar). Variationen mellan de 
sju högstadieskolorna i kommunen var 83–95 procent. För Landvetterskolan är 
resultatet 88 procent ett nettoresultat; en klass om 23 elever omfattades inte av 
deltagandet6.  

 
4 Genomförandet berör 6 personer som inte går i gymnasiet. På Hulebäcksgymnasiets 
introduktionsprogram har genomförandet omfattat elever födda 2003 (oavsett årskurs). 
5 Ett enkätsvar inkom 4 dec, i extra insamling på gymnasium i Mölndal. 
6 Bortfallet hade organisatoriska orsaker inom skolan; bruttoresultatet för skolan är 69 procent. 
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För gruppen ”gy2-ungdomar” var den totala svarsfrekvensen väsentligt lägre: 41 
procent (211 svar).  

Bland ungdomarna som går på Hulebäcksgymnasiet var svarsfrekvensen högre:  
66 procent. Det innebär att dessa ungdomar är överrepresenterade i svarsunderlaget, 
där de utgör 75 procent av svaren att jämföra med 46 procent av målgruppen. 
Tvärtom är alltså de elever som går på en skola utanför kommunen under-
representerade, vilket i första hand gäller elever på en skola i Göteborg. Av de 
inkomna svaren kommer för övrigt 18 från elever vid någon av skolorna i de övriga 
GR-kommuner som genomförde Lupp.7 

Bortfallet bidrar också till att ungdomar på en högskoleförberedande utbildning är 
överrepresenterade (79 procent av svarsunderlaget mot 51 procent av urvalet), i 
första hand på bekostnad av elever på yrkesprogram men också på någon annan typ 
av gymnasieutbildning vilket framför allt handlar om introduktionsutbildning.8  

Tjejer är svagt över överrepresenterade bland åk8-svaren och killar är lite 
överrepresenterade bland gy2-svaren, men skillnaderna mellan fördelningen i 
svarsunderlag och urval är små.9  

Enkäten innehöll en fråga om boendeområde, med nio svarsalternativ (se bilagans 
tabeller 1 och 3).10 Med utgångspunkt i de sammanslagna sex boendeområden som 
används i rapportens resultatredovisning (se nästa avsnitt) är svarsunderlagen 
förhållandevis representativa i geografiskt hänseende. Men i båda åldersgrupper är 
boende i Mölnlycke centrum-Solsten-Bråta överrepresenterade på bekostnad av 
boende i Landvetter östra-Härryda-Eskilsby. I åk8 är även elever boende i Landvetter 
centrum-Önneröd-Tahult något överrepresenterade medan de i Pixbo-Båtmans-
torpet-Benareby är underrepresenterade. 

Sammanfattningsvis har svarsunderlaget för åk8 en hög svarsfrekvens och är 
förhållandevis representativt för målgruppen även om en klass i Landvetterskolan 
inte ingår och det delvis bidrar till en viss skevhet i boendegeografi. Svarsunderlaget 
för gymnasiegruppen är mindre stabilt, med en lägre svarsfrekvens och en skevhet i 
bortfallet som gör att Hulebäckselever och elever på högskoleförberedande program 
är överrepresenterade. Det är rimligt att anta att gymnasieresultaten därmed riskerar 
att överskatta en berördhet av, och ett intresse för, kommunens angelägenheter, till 
följd av underrepresentationen av elever som på daglig basis rör sig utanför 
kommungränsen. Resultaten för gymnasiegruppen ska därför tolkas försiktigt, och 
därmed även jämförelser över tid (även om Hulebäcksungdomar var över-
representerade också i 2013 och 2017 års Lupp-undersökningar). 

Detaljerad information om urval, svarsfrekvens och representativitet återfinns i 
bilagans tabeller 1–4. 

 
7 Se vidare bilagans tabell 2. 
8 Lupp-enkätens fråga om gymnasieprogrammets inriktning har i Härrydas version (från MUCF) 
svarsalternativen: ”yrkesförberedande”, ”studieförberedande” samt ”annan inriktning”, vilket inte helt 
överensstämmer med Skolverkets begrepp (yrkesprogram, högskoleförberedande program) och därmed 
gör bortfallsanalysen något osäker. Frågan kan också svara svår att besvara, särskilt för elever på 
introduktionsprogram eller i särskola. 
9 Detta är lite svårfångat eftersom enkätens tre svarsalternativ inte helt kan jämföras med 
urvalsuppgifternas binära indelning efter ”juridiskt kön”. 
10 Enkätfrågan var kompletterad med en digital popup-funktion där eleverna kunde fylla i sin gatuadress 
och få fram aktuellt svarsalternativ (adressuppgiften fylldes i helt fristående från enkäten, utan att kunna 
kopplas till resultaten, och ingen information sparades). 
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Eftersom bortfall i skolundersökningar generellt tenderar att vara kopplat till 
skolfrånvaro riskerar resultaten i övrigt att i någon mån underskatta olika tecken på 
ohälsa och tvärtom överskatta engagemang i såväl skolfrågor som vidare samhälls-
frågor.  

Om resultatredovisningen 
Resultaten i rapporten redovisas genomgående uppdelat på kön11. Härrydas åk8-
resultat jämförs löpande med ett ”GR-snitt” baserat på resultaten från samtliga nio 
kommuner i Göteborgsregionen som genomfört Lupp i åk812. Genomsnittet avser 
resultatet i en genomsnittlig ”GR-kommun” oavsett hur många ungdomar som bor i 
kommunen, det vill säga kan sägas vara en referenspunkt utifrån ett verksamhets-
perspektiv.13 För gymnasiegruppen redovisas ingen liknande jämförelsegrupp, till 
följd av ett alltför omfattande bortfall i gymnasiegruppen i sex av de nio GR-
kommuner som genomförde Lupp 2020. 

Nästan samtliga redovisade frågor och resultat från Lupp 2020 jämförs med 
Härrydas resultat från Lupp 2017. I de fall frågor och svarsalternativ är jämförbara 
ingår även 2013 års resultat.  

Härrydas resultat redovisas även nedbrutna på sex övergripande boendeområden 
inom Härryda kommun:   

- Hindås-Rävlanda-Hällingsjö14 
- Mölnlycke centrum-Solsten-Bråta 
- Djupedalsäng-Högadal-Orrekullen 
- Pixbo-Båtmanstorpet-Benareby 
- Landvetter centrum-Önneröd-Tahult 
- Landvetter östra-Härryda- Eskilsby.15  
Områdena utgår från kommunens nio så kallade Regionala Statistikområden 

(RegSO)16. Antalet enkätsvar per område varierar stort: mellan 46 och 109 svar i åk8 
och mellan 23 och 51 svar i gymnasiets år 2. Det minsta antalet i gy2 gäller 
Landvetter östra-Härryda-Eskilsby, där också svarsfrekvensen är mycket låg: 24 
procent (se föregående sida samt bilagans tabell 2). Dessa områdesspecifika resultat 
är inte jämförbara bakåt i tid. 

 

  

 
11 De 5 åk8-elever och den (1) gy2-ungdom som har svarat ”annan könstillhörighet” ingår i redovisningen 
av samtliga. 
12 Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn 
13 Alternativet är att redovisa resultatet för en genomsnittlig ungdom i kommunerna sammantaget, där 
resultatet i större kommuner, med fler invånare, får större genomslag än resultatet i mindre kommuner. 
Genomsnittet som redovisades i Lupp-rapporterna 2017 och 2013 är av detta slag. Att det är olika 
kommuner som har ingått olika år är också en orsak till att ”GR-snittet” inte kan jämföras över tid. 
14 Motsvarar enkätens två svarsalternativ: Hindås samt Rävlanda-Hällingsjö-Hindås omland. 
15 Motsvarar enkätens tre svarsalternativ: Landvetter östra-Snåkered-Björröd; Härryda-Eskilsby-Backa 
samt Härryda centrum-Skårtorp. 
16 https://scb.se/hitta-statistik/regional-statistik-och-kartor/regionala-indelningar/regso---regionala-
statistikomraden/ 
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Sammanfattade resultat från  
Lupp 2020 i Härryda kommun 
Lupp 2020 i Härryda visar till exempel att… 
 

• Ungefär var femte ungdom i både åk8 och gymnasiets år 2 tycker att det finns 
för lite att göra på fritiden och lika många saknar aktiviteter där de bor. 

• Ungefär två av tre åk8-elever och varannan gy2-ungdom är medlemmar i en 
förening.  

• Det finns ett utbrett intresse för att vara med och bestämma i olika skolfrågor. 
Men det är väsentligt färre elever som upplever att de får göra det. 

• Bara var tredje åk8-tjej uppger att hon alltid är trygg i skolan (detsamma 
gäller hälften av killarna). 

• Grovt räknat hälften av ungdomarna uppger att de vill vara med och påverka i 
frågor som rör kommunen – men bara 20 procent i åk8 och närmare 30 
procent i gy2 tror att de har möjlighet att föra fram åsikter till beslutsfattare. 

• Omkring 55 procent av åk8-eleverna och 60 procent av gy2-ungdomarna  
uppger att de känner till rättigheterna i barnkonventionen (men bara ungefär 
hälften av dem svarar att de vet vad den innebär i praktiken). 

• Ungefär var fjärde åk8-elev och var femte gy2-ungdom uppger att de under 
det senaste halvåret blivit utsatta för brott eller hot om brott (killar i högre 
grad än tjejer) – och ännu lite fler upplever otrygghet i vardagen (tjejer i högre 
grad än killar), särskilt på stan/i centrum och i kollektivtrafiken. 

Ungefär tre fjärdedelar av ungdomarna i båda åldersgrupper beskriver sin 
hälsa som ganska eller mycket bra. Könsskillnaderna är stora, särskilt sett till 
dem som svarat att hälsan är mycket bra: 24 procent av tjejerna mot 44 
procent av killarna i åk8, 13 mot 39 procent i gy2. Det vanligaste regelbundna 
hälsobesvär som tjejer uppger är stress (över 60 procent). Hos killarna är 
sömnproblem ungefär lika vanligt som stress (20–30 procent). 

I gy2-gruppen uppger var femte kille att han använt narkotika, och detsamma 
gäller var tionde tjej. 

• Hälften av gy2-ungdomarna sommarjobbade senaste sommaren, och i åk8 
gällde det var tionde. 

• Ungefär nio av tio åk8-elever räknar med att de kommer att läsa vidare på 
gymnasiet (lite fler än GR-snittet). Av gy2-ungdomarna svarar drygt 70 
procent att de tror att de kommer att läsa vidare. 

• Ungefär var fjärde åk8-elev och mer än var tredje gy2-ungdom uppger, hösten 
2020, att livet som helhet blivit sämre jämfört med före corona-pandemin. 
Som helhet är det möjligheten till extrajobb/sommarjobb som flest anser har 
försämrats. En del uppfattar dock att delar har förändrats till det bättre. 

 

Mer detaljerade resultat återfinns i rapportens diagramdel. Resultaten från samtliga 
temaområden sammanfattas mer utförligt i följande avsnitt   
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Fritid 
Omkring var femte åk8-elev i Härryda tycker att det finns för lite att göra på 
fritiden, och detsamma gäller ungefär lika många av kommunens ungdomar i 

gymnasiets år 2 (eller annars födda 2003). I båda åldersgrupper gäller det tjejer i 
högre grad än killar. Totalt sett är andelen ungefär densamma de tre åren som 
Härryda genomfört Lupp. Den något mindre andelen kritiska gy2-ungdomar 2020 än 
tidigare ska tolkas försiktigt utifrån det relativt stora bortfallet i gruppen, men det 
kan noteras att könsskillnaden med en större andel tjejer än killar som tycker att det 
finns för lite att göra är ny för 2020. Sett till ungdomarnas boendeområde återfinns 
störst andel kritiska röster hos gy2-ungdomarna i Hindås-Rävlanda-Hällingsjö 
(boendeområdet ligger något över kommunsnittet även i åk8). 

Lika många ungdomar tycker att det saknas fritidsaktiveter där de bor. Här saknas 
dock könsskillnad i gy2, och i åk8 gäller det tvärtom fler av killarna (det finns inget 
konsekvent könsmönster i båda åldersgrupperna de två åren som frågan ställts). 
Även med det lokala perspektivet på frågan sticker Hindås-Rävlanda-Hällingsjö ut 
med fler som saknar aktiviteter än kommunsnittet; här gäller det tydligast i åk8. I gy2 
avviker Pixbo-Båtmanstorpet-Benareby med en mycket liten andel som uppger att de 
saknar fritidsaktiviteter i boendeområdet. 

Ungefär två av tre åk8-elever och varannan gy2-ungdom är medlemmar i någon 
förening. I åk8 är andelen lite större hos killar än tjejer; i gy2 gäller det omvända. I 
åk8 är lite fler föreningsmedlemmar 2020 än 2017, vilket främst gäller killarna. 
Härrydas åk8-elever 2020 är också föreningsmedlemmar i lite högre grad än GR-
snittet (69 mot 61 procent). Inom kommunen är föreningsmedlemskap vanligast 
bland åk8-eleverna i Pixbo-Båtmans-torpet-Benareby och Djupedalsäng-Högadal-
Orrekullen. I gy2-gruppen avviker Landvetter östra-Härryda-Eskilsby tydligast från 
kommunsnittet, med bara 30 procent av ungdomarna som har uppgett att de är 
medlemmar i en förening. 

På frågan hur nöjd eller missnöjd man är med fritiden svarar ungefär nio av tio 
ungdomar att de är ganska eller mycket nöjda, det gäller i båda åldersgrupper. I åk8 
är killarna nöjda i lite större utsträckning än tjejerna. Motsvarande tendens syns i 
GR-snittet och fanns i Härryda även 2017 (då andelen var ungefär densamma i åk8 
men lite mindre i gy2-gruppen). I både åk8 och gy2 är andelen nöjda med fritiden 
minst hos ungdomarna i Hindås-Rävlanda-Hällingsjö. 

I båda åldersgrupper svarar det stora flertalet att de är ganska eller mycket nöjda 
när det gäller kompisar, precis som var fallet 2017.  

För en del ungdomar sätter ekonomin gränser för aktiviteterna: 4 procent av åk8-
eleverna och 3 procent av gy2-ungdomarna beskriver upprepade erfarenheter av att 
inte kunna göra eller köpa något ”som många andra i din ålder gör eller köper för att 
din familj inte haft råd”. I båda fallen är det en mindre andel än 2017, och sett till 
boendeområdena är andelen 2020 som mest 7 procent (Pixbo-Båtmanstorpet-
Benareby). Det är några fler ungdomar som oroar sig för sina föräldrars ekonomi, 
men även här handlar det om en liten andel. I gy2 avviker ungdomarna i Hindås-
Rävlanda-Hällingsjö med 13 procent.   
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Skolan 
På frågan om vad de tycker om skolundervisningen svarar 87 procent av åk8-
eleverna att den är ganska eller mycket bra, och detsamma gäller nästan alla 

de gy2-ungdomar som besvarat enkäten. Tjejer och killar ger ungefär samma 
omdöme. Lite färre är nöjda med möjligheten att få hjälp eller stöd vid behov: 83 
procent i åk8, 91 procent i gy2. Åk8-resultaten ligger strax över GR-snitten. Inom 
Härryda är andelen nöjda minst bland åk8-eleverna som bor i Hindås-Rävlanda-
Hällingsjö. Sett till kommunen som helhet är den största förändringen jämfört med 
2017 att fler tjejer är nöjda med möjligheten till hjälp och stöd, i både åk8 och gy2.  

Tre av fyra åk8-elever uppger att de trivs med stämningen i skolan, men bara drygt 
två av tre tjejer, ett könsmönster som avspeglas i GR-snitten och även i Härrydas 
resultat 2017. I gymnasiegruppen är andelen som trivs större, totalt cirka 90 procent, 
och könsskillnaden mindre. Även i detta fall avviker åk8-eleverna bor i Hindås-
Rävlanda-Hällingsjö, där bara ungefär hälften uppger att de trivs med stämningen i 
skolan (åtminstone ”till stor del”). 

Bara fyra av tio åk8-elever uppger att de alltid är trygga i skolan, och bland tjejer 
gäller det bara var tredje. Resultatet följer både GR-snittet och Härrydas resultat från 
2017. Könsskillnaden återfinns även i Härrydas gy2-grupp men med väsentligt fler 
som beskriver sig som trygga, cirka 70 procent totalt. Inom kommunen är andelen 
(alltid) trygga minst bland åk8-eleverna som bor i Hindås-Rävlanda-Hällingsjö och i 
Djupedalsäng-Högadal-Orrekullen. 

Det finns ett utbrett intresse för att vara med och bestämma i olika skolfrågor. Det 
gäller allra mest hur man arbetar och, i åk8, även skolmaten – detta uppger 75 
procent av åk8-eleverna och cirka 80 procent av gy2-eleverna att de vill vara med och 
bestämma om. Men nästan lika många, omkring 70 procent, ger motsvarande svar 
beträffande läxorna, schemat och proven (och i gy2 även skolmaten). I båda 
årskurser svarar cirka 60 procent att de vill vara med och bestämma över vad de får 
lära sig liksom över skolmiljön inne. Därefter vill grovt räknat hälften ha inflytande 
över skolans regler och skolmiljön ute.   

Det är dock väsentligt färre som upplever att de får vara med och bestämma om 
dessa saker. Denna typ av ”inflytandegap” är allra störst ifråga om maten och 
schemat. Ett mindre gap gäller i båda årskurser skolmiljön, som eleverna alltså är lite 
mindre intresserade av att kunna påverka men där också relativt många upplever att 
de får vara med att bestämma, tydligast i åk8. ”Gapet” är annars generellt mindre i 
gymnasiegruppen, i första hand på grund av fler som upplever att de har möjlighet att 
påverka.  

Den här typen av inflytandegap är inget nytt eller unikt för Härryda. Med en 
fördjupning i två av områdena arbetsformer och skolmiljön inne, kan konstateras att 
gapets storlek har vidgats beträffande arbetsformer till följt av ett mindre upplevt 
inflytande 2020 än tidigare år. Ifråga om skolmiljön (inne) är både det upplevda 
inflytandet och intresset mindre utbrett än tidigare år. Vidare framgår att Härrydas 
åk8-elever i lite mindre grad än GR-snittet upplever att de får vara med och 
bestämma i dessa två frågor, tydligast hos killarna.  

Att den här typen av inflytandegap generellt är mindre hos gymnasieeleverna än 
hos åk8-eleverna och att de äldre eleverna ger en lite mer positiv bild än de yngre 
även rörande övrigt i skolsituationen som har redovisats här kan ses som naturligt 
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utifrån att de i högre grad valt sin utbildning och skola. Eftersom bortfallet är större i 
gymnasiet finns det samtidigt en risk att skillnaden kan vara överdriven i resultaten 
på grund av att elever som är närvarande och villiga att besvara en enkät kan 
förväntas vara mer nöjda och trivas bättre än de som inte är närvarande eller av 
andra skäl inte besvarar enkäten.    

Politik och samhälle 
Grovt räknat hälften av ungdomarna uppger att de vill vara med och påverka i 
frågor som rör kommunen, tjejer i lite högre grad än killar. Könsskillnaden i 

åk8 är dock mindre än 2017, i första hand till följd av en större andel intresserade 
killar 2020. I det lite mer osäkra gymnasieunderlaget är skillnaden mot 2017 den 
omvända, med en lite större andel intresserade tjejer än killar 2020. Det kan noteras 
att andelen åk8-elever som 2013 uttryckte intresse för att påverka i kommunfrågor 
var väsentligt mindre än 2017 och 2020, detta är den största förändringen över tid. 
Sett till boendeområden i de två åldersgrupperna sammantaget är intresset att 
påverka i kommunfrågor 2020 minst utbrett bland dem i Mölnlycke centrum-
Solsten-Bråta.  

En del av eleverna har på olika sätt gett offentligt uttryck för sina åsikter: nästan 
hälften av åk8-eleverna och drygt hälften av gy2-ungdomarna, även i detta fall tjejer i 
lite högre grad än killar. Ytterligare ungefär en tiondel av ungdomarna uppger att de 
kan tänka sig att ge uttryck för sina åsikter på något av de sätt som enkätfrågan 
täcker. I åk8 avviker ungdomarna som bor i Landvetter östra-Härryda-Eskilsby med 
minst andel, i gy2 gäller motsvarande Landvetter centrum-Önneröd-Tahult. I båda 
åldersgrupper är andelen”åsiktsaktiva” 2020 väsentligt större än 2017 då samma typ 
av fråga ställdes. En närmare granskning visar att ökningen först och främst gäller 
internetbaserad aktivitet: att gilla/dela inlägg om samhällsfrågor/politik på internet. 

I åk8 tror 20 procent av åk8-eleverna att de har ganska eller mycket stora 
möjligheter att själv föra fram åsikter till beslutsfattare. I gymnasiegruppen är det 
närmare 30 procent. I båda åldersgrupper är andelen större än 2017 och 2013; i åk8 
beror det på en stor ökning hos tjejerna och i gymnasiegruppen tvärtom hos killarna. 
2020 är andelen densamma hos tjejer och killar i åk8 medan det i gymnasiegruppen 
finns en tydlig könsskillnad med mer tillitsfulla killar. I gy2 är det stora skillnader 
mellan boendeområdena, med störst andel i Pixbo-Båtmanstorpet-Benareby och i 
Djupedalsäng-Högadal-Orrekullen (45 respektive 34 procent). 

I sammanhanget är det intressant att ungefär hälften av ungdomarna i båda 
åldersgrupper uttrycker ett ganska eller mycket stort förtroende för politiker. I åk8 är 
det en liten ökning jämfört med 2017, från 46 till 53 procent, med något mer 
förtroendefulla killar än tjejer båda åren. Som referenspunkt kan nämnas att drygt 70 
procent av ungdomarna i båda åldersgrupper har ett ganska eller mycket stort 
förtroende för vuxna i allmänhet. I båda fallen avviker Hindås-Rävlanda-Hällingsjö 
tydligast med ett lite mindre utbrett förtroende jämfört med kommunsnittet. 

I Lupp 2020 ingick en ny ordinarie fråga i enkäten17 om ungdomarnas egna 
kunskaper om sina rättigheter enligt barnkonventionen samt om deras uppfattning 
om de flesta vuxnas kunskaper inom samma område. 25 procent av Härrydas åk8-
elever och 30 procent av gy2-ungdomarna svarar att de både känner till rättigheterna 

 
17 Frågan har tidigare ställts i Kungsbackas Lupp-enkät 2017. 
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i barnkonventionen och vet vad de kan innebära i praktiken för egen del, i princip 
utan könsskillnad. Ytterligare cirka 30 procent i båda åldersgrupper uppger att de 
känner till rättigheterna men inte vad de innebär i praktiken. Med dessa två svar 
sammanlagda är den självskattade kunskapen lite mer utbredd hos tjejer än killar, 
tydligast i åk8. Därutöver svarar ungefär en fjärdedel att de inte känner till rättig-
heterna medan 20 procent av åk8-eleverna och 16 procent av gy2-ungdomarna svarar 
att de inte alls vet vad barnkonventionen är för något. Härrydas åk8-resultat liknar 
som helhet GR-snittet.  

Särskilt i åk8 har ungdomarna större tillit till de flesta vuxnas kunskap inom 
området jämfört med den egna. Hälften av åk8-eleverna svarar att de tror att de flesta 
vuxna både känner till och försöker ta hänsyn till barnets rättigheter i barn-
konventionen. Det förtroendet är lite mer utbrett i Härryda jämfört med GR-snittet. 
Ytterligare 30 procent tror att kunskapen om rättigheterna finns hos de vuxna men 
att de inte bryr sig så mycket om dem. I gymnasiegruppen är motsvarande andelar 
ungefär en tredjedel vardera. Inget enskilt boendeområde avviker tydligt från övriga. 

Härryda-ungdomarnas uttryckta samhällsintresse och förtroende är som helhet lite 
mer utbrett jämfört med GR-snittet; störst skillnad gäller att ha uttryckt åsikter på 
någon offentlig väg. 

Trygghet  
Ungefär var fjärde åk8-elev och var femte gy2-ungdom beskriver att de under 
det senaste halvåret blivit utsatta för brott – stöld, misshandel och/eller 

sexuellt våld/utnyttjande – eller hot om brott. I båda åldersgrupper är det en större 
andel killar än tjejer, en könsskillnad som fanns även 2017 (men inte 2013). På 
totalen är andelen drabbade åk8-elever något mindre 2020 än 2017 (24 mot 28 
procent). (Förändringen mellan 2013 och 2017 ska tolkas försiktigt på grund av 
ändrad frågekonstruktion.) Inget boendeområde sticker ut som ensamt extra 
drabbat. Andelen åk8-elever i Härryda som helhet är mindre än GR-snittet, vilket 
dock enbart gäller tjejerna (17 mot 26 procent). 

En analys av den upplevda tryggheten i nio olika vardagsmiljöer visar att drygt 40 
procent av åk8-eleverna och 30 procent av gy2-eleverna sällan eller aldrig är trygga i 
minst någon av dessa miljöer. I båda åldersgrupper är andelen otrygga större 2020 
än 2017. Otryggheten är väsentligt mer utbredd bland tjejer än killar, särskilt i åk8 
där skillnaden är större jämfört med 2017. Sett till boendeområde är andelen otrygga 
störst i Landvetter östra-Härryda-Eskilsby (cirka 50 procent), i åk8 tillsammans med 
Hindås-Rävlanda-Hällingsjö (57 procent). När det kommer till upplevd otrygghet 
speglar Härrydas åk8-resultat GR-snittet. 

De miljöer som flest Härryda-ungdomar uppfattar som otrygga är stan/centrum 
och kollektivtrafiken (”på buss, tåg eller liknande”). När det gäller stan/centrum 
handlar det om ungefär en fjärdedel i både åk8 och gy2. Kollektivtrafiken uppfattas 
som otrygg i högre grad i åk8 (22 procent) än i gy2 (14 procent). Könsskillnaden med 
mer utbredd otrygghet bland tjejer gäller för flertalet av de områden som enkätfrågan 
täcker men inte alla. Beträffande kollektivtrafiken, internet och vägen till/från skolan 
är andelen otrygga tjejer minst den dubbla jämfört med andelen otrygga killar. 

I åk8 uppger 27 procent att de blivit mobbade, trakasserade eller utfrysta under det 
senaste halvåret. I gy2 är andelen ungefär hälften så stor, 12 procent. Andelen är 
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väsentligt mindre som varit utsatta under en längre period: 6 respektive 1 procent. I 
åk8 har tjejerna utsatts i högre grad än killarna, ett mönster som återfinns i GR-
snittet. I gymnasiegruppen anas motsvarande könsskillnad men inte lika tydligt. Hos 
både tjejer och killar, i båda åldersgrupper, är resultatet 2020 bättre än 2017. Sett till 
boendeområdena avviker åk8-eleverna i Hindås-Rävlanda-Hällingsjö med nära 40 
procent som utsatts under det senaste halvåret.  

41 procent av åk8-eleverna och 27 procent av gy2-ungdomarna uppger att de under 
senaste halvåret har blivit orättvist behandlade (på ett sätt så den utsatta ”mått 
dåligt”), och grovt räknat en av tio har upplevt detta flera gånger. Även denna 
erfarenhet är vanligare bland tjejer än killar; könsskillnaden är dock större i gy2 än i 
åk8. Jämfört med 2017 är resultatet i båda åldersgrupper bättre 2020, för både tjejer 
och killar (dock inte sett till frekvent utsatthet i gymnasiegruppen). Med fokus på 
frekvent utsatthet är bilden mest negativ i Hindås-Rävlanda-Hällingsjö, där en 
femtedel av åk8-eleverna har upplevt att de blivit orättvist behandlade på ett sätt att 
de mått dåligt. 

Hälsa och livstillfredsställelse 
Ungefär tre fjärdedelar av ungdomarna i båda åldersgrupper beskriver sin 
hälsa som ganska eller mycket bra. I åk8 är detta ett något sämre resultat än 

2017. Skillnaderna mellan tjejer och killar är stora inom båda åldersgrupper, särskilt 
när det kommer till att beskriva hälsan som mycket bra. I gy2-gruppen är det bara 13 
procent av tjejerna som gör det mot 39 procent av killarna, och i åk8 gäller 24 mot 44 
procent. Åk8-resultatet som helhet speglar GR-snittet, men könsskillnaden är något 
mindre i Härryda.  

Från det omvända perspektivet uppger drygt 60 procent i båda åldersgrupper 
någon typ av regelbundet hälsobesvär – huvudvärk, magont, stress, nedstämdhet/ 
deppighet och/eller sömnproblem – som man har haft minst flera gånger i veckan 
under det senaste halvåret. Andelen i åk8 är något större än GR-snittet. Även här är 
könsskillnaden stor, särskilt i åk8, där cirka 80 procent av tjejerna uppger att de har 
regelbundna besvär mot 50 procent av killarna. Hos både killar och tjejer, i båda 
åldersgrupper, är hälsobesvär vanligare 2020 än 2017. 

När det gäller de olika typerna av hälsobesvär är stress allra vanligast, men detta 
gäller tydligt bara hos tjejerna, där nästan 70 procent i åk8 och cirka 60 procent i gy2 
uppger att de besväras av stress flera gånger i veckan eller oftare (26 respektive 31 
procent av killarna). Killarna pekar i ungefär samma grad på sömnproblem, men i 
åk8 är även sådana besvär sådant som tjejer rapporterar i större utsträckning än 
killar. Det enda undantaget från könsmönstret gäller dålig nattsömn i gy2, där 
killarnas andel är något större än tjejernas (båda drygt 20 procent). 

Sett till både hälsobesvären och den självskattade hälsan framstår hälsoläget i åk8 
som sämst hos eleverna som bor i Hindås-Rävlanda-Hällingsjö, med bara drygt 60 
procent som uppger att de har åtminstone ganska god hälsa och 75 procent som har 
någon typ av besvär minst fler gånger i veckan. I gymnasiegruppen rapporteras 
hälsobesvär av ungefär 75 procent av ungdomarna som bor i Mölnlycke centrum-
Solsten-Bråta. 

I åk8 uppger ungefär tre fjärdedelar av eleverna (78 procent) att de tränar flera 
gånger i veckan – medan det bara gäller två tredjedelar av gy2-ungdomarna (65 
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procent). (Skillnaderna över tid gäller i första hand mellan 2013 och 2017 och ska 
tolkas försiktigt utifrån att enkätfrågan har förändrats.) Killar tränar i lite större 
utsträckning än tjejer i båda åldersgrupper. I åk8 är andelen killar som tränar 
regelbundet lite större än GR-snittet. I gy2 uppger ungefär en femtedel av 
ungdomarna att de tränar som mest några gånger i månaden, detta gäller en fjärdedel 
av tjejerna. Här finns stora skillnader mellan boendeområdena, där det gäller grovt 
räknat varannan gy2-ungdom i Landvetter östra-Härryda-Eskilsby och Hindås-
Rävlanda-Hällingsjö. I åk8 är skillnaderna mellan boendeområden begränsade. 

Det är få som röker eller snusar regelbundet i åk8 (2 procent i båda avseenden; för 
snusning gäller 4 procent av killarna). 2020 är det inte heller många gy2-ungdomar 
som uppger att de röker: 5 procent, en stegvis nedgång från 15 procent 2013 (11 
procent 2017). Att snusa är lite vanligare, och här är andelen 2020 påtagligt större än 
2017. 2020 snusar 24 procent av gy2-killarna på veckobasis, 5 procent av tjejerna. Ett 
boendeområde avviker med nästan inga gy2-ungdomar som snusar, Pixbo-Båtmans-
torpet-Benareby, men där finns i stället åk8-eleverna ensamt över kommunsnittet. 
Sett till kommunen som helhet är rökning och snusning (ännu) mer ovanligt i 
Härryda jämfört med GR-snittet. 

I gymnasiets år 2 uppger ungefär en tiondel av ungdomarna att de varje vecka 
dricker alkohol i form av starköl, starkcider, alkoläsk, vin eller sprit – och totalt 
hälften att de dricker minst någon gång i månaden. Andelen är något större 2020 än 
2017 (51 mot 47 procent). Alkoholkonsumtion är något vanligare bland tjejer än 
killar, men inte på veckobasis då det omvända gäller. När det gäller folköl är killar 
både vecko- och månadskonsumenter i högre grad än tjejer. Den totala andelen gy2-
ungdomar som uppger att de dricker folköl minst någon gång i månaden är 24 
procent, en ökning jämfört med 2017, som dock främst gäller tjejer där andelen 
nästan fördubblats (19 mot 10 procent). I åk8 är alkoholanvändningen mer 
begränsad men både folköl och starkare alkohol förekommer. Medan starkare alkohol 
i åk8 förekommer oftare hos tjejer än killar (11 mot 5 procent på månadsbasis) gäller 
det omvända för folköl (killar 5 procent mot tjejer 2 procent). Med fokus på boende-
område är skillnaderna relativt små beträffande andelen gy2-ungdomar som uppger 
att de dricker starkare alkohol, men med undantag av dem i Landvetter centrum-
Önneröd-Tahult som ligger påtagligt under kommunsnittet, och samma område 
ligger lägst ifråga om folköl. När det gäller folköl är skillnaderna mellan områdena 
lite större, med störst andel hos gy2-ungdomarna som bor i Mölnlycke centrum-
Solsten-Bråta. 

Det ska beaktas att den här typen av enkätresultat är känsliga för oseriösa svar, som 
kan förekomma i grupper/klasser med ganska stort genomslag på ett genomsnitt, 
särskilt i de mindre kommunområdesgrupperna. Det finns också anledning att 
påminna om att bortfall på skolenkäter till följd av elevfrånvaro kan samvariera med 
alkohol- och droganvändning.   

Det stora flertalet åk8-elever har aldrig använt narkotika men 3 procent uppger att 
de har gjort det (2017: 4 procent). GR-snittet är 4 procent. I gy2 uppger 15 procent att 
de använt narkotika, oftare killar än tjejer, 20 respektive 9 procent, och det är i första 
hand killarna som uppger att de har använt narkotika flera gånger. Medan andelen på 
totalen är ungefär densamma 2020 som 2017, syns en ökning hos killarna men en 
minskning hos tjejerna. Sett till boendeområde är narkotikaerfarenhet vanligast 
bland gy2-ungdomarna i Landvetter östra-Härryda, Eskilsby och Mölnlycke centrum-
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Solsten-Bråta, där det gäller ungefär en fjärdedel. I åk8 avviker eleverna i Pixbo-
Båtmanstorpet-Benareby med störst andel (8 procent). Återigen ska påminnas om att 
den här typen av enkätresultat är känsliga för oseriösa svar och för bortfall beroende 
på skolfrånvaro. Det gör det också vanskligt att tolka skillnader mellan boende-
områden.  

Den stora majoriteten av ungdomarna, ungefär 85 procent i båda åldersgrupper, 
uppger sig vara nöjda med sina liv. Killar är nöjda i större utsträckning än tjejerna, 
men tydligast i åk8 – en könsskillnad som finns även i GR-snittet på jämförbar nivå. 
Härrydas resultat liknar ungefär dem från 2017. I båda åldersgrupper är andelen 
nöjda med livet minst i Hindås-Rävlanda-Hällingsjö, men det är framför allt i åk8 
som ungdomarna i området avviker från kommunsnittet (68 mot 85 procent). 

Arbete 
Hälften av gy2-ungdomarna sommarjobbade senaste sommaren, utan någon 
nämnvärd könsskillnad. I åk8 gällde det var tionde, men lite oftare killar än 

tjejer. Samma könsskillnad syns i GR-snittet, som dock ligger på en lite högre nivå än 
Härryda (totalt 14 mot 10 procent). I båda åldersgrupper är andelen sommarjobbare 
mindre 2020 än 2017, hos både tjejer och killar. I båda åldersgrupper avviker 
Mölnlycke centrum-Solsten-Bråta med en större andel sommarjobbare än kommun-
snittet. Det kan också noteras att cirka 30 procent av gy2-ungdomarna sökt ett 
sommarjobb utan att få något, och detsamma gäller nästan var tionde åk8-elev.  

Framtid 
Ungefär nio av tio åk8-elever räknar med att de kommer att läsa vidare på 
gymnasiet, vilket är lite fler än GR-snittet. Av gy2-ungdomarna svarar drygt 

70 procent att de tror att de kommer att läsa vidare vid universitet/högskola, 
Komvux, folkhögskola eller liknande. I båda åldersgrupper är resultaten som helhet 
ungefär desamma som 2017. Inom kommunen är variationerna störst i gymnasie-
gruppen. Men i båda åldersgrupper är andelen som tror att de ska läsa vidare på 
”nästa nivå” störst i Pixbo-Båtmanstorpet-Benareby och minst i Landvetter östra-
Härryda-Eskilsby. 

Nio av tio ungdomar i båda åldersgrupper ger uttryck för en ganska eller mycket 
positiv framtidssyn, ett resultat som är i det närmaste identiskt med 2017. Andelen är 
lite större hos killar än tjejer, tydligast i åk8, som också speglar GR-snittet 
beträffande både könsskillnad och sammantagen nivå. Inom Härryda avviker 
Hindås-Rävlanda-Hällingsjö med en lite mindre andel än kommunsnittet i båda 
åldersgrupper. 

Konsekvenser av Corona-pandemin 
I Lupp 2020 ingick en särskild fråga om hur ungdomarna såg på sitt liv i olika 
avseenden jämfört med hur det var före pandemin. När det gäller ”livet som 

helhet” uppger ungefär var fjärde åk8-elev och mer än var tredje gy2-ungdom i 
Härryda att det blivit lite eller mycket sämre. I båda åldersgrupper är dock andelen 
väsentligt större bland tjejerna än killarna: 35 mot 14 procent i åk8, 53 mot 28 
procent i gy2. Motsvarande könsskillnad återfinns i GR-snittet för åk8. Det finns inga 
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områdesskillnader inom Härryda som är konsekvent tydliga i båda åldersgrupper, 
men det kan noteras att andelen som upplever försämringar för livet som helhet i 
Landvetter Östra-Härryda-Eskilsby ligger under kommunsnittet i både åk8 och gy2.  
I gymnasiegruppen är dock andelen minst i Hindås-Rävlanda-Hällingsjö – där 
samtidigt de yngre ungdomarna i åk8 står för störst andel som uppger att livet har 
försämrats (38 procent). 

Tjejers mer negativa erfarenheter av Corona-pandemin gäller inte bara livet som 
helhet utan samtliga de nio livsområden som täcks av enkätfrågan med undantag från 
familjens ekonomi i gymnasiegruppen, ett område där relativt få uppger att det har 
blivit sämre. Utöver livet som helhet är könsskillnaden störst beträffande den 
psykiska hälsan och fritiden och i gy2 även familjerelationen, som relativt få upplever 
har försämrats. 

För såväl tjejer som killar i båda åldersgrupper är det möjligheten till extrajobb som 
flest upplever negativa konsekvenser för: på totalen 72 procent i gy2 och 49 procent i 
åk8. I båda åldersgrupper kommer fritiden på andra plats: 57 procent i gy2; 36 
procent i åk8. I gymnasiegruppen ligger dock skolan på delad andra plats, det vill 
säga 57 procent, att jämföra med 21 procent i åk8. 

En del uppfattar tvärtom att delar av tillvaron har förändrats till det bättre. Det 
tydligaste svaret i den riktningen är att 29 procent av gy2-ungdomarna svarat att det 
blivit lite eller mycket bättre beträffande familjerelationen. Detsamma svarar 16 
procent av åk8-eleverna. I båda åldersgrupper beskriver 18 procent förbättringar i 
den fysiska hälsan. 
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Slutord 
I sammanfattningar av enkätresultat försvinner lätt enskilda ungas uppfattningar och 
erfarenheter i ”medelvärdets skugga”, såväl de mer positiva som de mer negativa. Det 
är viktigt att resultaten från enkäten används som ett dialogunderlag och aldrig som 
en sanning som gäller alla ungdomar. Detta är särskilt viktigt när det finns ett bortfall 
på enkäten. I Härrydas fall innebär det att särskilt de gymnasieungdomar som går på 
en skola i Göteborg samt gymnasieelever på yrkesprogram är underrepresenterade 
bland svaren – och i båda målgrupper även de ungdomar som bor i Landvetter östra-
Härryda-Eskilsby.  

I tolkningar av ett enkätresultat är det alltid klokt att ställa sig frågan: Skulle 
resultatet vara detsamma om alla hade besvarat frågan? Det finns också anledning att 
vara källkritisk, exempelvis när det gäller resultat om alkohol- och droganvändning 
där det kan förekomma oseriösa inslag bland svaren. 

I diskussioner om enkätresultat finns också risken att goda exempel från ungas 
vardag tappas bort när fokus naturligt riktas på problem som behöver åtgärdas. Även 
positiva resultat och erfarenheter behöver lyftas fram och tas tillvara i ett utvecklings-
arbete. 

Det är viktigt att betona att resultaten från Lupp 2020 är ett underlag att utgå från i 
ett sådant arbete. Andra kunskapskällor behövs för att ge en rikare bild av verklig-
heten. Inte minst behöver ungdomarna bjudas in i dialogen. Deras medverkan och 
tolkningar behövs för att hitta relevanta och konkreta svar på de viktiga frågor som 
enkätresultaten väcker. 

I ett långsiktigt utvecklingsarbete för och tillsammans med kommunens ungdomar 
är Lupp-enkäten ett etablerat redskap för att kartlägga och följa ungas livssituation. 
Värdet av en enkät växer med möjligheten till relevanta referenspunkter. Lupp-
samarbetet inom Göteborgsregionen gör det möjligt att jämföra Härrydas resultat 
med grannkommunernas. Ännu viktigare är att Härrydas långsiktiga arbete med 
Lupp gör det möjligt att följa utvecklingen av ungdomars livssituation över tid. 
Hösten 2023 är planen att de kommuner i Göteborgsregionen som genomför Lupp-
undersökningen gör det härnäst. Då blir det kanske möjligt att se hur situationen för 
Härrydas ungdomar har förändrats framöver.  
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Bilaga 
Tabell 1. Svarsfrekvensen (netto) i olika grupper, årskurs 8 

 

Kommentarer:  

1 En klass genomförde inte enkäten, vilket berör totalt 23 elever; dessa är borttagna ur netto-
urvalet som redovisas här. 
2 Ej inkluderad som svarsalternativ i enkäten utan eleverna har svarat ”annan skola”. 
3 Antalet svar är endast ungefärligt relaterade till urvalsuppgifterna. Urvalsuppgifter om boende-
område avser folkbokförda invånare födda 2006 (totalt 569 ungdomar) samt inkluderar en klass 
på Landvetterskolan som i praktiken inte genomförde (se not 1). Konsekvensen är att svars-
frekvenserna per boendeområde generellt är underskattningar, vilket rimligen särskilt bidrar till 
den låga svarsfrekvensen i Landvetter Östra-Snåkered-Björröd. Att urvalsuppgifterna rör en delvis 
annan målgrupp än svaren kan också i någon mån bidra till att svarsfrekvensen i två områden 
överstiger 100 procent. I övrigt kan avvikelser bero på att ungdomarna inte självklart definierar 
sina områden på samma sätt som i offentliga register. 

  Antal 
enkätsvar 

Antal  
elever 

Svarsfrekvens  
i procent 

 Samtliga 497 552 90 
     
Skola Ekdalaskolan 111 125 89 
 Båtsmansskolan 55 58 95 
 Djupedalskolan 62 75 83 
 Landvetterskolan1 75 85 88 
 Rävlandaskolan 55 63 87 
 Önnerödsskolan 64 70 91 
 Fridaskolan2 72 76 95 
 Okänd skola (ej svar) 3 - - 
      
Kön Killar 247 286 86 
 Tjejer 243 266 91 
 Annan könstillhörighet 5 - - 
 Ej svar 2 - - 
     
Boende- Hindås 38 40 95 
område3 Mölnlycke centrum-Solsten-Bråta 91 58 >100 
 Djupedalsäng-Högadal-Orrekullen 95 123 77 
 Pixbo-Båtmanstorpet-Benareby 60 102 59 
 Landvetter centrum-Önneröd-Tahult 109 93 >100 
 Landvetter östra-Snåkered-Björröd3 20 73 27 
 Härryda-Eskilsby-Backa 10 14 71 
 Härryda centrum-Skårtorp 16 15 >100 
 Rävlanda-Hällingsjö-Hindås omland 41 51 80 
 Okänt område (ej svar) 4 - - 
 Annan kommun 134 20 65 
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4 Totalt har 27 elever svarat annan kommun än Härryda på frågan om hemkommun (flertalet 
Göteborg eller Mölndal). 14 av dessa elever har likväl svarat att de bor i ett område i Härryda. En 
orsak till de inkonsekventa uppgifterna kan vara att de bor nära kommungränsen, en annan att de 
bor växelvis hos föräldrar i olika kommuner. 
 

Tabell 2. Svarsfrekvensen (netto) i olika grupper, gymnasiet år 2 / födda 2003 

 

Kommentarer: Urvalsuppgifterna ska tolkas ungefärligt på grund av svårigheten att erhålla exakta 
uppgifter om vilka som omfattas av genomförandet. IM-elever på Hulebäcksgymnasiet avser dem 
födda 2003. 
1 Två enkätsvar har tagits bort ur datafilen distribuerad från MUCF. Ett innehöll få och till synes 
oseriösa svar samt vare sig uppgift om gymnasium eller konsekvent uppgift om boendekommun/ 
boendeområde och är därmed inte användbart på kommunnivå. Ett enkätsvar var besvarat via 
Härrydas enkätlänk med ”årskurs 3” samt ”annan gymnasieskola” och kommer troligen från en 
ungdom utanför målgruppen som nåtts av de mejl med enkätlänk som vidareförmedlats av 
gymnasieskolor av Göteborg. 
2 Urvalet inkluderar 33 elever på individuellt program. 

  Antal 
enkätsvar1 

Antal  
elever 

Svarsfrekvens  
i procent 

 Samtliga 211 520 41 
     
Skola / Hulebäcksgymnasiet2 159 240 66 
går ej i 
skolan 

Gymnasium i GR-kommun i Lupp-
samverkan3 18 21 86 

 Övriga gymnasieskolor4 34 253 19 
 Går ej i gymnasiet 0 6 0 
     
Program- Högskoleförberedande 165 261 63 
inriktning Yrkesprogram 42 206 20 
 Annan (inkl. introduktionsprogram) 3 47 6 
 Ej svar 1 - - 
     
Kön Killar 116 275 42 
 Tjejer 89 245 36 
 Annan könstillhörighet 1 - - 
 Ej svar 5 - - 
     
Boende- Hindås 9 49 18 
område5 Mölnlycke centrum-Solsten-Bråta 35 49 71 
 Djupedalsäng-Högadal-Orrekullen 51 112 46 
 Pixbo-Båtmanstorpet-Benareby 33 81 41 
 Landvetter centrum-Önneröd-Tahult 35 88 40 
 Landvetter östra-Snåkered-Björröd 10 49 20 
 Härryda-Eskilsby-Backa 7 28 25 
 Härryda centrum-Skårtorp 6 17 35 
 Rävlanda-Hällingsjö-Hindås omland 22 47 47 
 Okänt område6 3 - - 
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3 Avser elever på skolor i Kungsbacka, Mölndal, Partille, Ale och Kungälv (1–7 svar per kommun). 
Mölndals genomförande omfattade inte Frejagymnasiets IM-elever (berör 2 Härryda-elever) och 
endast en begränsad del av Krokslättsgymnasiet, vilket innebar att 8 av 9 Härryda-ungdomar inte 
omfattats av genomförandet. Den redovisade svarsfrekvensen är en nettofrekvens baserad på 
urvalet av elever som omfattades av genomförandet. 
4 Avser till största delen en gymnasieskola i Göteborg. 
5 Antalet svar är endast ungefärligt relaterade till urvalsuppgifterna. Urvalsuppgifterna rörande 
boendeområde avser folkbokförda invånare födda 2003 (totalt dock även dessa 520 ungdomar), 
dvs. inte exakt samma målgrupp som den som genomförandet har omfattat. 
6 Angett Härryda som hemkommun men boendeområde i någon annan kommun; en orsak kan 
vara att de bor nära kommungränsen, en annan att de bor växelvis hos föräldrar i olika kommuner. 

 

Tabell 3. Skola, kön och boendeområde i enkätsvaren jämfört med elevurvalet, årskurs 8 

 
Kommentarer:  

1 En klass genomförde inte enkäten (23 elever) vilket innebär att skolan är underrepresenterad 
sett till kommunens samtliga åk8-elever (dvs. även elever som ej omfattats av genomförandet). 

  
Enkätsvaren Urvalet 

Differens 
(procentenheter) 

Skola Ekdalaskolan 22 23 -1 
 Båtsmansskolan 11 10 1 
 Djupedalskolan 13 14 -1 
 Landvetterskolan1 15 15 0 
 Rävlandaskolan 11 11 0 
 Önnerödsskolan 13 13 0 
 Fridaskolan 15 14 1 
     

 Summa procent 100 100  
 Antal personer 4942 552  
         
Kön Killar 50 52 -2 
 Tjejer 50 48 2 
     

 Summa procent 100 100  
 Antal personer 4903 552   
     
Boende- Hindås-Rävlanda-Hällingsjö 16 16 0 
område5 Mölnlycke centrum-Solsten-Bråta 19 10 9 
 Djupedalsäng-Högadal-Orrekullen 19 21 -2 
 Pixbo-Båtmanstorpet-Benareby 12 17 -5 
 Landvetter centrum-Önneröd-Tahult 22 16 6 

 

Landvetter östra-Snåkered-Björröd; 
Härryda-Eskilsby-Backa;  
Härryda centrum-Skårtorp 

9 17 -8 

 Annan kommun2 3 3 0 
     

 Summa procent 100 100  
 Antal personer 4934 5695  
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2 Exkluderar de 3 svarspersoner som ej besvarat frågan om skola. 
2 Exkluderar de 7 svarspersoner som angivit annan könstillhörighet eller ej besvarat frågan. 
3 Exkluderar de 4 svarspersoner som ej besvarat frågan om boendeområde (boende i Härryda). 
4 Se tabell 1, not 3. 
 

Tabell 4. Skola, kön och boendeområde i enkätsvaren jämfört med urvalet, gy2/födda 2003 

 
Kommentarer:  

1 Exkluderar de 6 svarspersoner som angivit annan könstillhörighet eller ej besvarat frågan. 
2 Exkluderar 3 svarspersoner med okänt boendeområde. 

  

  
Enkätsvaren Urvalet 

Differens 
(procentenheter) 

Skola / Hulebäcksgymnasiet 75 46 29 
går ej i Annan skola 25 53 -28 
skolan Ej skola 0 1 -1 
     

 Summa procent 100 100  
 Antal personer 211 520  
     
Program- Högskoleförberedande 79 51 28 
Inriktning Yrkesprogram 20 40 -20 
 Annan (inkl. introduktionsprogram) 1 9 -8 
     

 Summa procent 100 100  
 Antal personer 211 520  
         
Kön Killar 57 53 4 
 Tjejer 43 47 -4 
     

 Summa procent 100 100  
 Antal personer 2051 520   
     
Boende- Hindås-Rävlanda-Hällingsjö 15 18 -4 
område5 Mölnlycke centrum-Solsten-Bråta 17 9 7 
 Djupedalsäng-Högadal-Orrekullen 25 22 3 
 Pixbo-Båtmanstorpet-Benareby 16 16 0 
 Landvetter centrum-Önneröd-Tahult 17 17 0 

 

Landvetter östra-Snåkered-Björröd; 
Härryda-Eskilsby-Backa;  
Härryda centrum-Skårtorp 11 18 -7 

     

 Summa procent 100 100  
 Antal personer 2082 520  
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Resultatdiagram 
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Innehåll

Svarsunderlag och svarsfrekvens
Resultatdiagram per tema

Fritid

Skola

Politik och samhälle

Trygghet

Hälsa

Arbete

Framtid

Corona

Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Svarsfrekvens Lupp 2020

Antal 
enkätsvar

Antal 
elever

Svarsfrekvens 
i procent

Årskurs 8 497 552 90

Härrydas gy2-ungdomar 211 520 41

…varav elever på Hulebäcksgymnasiet 159 240 66
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Fritid

• För litet fritidsutbud

• Saknar aktiviteter i området

• Föreningsmedlemskap

• Nöjdhet med fritiden

• Goda kompisrelationer

• Upprepad erfarenhet av inte 
kunna göra eller köpa något

• Oro för föräldrarnas ekonomi

Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

För litet fritidsutbud
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Samtliga Tjejer Killar

Enkätfråga: Hur mycket eller lite tycker du att det finns att 
göra på fritiden?

Svarsalternativ: Väldigt mycket; Ganska mycket; Ganska 
lite; Väldigt lite/ingenting.

Resultaten visar andelen som svarat ganska/väldigt lite/ 
ingenting, baserat på 494 svar i åk8 och 211 svar i gy2.

GR9k (randiga staplar) motsvarar genomsnittet för de nio 
GR-kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8.
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Enkätfrågan 2020: Hur mycket eller lite tycker du att det 
finns att göra på fritiden?

Svarsalternativ: Väldigt mycket; Ganska mycket; Ganska lite; 
Väldigt lite/ingenting. 

Frågans formulering var annorlunda formulerad 2013: 
Hur mycket finns det att göra på fritiden? 
Svarsalternativen var desamma till innebörden men alla 
hade tillägget i först och sist: ”Det finns … att göra”. 

Resultaten visar andelen som svarat ganska/väldigt lite/ 
ingenting.

För litet fritidsutbud 
2013–2020
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

För litet fritidsutbud
-- efter boendeområde

Enkätfråga: Hur mycket eller lite tycker du att det finns att 
göra på fritiden?

Svarsalternativ: Väldigt mycket; Ganska mycket; 
Ganska lite; Väldigt lite/ingenting. 

Resultaten visar andelen som svarat ganska/väldigt lite/ 
ingenting. 

I gruppen ”Samtliga” ingår personer med okänt område 
och i åk8 även bosatta i annan kommun. 

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 
23 gy2-ungdomar bosatta i Landvetter östra, Härryda, 
Eskilsby.
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SAMTLIGA
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Saknar fritidsaktiviteter i boendeområdet
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Samtliga Tjejer Killar

Enkätfråga: Tycker du att det saknas fritidsaktiviteter där 
du bor?

Svarsalternativ: Ja; Nej; Vet inte.

Resultaten visar andelen som svarat ja, baserat på 495 
svar i åk8 och 210 svar i gy2.

GR9k (randiga staplar) motsvarar genomsnittet för de nio 
GR-kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8.

Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun
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Enkätfråga: Tycker du att det saknas fritidsaktiviteter 
där du bor?

Svarsalternativ: Ja; Nej; Vet inte.

Resultaten visar andelen som svarat ja.

Saknar fritidsaktiviteter i boendeområdet
2017, 2020
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Saknar fritidsaktiviteter i boendeområdet
-- efter boendeområde

Enkätfråga: Tycker du att det saknas fritidsaktiviteter 
där du bor?

Svarsalternativ: Ja; Nej; Vet inte. 

Resultaten visar andelen som svarat ja. 

I gruppen ”Samtliga” ingår personer med okänt område 
och i åk8 även bosatta i annan kommun. 

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 
23 gy2-ungdomar bosatta i Landvetter östra, Härryda, 
Eskilsby.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Föreningsmedlemskap

Enkätfråga: Är du medlem i någon förening? Till exempel 
religiös förening eller församling, kultur- eller idrotts-
förening, politiskt ungdomsförbund, frilufts-, data- eller 
spelförening m.m.

Svarsalternativ: Nej; Ja, jag är medlem i en förening.

Resultaten visar andelen som svarat ja, baserat på 494 
svar i åk8 och 210 svar i gy2.

GR9k (randiga staplar) motsvarar genomsnittet för de nio 
GR-kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Föreningsmedlemskap
2013–2020

Enkätfrågan: Är du medlem i någon förening? Till exempel 
religiös förening eller församling, kultur- eller 
idrottsförening, politiskt ungdomsförbund, frilufts-, data-
eller spelförening m.m., med svarsalternativen: Nej; Ja, jag 
är medlem i en förening.

Resultaten visar andelen som svarat ja.

Frågan 2013 ställdes för ett antal olika typer av föreningar 
var för sig: Är du medlem i någon/några av följande 
föreningar?, med svarsalternativen: Ja; Nej. Det är rimligt 
att anta att 2013 års fråga med fler exempel bidrar till att 
fler svarar ja.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Föreningsmedlemskap
-- efter boendeområde

Enkätfråga: Är du medlem i någon förening? Till exempel 
religiös förening eller församling, kultur- eller idrottsförening, 
politiskt ungdomsförbund, frilufts-, data- eller spelförening 
m.m.

Svarsalternativ: Nej; Ja, jag är medlem i en förening.

Resultaten visar andelen som svarat ja.

I gruppen ”Samtliga” ingår personer med okänt område och i 
åk8 även bosatta i annan kommun. 

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 
23 gy2-ungdomar bosatta i Landvetter östra, Härryda, Eskilsby.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Nöjd med fritiden

Enkätfråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt liv 
när det handlar om följande?, med Fritiden som en av 
flera delfrågor.

Svarsalternativ: Mycket missnöjd; Ganska missnöjd; 
Ganska nöjd; Mycket nöjd.

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller 
mycket nöjd, baserat på 487 svar i åk8 och 211 svar i 
gy2.

GR9k (randiga staplar) motsvarar genomsnittet för de 
nio GR-kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Nöjd med fritiden
2017, 2020
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Enkätfråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt liv när 
det handlar om följande?, med Fritiden som en av flera 
delfrågor.

Svarsalternativ: Mycket missnöjd; Ganska missnöjd; 
Ganska nöjd; Mycket nöjd.

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket 
nöjd.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Nöjd med fritiden
-- efter boendeområde

Enkätfråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt liv 
när det handlar om följande?, med Fritiden 
som en av flera delfrågor.

Svarsalternativ: Mycket missnöjd; Ganska missnöjd; 
Ganska nöjd; Mycket nöjd.

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller 
mycket nöjd.

I gruppen ”Samtliga” ingår personer med okänt område 
och i åk8 även bosatta i annan kommun. 

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 
23 gy2-ungdomar bosatta i Landvetter östra, Härryda, 
Eskilsby.
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SAMTLIGA

Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Goda kompisrelationer

Enkätfråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt liv 
när det handlar om följande?, med Kompisar som en 
av flera delfrågor.

Svarsalternativ: Mycket missnöjd; Ganska missnöjd; 
Ganska nöjd; Mycket nöjd.

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller 
mycket nöjd, baserat på 495 svar i åk8 och 211 svar i 
gy2.

GR9k (randiga staplar) motsvarar genomsnittet för de 
nio GR-kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Goda kompisrelationer
2017, 2020

Enkätfråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt liv när 
det handlar om följande?, med Kompisar som en av flera 
delfrågor.

Svarsalternativ: Mycket missnöjd; Ganska missnöjd; 
Ganska nöjd; Mycket nöjd.

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket 
nöjd.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Goda kompisrelationer
-- efter boendeområde

Enkätfråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt liv 
när det handlar om följande?, med Kompisar 
som en av flera delfrågor.

Svarsalternativ: Mycket missnöjd; Ganska missnöjd; 
Ganska nöjd; Mycket nöjd.

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller 
mycket nöjd.

I gruppen ”Samtliga” ingår personer med okänt område 
och i åk8 även bosatta i annan kommun. 

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 
23 gy2-ungdomar bosatta i Landvetter östra, Härryda, 
Eskilsby.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Upprepad erfarenhet av att inte kunna göra eller köpa något 
som andra gör för att familjen inte haft råd

Enkätfråga: Under de senaste sex månaderna, har 
det hänt att du inte kunnat göra något eller inte 
kunnat köpa något som många andra i din ålder gör 
eller köper för att din familj inte haft råd?

Svarsalternativ: Ja, flera gånger; Ja, en gång; Nej.

Resultaten visar andelen som svarat ”ja, flera 
gånger”, baserat på 477 svar i åk8 och 211 svar i 
gy2.

GR9k (randiga staplar) motsvarar genomsnittet för de 
nio GR-kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Upprepad erfarenhet av att inte kunna göra eller köpa något 
som andra gör för att familjen inte haft råd
2017, 2020

Enkätfråga: Under de senaste sex månaderna, har 
det hänt att du inte kunnat göra något eller inte 
kunnat köpa något som många andra i din ålder gör 
eller köper för att din familj inte haft råd?

Svarsalternativ: Ja, flera gånger; Ja, en gång; Nej.

Resultaten visar andelen som svarat ”ja, flera 
gånger”.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Upprepad erfarenhet av att inte kunna göra eller köpa något 
som andra gör för att familjen inte haft råd
-- efter boendeområde

Enkätfråga: Under de senaste sex månaderna, har det hänt 
att du inte kunnat göra något eller inte kunnat köpa något, 
som många andra i din ålder gör eller köper, för att din 
familj inte haft råd?

Svarsalternativ: Ja, flera gånger; Ja, en gång; Nej.

Resultaten visar andelen som svarat ”ja, flera gånger”.

I gruppen ”Samtliga” ingår personer med okänt område 
och i åk8 även bosatta i annan kommun. 

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 
23 gy2-ungdomar bosatta i Landvetter östra, Härryda, 
Eskilsby.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Oro för föräldrarnas ekonomi

Enkätfråga: I vilken grad är du orolig för dina föräldrars 
ekonomi?

Svarsalternativ: Inte alls orolig; Inte särskilt orolig; 
Ganska orolig; Mycket orolig.

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller 
mycket orolig, baserat på 493 svar i åk8 och 211 svar i 
gy2.

GR9k (randiga staplar) motsvarar genomsnittet för de 
nio GR-kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Oro för föräldrarnas ekonomi
2017, 2020

Enkätfråga: I vilken grad är du orolig för dina föräldrars 
ekonomi?

Svarsalternativ: Inte alls orolig; Inte särskilt orolig; 
Ganska orolig; Mycket orolig.

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller 
mycket orolig.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Oro för föräldrarnas ekonomi
-- efter boendeområde

Enkätfråga: I vilken grad är du orolig för dina föräldrars 
ekonomi?

Svarsalternativ: Inte alls orolig; Inte särskilt orolig; 
Ganska orolig; Mycket orolig.

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket 
orolig.

I gruppen ”Samtliga” ingår personer med okänt område 
och i åk8 även bosatta i annan kommun. 

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 
23 gy2-ungdomar bosatta i Landvetter östra, Härryda, 
Eskilsby.
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Skola

• Bra skolundervisning

• Bra möjlighet till hjälp/stöd 
vid behov

• Elevinflytande i skolan: 
– vill respektive får bestämma

• Trivs med stämningen i skolan

• Alltid trygg i skolan

Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Bra skolundervisning

Enkätfråga: Nu kommer några frågor om din skola. 
Vad tycker du om…? med Undervisningen som en av 
åtta delfrågor.

Svarsalternativ: Inte alls bra; Mindre bra; Ganska bra; 
Mycket bra.

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller 
mycket bra, baserat på 485 svar i åk8 och 209 svar i 
gy2.

GR9k (randiga staplar) motsvarar genomsnittet för de 
nio GR-kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Bra skolundervisning
2017, 2020

Enkätfråga: Nu kommer några frågor om din skola. Vad 
tycker du om…? med Undervisningen som en av åtta 
delfrågor.

Svarsalternativ: Inte alls bra; Mindre bra; Ganska bra; 
Mycket bra. 

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket 
bra.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Bra skolundervisning
-- efter boendeområde

Enkätfråga: Nu kommer några frågor om din skola. Vad tycker 
du om…?, med Undervisningen som en av åtta delfrågor.

Svarsalternativ: Inte alls bra; Mindre bra; Ganska bra; 
Mycket bra.

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket bra.

I gruppen ”Samtliga” ingår personer med okänt område och i 
åk8 även bosatta i annan kommun. 

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 
23 gy2-ungdomar bosatta i Landvetter östra, Härryda, 
Eskilsby.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Möjlighet till hjälp/stöd vid behov

Enkätfråga: Nu kommer några frågor om din skola. 
Vad tycker du om…?, med Möjligheten att få extra hjälp 
och stöd av lärarna om du behöver det som en av åtta 
delfrågor. 

Svarsalternativ: Inte alls bra; Mindre bra; Ganska bra; 
Mycket bra.

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller 
mycket bra, baserat på 481 svar i åk8 och 209 svar i 
gy2.

GR9k (randiga staplar) motsvarar genomsnittet för de 
nio GR-kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Möjlighet till hjälp/stöd vid behov
2017, 2020

Enkätfråga: Nu kommer några frågor om din skola. 
Vad tycker du om…?, med Möjligheten att få extra hjälp 
och stöd av lärarna om du behöver det som en av åtta 
delfrågor. 

Svarsalternativ: Inte alls bra; Mindre bra; Ganska bra; 
Mycket bra.

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket 
bra.

80

73

86 87
81

92

83 84 82

91 90 92

0

20

40

60

80

100

Samtliga Tjejer Killar Samtliga Tjejer Killar

Åk8 Gy2

Procent

2017 2020

37
Page 42 of 385



Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Möjlighet till hjälp/stöd vid behov
-- efter boendeområde

Enkätfråga: Nu kommer några frågor om din skola. Vad tycker 
du om…?, med Möjligheten att få extra hjälp och stöd av 
lärarna om du behöver det som en av åtta delfrågor.

Svarsalternativ: Inte alls bra; Mindre bra; Ganska bra; 
Mycket bra.

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket bra.

I gruppen ”Samtliga” ingår personer med okänt område och i 
åk8 även bosatta i annan kommun. 

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 
23 gy2-ungdomar bosatta i Landvetter östra, Härryda, 
Eskilsby.

74

87

81

9190

96

84

91
87

91

76

91

83

91

0

20

40

60

80

100

Åk8 Gy2

Procent

Hindås, Rävlanda,
Hällingsjö

Mölnlycke centrum,
Solsten, Bråta

Djupedalsäng,
Högadal, Orrekullen

Pixbo, Båtmanstorpet,
Benareby

Landvetter centrum,
Önneröd, Tahult

Landvetter östra,
Härryda, Eskilsby

SAMTLIGA

Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Trivs med stämningen i skolan

Enkätfråga: Här följer några påståenden om skolan. 
Hur tycker du att det stämmer in på hur det är på din 
skola?, med Jag trivs med stämningen i min skola 
som ett av flera påståenden att ta ställning till.

Svarsalternativ: Stämmer inte alls; Stämmer till viss 
del; Stämmer till stor del; Stämmer helt; Vet inte.

Resultaten visar andelen som svarat att det stämmer 
helt/till stor del, baserat på 491 svar i åk8 och 211 
svar i gy2.

GR9k (randiga staplar) motsvarar genomsnittet för de 
nio GR-kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Trivs med stämningen i skolan
2017, 2020

Enkätfråga: Här följer några påståenden om skolan. Hur 
tycker du att det stämmer in på hur det är på din skola?, 
med Jag trivs med stämningen i min skola som ett av 
flera påståenden att ta ställning till.

Svarsalternativ: Stämmer inte alls; Stämmer till viss del; 
Stämmer till stor del; Stämmer helt; Vet inte.

Resultaten visar andelen som svarat att det stämmer 
helt/till stor del.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Trivs med stämningen i skolan
-- efter boendeområde

Enkätfråga: Här följer några påståenden om skolan. Hur 
tycker du att det stämmer in på hur det är på din skola?, 
med Jag trivs med stämningen i min skola som ett av flera 
påståenden. 

Svarsalternativ: Stämmer inte alls; Stämmer till viss del; 
Stämmer till stor del; Stämmer helt; Vet inte.

Resultaten visar andelen som svarat att det stämmer helt/ 
till stor del.

I gruppen ”Samtliga” ingår personer med okänt område 
och i åk8 även bosatta i annan kommun. 

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 
23 gy2-ungdomar bosatta i Landvetter östra, Härryda, 
Eskilsby.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Alltid trygg i skolan

Enkätfråga: Hur ofta känner du dig trygg på följande 
ställen? med I skolan som en av nio delfrågor. 

Svarsalternativ: Aldrig; Sällan; Oftast; Alltid samt i gy2-
enkäten Ej aktuellt.

Resultaten visar andelen som svarat ”alltid”, baserat 
på 489 svar i åk8 och 207 svar i gy2. Gymnasieelever 
som svarat ”ej aktuellt” ingår inte i analysen.

GR9k (randiga staplar) motsvarar genomsnittet för de 
nio GR-kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Alltid trygg i skolan
2017, 2020

Enkätfråga: Hur ofta känner du dig trygg på följande 
ställen? med I skolan som en av nio delfrågor. 

Svarsalternativ: Aldrig; Sällan; Oftast; Alltid samt i gy2-
enkäten Ej aktuellt.

Resultaten visar andelen som svarat ”alltid”. 
Gymnasieelever som svarat ”ej aktuellt” ingår inte i 
analysen.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Alltid trygg i skolan
-- efter boendeområde

Enkätfråga: Hur ofta känner du dig trygg på följande ställen?, 
med I skolan som en av nio delfrågor. 

Svarsalternativ: Aldrig; Sällan; Oftast; Alltid samt i 
gy2-enkäten Ej aktuellt. 

Resultaten visar andelen som svarat ”alltid”.

Gymnasieelever som svarat ”ej aktuellt” ingår inte i analysen.

I gruppen ”Samtliga” ingår personer med okänt område och i 
åk8 även bosatta i annan kommun. 

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 
23 gy2-ungdomar bosatta i Landvetter östra, Härryda, 
Eskilsby.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Elevinflytande
– vad eleverna vill och upplever att de får
vara med och bestämma om i skolan
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Enkätfrågor: Hur mycket eller lite vill du som elev 
vara med och bestämma om följande? respektive
Hur mycket eller lite upplever du att du som elev får
vara med och bestämma när det gäller följande?

Samma svarsalternativ för båda frågor: Väldigt lite/ 
ingenting; Ganska lite; Ganska mycket; Väldigt 
mycket. 

*Formulering i enkäten: Hur vi ska arbeta, till 
exempel grupparbete/projektarbete.

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller 
väldigt mycket på respektive fråga, baserat på 
minst 475 svar i åk8 och 207 svar i gy2.

Åk8
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Elevinflytande över: Arbetsformer
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Enkätfrågor: Hur mycket eller lite vill du som elev 
vara med och bestämma om följande? respektive
Hur mycket eller lite upplever du att du som elev får
vara med och bestämma när det gäller följande?, 
med en av nio delfrågor: Hur vi ska arbeta, till 
exempel grupparbete/projektarbete.

Samma svarsalternativ för båda huvudfrågor: 
Väldigt lite/ingenting; Ganska lite; Ganska mycket; 
Väldigt mycket. 

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller 
väldigt mycket på respektive fråga, baserat på 
minst 480 svar i åk8 och 208 svar i gy2.

GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GR-
kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8. 

’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.

Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Elevinflytande över: Arbetsformer
2013–2020
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Enkätfrågor: Hur mycket eller lite vill du som elev 
vara med och bestämma om följande? respektive
Hur mycket eller lite upplever du att du som elev får
vara med och bestämma när det gäller följande?, 
med en av nio delfrågor: Hur vi ska arbeta, till 
exempel grupparbete/projektarbete.

Samma svarsalternativ för båda huvudfrågor: 
Väldigt lite/ingenting; Ganska lite; Ganska mycket; 
Väldigt mycket. 

2013 innehöll frågorna tio delfrågor och 
svarsskalan var omvänd men i övrigt densamma.   
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Elevinflytande över: Skolmiljön inne

Enkätfrågor: Hur mycket eller lite vill du som elev 
vara med och bestämma om följande? respektive
Hur mycket eller lite upplever du att du som elev får
vara med och bestämma när det gäller följande?, 
med en av nio delfrågor: Skolmiljön inne.

Samma svarsalternativ för båda huvudfrågor: 
Väldigt lite/ingenting; Ganska lite; Ganska mycket; 
Väldigt mycket. 

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller 
väldigt mycket på respektive fråga, baserat på 
minst 475 svar i åk8 och 208 svar i gy2.

GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GR-
kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8. 

’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Elevinflytande över: Skolmiljön inne
2013–2020

Enkätfrågor: Hur mycket eller lite vill du som elev 
vara med och bestämma om följande? respektive
Hur mycket eller lite upplever du att du som elev får
vara med och bestämma när det gäller följande?, 
med en av nio delfrågor: Skolmiljön inne.

Samma svarsalternativ för båda huvudfrågor: 
Väldigt lite/ingenting; Ganska lite; Ganska mycket; 
Väldigt mycket. 

2013 innehöll frågorna tio delfrågor och 
svarsskalan var omvänd men i övrigt densamma.   
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Politik och 
samhälle

• Vill påverka i frågor som 
rör kommunen

• Aktivt samhällsengagemang

• Tror på stora möjligheter att 
själv föra fram egna åsikter till 
beslutsfattare

• Förtroende för politiker

• Förtroende för vuxna i 
allmänhet

• Kunskaper om barnets 
rättigheter i barnkonventionen

Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Vill påverka i frågor som rör den egna kommunen

Enkätfråga: Vill du vara med och påverka i frågor som 
rör din kommun?

Svarsalternativ: Ja; Nej.

Resultaten visar andelen som svarat ja, baserat på 
488 svar i åk8 och 209 svar i gy2.

GR9k (randiga staplar) motsvarar genomsnittet för de 
nio GR-kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8.

47
44

5051 49

56

44
39

46

0

10

20

30

40

50

60

70

Åk8 GR9k: Åk8 Gy2

Procent

Samtliga Tjejer Killar

44
Page 49 of 385



Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Vill påverka i frågor som rör den egna kommunen
2013–2020
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Enkätfråga: Vill du vara med och påverka i frågor 
som rör din kommun?

Svarsalternativ: Ja; Nej.

2013 var frågan något annorlunda formulerad: 
”…som rör den kommun där du bor?”.

Resultaten visar andelen som svarat ja.

Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Vill påverka i frågor som rör den egna kommunen
-- efter boendeområde

Enkätfråga: Vill du vara med och påverka i frågor som rör 
din kommun?

Svarsalternativ: Ja; Nej.

Resultaten visar andelen som svarat ja.

I gruppen ”Samtliga” ingår personer med okänt område 
och i åk8 även bosatta i annan kommun. 

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 
23 gy2-ungdomar bosatta i Landvetter östra, Härryda, 
Eskilsby.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Aktivt samhällsengagemang 
genom kontakt med politiker/tjänsteman/beslutsfattare; 
medborgarförslag; demonstration; diskussion på internet; 
gilla/dela inlägg på internet
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Enkätfråga: Under de senaste 12 månaderna, 
har du gjort något av följande?, med fem delfrågor: 
Tagit kontakt med någon politiker, tjänsteperson 
eller beslutsfattare i kommunen; Skrivit ett förslag 
(medborgarförslag) till kommunens politiker; 
Deltagit i demonstration; Diskuterat samhällsfrågor/ 
politik på forum eller bloggar på internet; Gillat/delat 
inlägg om samhällsfrågor/politik på internet. 

Svarsalternativ: Nej; Nej, men kan tänka mig att göra 
det; Ja. 

Resultaten baseras på 492 svar i åk8 och 211 svar i 
gy2.

GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GR-
kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8. 

’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.

Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Aktivt samhällsengagemang
2017, 2020

Enkätfråga: Under de senaste 12 månaderna, 
har du gjort något av följande?, med fem delfrågor: 
Tagit kontakt med någon politiker, tjänsteperson 
eller beslutsfattare i kommunen; Skrivit ett förslag 
(medborgarförslag) till kommunens politiker; 
Deltagit i demonstration; Diskuterat samhällsfrågor/ 
politik på forum eller bloggar på internet; Gillat/delat 
inlägg om samhällsfrågor/politik på internet. 

Svarsalternativ: Nej; Nej, men kan tänka mig att göra 
det; Ja. 
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Aktivt samhällsengagemang
-- efter boendeområde

Enkätfråga: Under de senaste 12 månaderna, har du gjort 
något av följande?, med fem delfrågor: Tagit kontakt med 
någon politiker, tjänsteperson eller beslutsfattare i 
kommunen; Skrivit ett förslag (medborgarförslag) till 
kommunens politiker; Deltagit i demonstration; Diskuterat 
samhällsfrågor/politik på forum eller bloggar på internet; 
Gillat/delat inlägg om samhällsfrågor/politik på internet. 

Svarsalternativ: Nej; Nej, men kan tänka mig att göra det; Ja.

Resultaten visar andelen som svarat att de gjort något av 
detta.

I gruppen ”Samtliga” ingår personer med okänt område och 
i åk8 även bosatta i annan kommun. 

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 
23 gy2-ungdomar bosatta i Landvetter östra, Härryda, 
Eskilsby.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Tror på stora möjligheter att själv föra fram åsikter till 
beslutsfattare

Enkätfråga: Vilka möjligheter har du att föra fram 
dina åsikter till de som bestämmer i kommunen?

Svarsalternativ: Mycket stora möjligheter; Ganska 
stora möjligheter; Ganska små möjligheter; Mycket 
små möjligheter/inga möjligheter; Vet inte.

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller 
mycket stora möjligheter, baserat på 488 svar i åk8 
och 210 svar i gy2.

GR9k (randiga staplar) motsvarar genomsnittet för de 
nio GR-kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Tror på stora möjligheter att själv föra fram åsikter till 
beslutsfattare 
2013–2020

Enkätfråga: Vilka möjligheter har du att föra fram dina 
åsikter till de som bestämmer i kommunen?, med 
svarsalternativen: Mycket stora möjligheter; Ganska stora 
möjligheter; Ganska små möjligheter; Mycket små 
möjligheter/inga möjligheter; Vet inte.

2013 var frågan något annorlunda formulerad: Hur stor 
möjlighet tror du att du själv har att föra fram dina åsikter 
till dem som bestämmer i kommunen? samt föregicks av 
informerande text med exempel på kommunens olika 
verksamhetsområden.

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket 
stora möjligheter.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Tror på stora möjligheter att själv
föra fram åsikter till beslutsfattare
-- efter boendeområde

Enkätfråga: Vilka möjligheter har du att föra fram dina 
åsikter till de som bestämmer i kommunen?

Svarsalternativ: Mycket stora möjligheter; 
Ganska stora möjligheter; Ganska små möjligheter; 
Mycket små möjligheter/inga möjligheter; Vet inte.

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket 
stora möjligheter.

I gruppen ”Samtliga” ingår personer med okänt område 
och i åk8 även bosatta i annan kommun. 

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 
23 gy2-ungdomar bosatta i Landvetter östra, Härryda, 
Eskilsby.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Förtroende för politiker

Enkätfråga: Hur stort eller litet förtroende har du för 
följande vuxna personer?, med två delfrågor: Politiker; 
Vuxna i allmänhet.

Svarsalternativ: Mycket stort förtroende; Ganska stort 
förtroende; Ganska litet förtroende; Mycket litet 
förtroende.

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller 
mycket stort förtroende, baserat på 485 svar i åk8 och 
206 svar i gy2.

GR9k (randiga staplar) motsvarar genomsnittet för de 
nio GR-kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Förtroende för politiker
2017, 2020

Enkätfråga: Hur stort eller litet förtroende har du för 
följande vuxna personer?, med två delfrågor: Politiker; 
Vuxna i allmänhet.

Svarsalternativ: Mycket stort förtroende; Ganska stort 
förtroende; Ganska litet förtroende; Mycket litet 
förtroende.

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket 
stort förtroende.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Förtroende för politiker
-- efter boendeområde

Enkätfråga: Hur stort eller litet förtroende har du för 
följande vuxna personer?, med två delfrågor: Politiker;  
Vuxna i allmänhet.

Svarsalternativ: Mycket stort förtroende; Ganska stort 
förtroende; Ganska litet förtroende; Mycket litet förtroende.

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket 
stort förtroende.

I gruppen ”Samtliga” ingår personer med okänt område 
och i åk8 även bosatta i annan kommun. 

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 
22 gy2-ungdomar bosatta i Landvetter östra, Härryda, 
Eskilsby.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Förtroende för vuxna i allmänhet

Enkätfråga: Hur stort eller litet förtroende har du för 
följande vuxna personer?, med två delfrågor: Politiker; 
Vuxna i allmänhet.

Svarsalternativ: Mycket stort förtroende; Ganska stort 
förtroende; Ganska litet förtroende; Mycket litet 
förtroende.

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller 
mycket stort förtroende, baserat på 486 svar i åk8 
och 210 svar i gy2.

GR9k (randiga staplar) motsvarar genomsnittet för de 
nio GR-kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Förtroende för vuxna i allmänhet
2017, 2020

Enkätfråga: Hur stort eller litet förtroende har du för 
följande vuxna personer?, med två delfrågor: Politiker; 
Vuxna i allmänhet.

Svarsalternativ: Mycket stort förtroende; Ganska stort 
förtroende; Ganska litet förtroende; Mycket litet 
förtroende.

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket 
stort förtroende.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Förtroende för vuxna i allmänhet
-- efter boendeområde

Enkätfråga: Hur stort eller litet förtroende har du för 
följande vuxna personer?, med två delfrågor: Politiker;  
Vuxna i allmänhet.

Svarsalternativ: Mycket stort förtroende; Ganska stort 
förtroende; Ganska litet förtroende; Mycket litet förtroende.

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket 
stort förtroende.

I gruppen ”Samtliga” ingår personer med okänt område 
och i åk8 även bosatta i annan kommun. 

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 
23 gy2-ungdomar bosatta i Landvetter östra, Härryda, 
Eskilsby.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun
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Egna kunskaper om rättigheterna i barnkonventionen

Enkätfråga: Känner du till vilka rättigheter du har 
enligt barnkonventionen?

Svarsalternativ: Nej, jag vet inte alls vad barn-
konventionen är för något; Nej, jag känner inte till 
rättigheterna i barnkonventionen; Ja, jag känner 
till rättigheterna i barnkonventionen – men vet 
inte vad de innebär för mig i praktiken; 
Ja, jag känner till rättigheterna i barnkonventionen 
– och vet vad de kan innebära för mig i praktiken.

Resultaten baseras på baserat på 480 svar i åk8 
och 203 svar i gy2.

GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GR-
kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8. 

’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.

Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Uppfattning om de flesta vuxnas kunskap om barnets rättigheter 
i barnkonventionen

Enkätfråga: Tror du att vuxna i allmänhet känner 
till barnets rättigheter enligt barnkonventionen?

Svarsalternativ: Nej, jag tror inte de flesta vuxna 
vet vad barnkonventionen är för något; Nej, jag 
tror inte de flesta vuxna känner till barnets 
rättigheter i barnkonventionen; Ja, jag tror de 
flesta vuxna känner till barnets rättigheter i 
barnkonventionen – men inte bryr sig så mycket 
om dem; Ja, jag tror de flesta vuxna känner till 
barnets rättigheter i barnkonventionen – och 
försöker ta hänsyn till dem.

Resultaten baseras på baserat på 478 svar i åk8 
och 203 svar i gy2.

GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GR-
kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8. 

’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.
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Självskattad kunskap i relation till uppfattning om de flesta vuxnas 
kunskap om barnets rättigheter i barnkonventionen

Enkätfrågor: Känner du till vilka rättigheter du har 
enligt barnkonventionen? samt Tror du att vuxna i 
allmänhet känner till barnets rättigheter enligt 
barnkonventionen? 

För svarsalternativ, se föregående bilder.

Resultaten baseras på minst 478 svar i åk8 och 
minst 203 svar i gy2.

Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Enkätfråga: Känner du till vilka rättigheter du har enligt 
barnkonventionen?

Svarsalternativ: Nej, jag vet inte alls vad barnkonventionen 
är för något; Nej, jag känner inte till rättigheterna i 
barnkonventionen; Ja, jag känner till rättigheterna i 
barnkonventionen – men vet inte vad de innebär för mig i 
praktiken; Ja, jag känner till rättigheterna i barnkonventionen 
– och vet vad de kan innebära för mig i praktiken.

Resultaten visar andelen som svarat med något av de två 
positiva svarsalternativen.

I gruppen ”Samtliga” ingår bosatta i annat område (och 
i åk8 även annan kommun) samt personer med okänt 
boendeområde.

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 23 åk8-
elever bosatta i Landvetter östra, Härryda, Eskilsby.

54 53
49

68
63

67

56

72

55 53

59

48

56
61

0

20

40

60

80

100

Åk8 Gy2

Procent

Hindås, Rävlanda,
Hällingsjö

Mölnlycke centrum,
Solsten, Bråta

Djupedalsäng,
Högadal, Orrekullen

Pixbo, Båtmanstorpet,
Benareby

Landvetter centrum,
Önneröd, Tahult

Landvetter östra,
Härryda, Eskilsby

SAMTLIGA

Egna kunskaper om rättigheterna i barnkonventionen
-- efter boendeområde

53
Page 58 of 385



Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Enkätfråga: Tror du att vuxna i allmänhet känner till barnets 
rättigheter enligt barnkonventionen?

Svarsalternativ: Nej, jag tror inte de flesta vuxna vet vad 
barnkonventionen är för något; Nej, jag tror inte de flesta 
vuxna känner till barnets rättigheter i barnkonventionen; Ja, 
jag tror de flesta vuxna känner till barnets rättigheter i 
barnkonventionen – men inte bryr sig så mycket om dem; Ja, 
jag tror de flesta vuxna känner till barnets rättigheter i 
barnkonventionen – och försöker ta hänsyn till dem.

Resultaten visar andelen som svarat med något av de två 
positiva svarsalternativen.

I gruppen ”Samtliga” ingår bosatta i annat område (och 
i åk8 även annan kommun) samt personer med okänt 
boendeområde.

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 23 gy2-
ungdomar bosatta i Landvetter östra, Härryda, Eskilsby.
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Uppfattning om de flesta vuxnas kunskap om barnets 
rättigheter i barnkonventionen
-- efter boendeområde

Trygghet

• Utsatt för brott/hot

• Upplever otrygghet 
i vardagsmiljön

• Utsatt för 
mobbning/utfrysning

• Blivit orättvist behandlad 
och mått dåligt som följd
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Utsatt för brott/hot
det senaste halvåret

Enkätfråga: Nu vill vi att du tänker tillbaka på de 
senaste sex månaderna. Har något av detta hänt dig?, 
med delfrågorna Någon har hotat mig; Någon har stulit 
från mig; Jag har blivit utsatt för misshandel; Jag har 
blivit utsatt för sexuellt våld/utnyttjande. 

Svarsalternativ: Nej; Ja; Vill inte svara.

Resultaten visar andelen som svarat att (minst) något 
av detta hänt, baserat på 492 personer i åk8 och 209 
personer i gy2 som besvarat åtminstone någon av 
delfrågorna.

GR9k (randiga staplar) motsvarar genomsnittet för de 
nio GR-kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8.

24

28

20
17

26

15

30 29

22

0

10

20

30

40

50

Åk8 GR9k: Åk8 Gy2

Procent

Samtliga Tjejer Killar

Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Utsatt för brott/hot
2013–2020

Enkätfråga: Nu vill vi att du tänker tillbaka på de senaste 
sex månaderna. Har något av detta hänt dig?, 
med delfrågorna: Någon har hotat mig; Någon har stulit 
från mig; Jag har blivit utsatt för misshandel; Jag har 
blivit utsatt för sexuellt våld/ utnyttjande.

Svarsalternativ: Nej; Ja; Vill inte svara.

2013 var frågan utformad på ett annat sätt med sex 
möjliga svarsalternativ: Jag har inte vågat gå ut; Någon 
har hotat mig; Någon har stulit från mig; Jag har blivit 
utsatt för misshandel; Jag har blivit utsatt för sexuellt 
våld/utnyttjande; Inget av detta har hänt mig (möjligt att 
kryssa för flera).

Resultaten visar andelen som svarat ja (eller 2013 
kryssat för) beträffande något av: hot, stöld, misshandel, 
sexuellt våld/utnyttjande.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Utsatt för brott/hot
-- efter boendeområde

Enkätfråga: Nu vill vi att du tänker tillbaka på de senaste sex 
månaderna. Har något av detta hänt dig?, med delfrågorna 
Någon har hotat mig; Någon har stulit från mig; Jag har blivit 
utsatt för misshandel; Jag har blivit utsatt för sexuellt våld/ 
utnyttjande.

Svarsalternativ: Nej; Ja; Vill inte svara.

Resultaten visar andelen som svarat att (minst) något av detta 
hänt, av dem besvarat åtminstone någon av delfrågorna.

I gruppen ”Samtliga” ingår personer med okänt område och i 
åk8 även bosatta i annan kommun. 

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 
23 gy2-ungdomar bosatta i Landvetter östra, Härryda, 
Eskilsby.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Otrygghet i vardagsmiljön

Enkätfråga: Hur ofta känner du dig trygg på följande 
ställen?, med nio delfrågor: I hemmet; I mitt 
bostadsområde; På stan eller i centrum; På buss, tåg 
eller liknande; På internet; På väg till eller från skolan; 
I skolan; På träningen eller annan organiserad 
fritidsaktivitet; På ungdomens hus, fritidsgård eller 
liknande. 

Svarsalternativ: Aldrig; Sällan; Oftast; Alltid samt för 
de två (åk8) respektive fyra (gy2) sista delfrågorna 
Ej aktuellt.

Resultaten visar andelen som svarat ”aldrig” eller 
”sällan” på minst en delfråga, baserat på 491 svar i 
åk8 och 210 svar i gy2. Svarspersoner som inte 
besvarat någon av delfrågorna är exkluderade ur 
analysen.

GR9k (randiga staplar) motsvarar genomsnittet för de 
nio GR-kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Otrygghet i vardagsmiljön
2017, 2020

Enkätfråga: Hur ofta känner du dig trygg på 
följande ställen?, med nio delfrågor: I hemmet; I 
mitt bostadsområde; På stan eller i centrum; På 
buss, tåg eller liknande; På internet; På väg till eller 
från skolan; I skolan; På träningen eller annan 
organiserad fritidsaktivitet; På ungdomens hus, 
fritidsgård eller liknande. 

Svarsalternativ: Aldrig; Sällan; Oftast; Alltid samt för 
de två (åk8) respektive fyra (gy2) sista delfrågorna 
Ej aktuellt.

Resultaten visar andelen som svarat ”aldrig” eller 
”sällan” på minst en delfråga. Svarspersoner som 
inte besvarat någon av delfrågorna är exkluderade 
ur analysen.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Otrygghet i vardagsmiljön
-- efter boendeområde

Enkätfråga: Hur ofta känner du dig trygg på följande ställen?, 
med nio delfrågor: I hemmet; I mitt bostadsområde; På stan 
eller i centrum; På buss, tåg eller liknande; På internet; 
På väg till eller från skolan; I skolan; På träningen eller 
annan organiserad fritidsaktivitet; På ungdomens hus, 
fritidsgård eller liknande. 

Svarsalternativ: Aldrig; Sällan; Oftast; Alltid samt för de två 
(åk8) respektive fyra (gy2) sista delfrågorna Ej aktuellt.

Resultaten visar andelen som svarat ”aldrig” eller ”sällan” 
på minst en delfråga. Svarspersoner som inte besvarat 
någon av delfrågorna är exkluderade ur analysen.

I gruppen ”Samtliga” ingår personer med okänt område och i 
åk8 även bosatta i annan kommun. 

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 
23 gy2-ungdomar bosatta i Landvetter östra, Härryda, 
Eskilsby.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Otrygga vardagsmiljöer
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Enkätfråga: Hur ofta känner du dig trygg på 
följande ställen?, med nio delfrågor: I hemmet; I 
mitt bostadsområde; På stan eller i centrum; På 
buss, tåg eller liknande; På internet; På väg till eller 
från skolan; I skolan; På träningen eller annan 
organiserad fritidsaktivitet; På ungdomens hus, 
fritidsgård eller liknande. 

Svarsalternativ: Aldrig; Sällan; Oftast; Alltid samt för 
de två (åk8) respektive fyra (gy2) sista delfrågorna 
Ej aktuellt.

Resultaten visar andelen som svarat ”aldrig” eller 
”sällan”. Ungdomar som svarat ”ej aktuellt” om en 
vardagsmiljö ingår inte i analysen av denna miljö.

* Andelen som svarat ”ej aktuellt” var 68 procent i 
åk8; 72 procent i gy2 (undantagna i analysen).

** Andelen som svarat ”ej aktuellt” var 21 procent i 
åk8; 22 procent i gy2 (undantagna i analysen).

Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Otrygga vardagsmiljöer 
– åk8
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Enkätfråga: Hur ofta känner du dig trygg på 
följande ställen?, med nio delfrågor: I hemmet; I 
mitt bostadsområde; På stan eller i centrum; På 
buss, tåg eller liknande; På internet; På väg till eller 
från skolan; I skolan; På träningen eller annan 
organiserad fritidsaktivitet; På ungdomens hus, 
fritidsgård eller liknande. 

Svarsalternativ: Aldrig; Sällan; Oftast; Alltid samt för 
de två sista delfrågorna Ej aktuellt.

Resultaten visar andelen som svarat ”aldrig” eller 
”sällan”. Ungdomar som svarat ”ej aktuellt” om en 
vardagsmiljö ingår inte i analysen av denna miljö.

* Andelen som svarat ”ej aktuellt” var 68 procent.

** Andelen som svarat ”ej aktuellt” var 21 procent.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Otrygga vardagsmiljöer 
– gy2
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Enkätfråga: Hur ofta känner du dig trygg på 
följande ställen?, med nio delfrågor: I hemmet; I 
mitt bostadsområde; På stan eller i centrum; På 
buss, tåg eller liknande; På internet; På väg till eller 
från skolan; I skolan; På träningen eller annan 
organiserad fritidsaktivitet; På ungdomens hus, 
fritidsgård eller liknande. 

Svarsalternativ: Aldrig; Sällan; Oftast; Alltid samt för 
de två sista delfrågorna Ej aktuellt.

Resultaten visar andelen som svarat ”aldrig” eller 
”sällan”. Ungdomar som svarat ”ej aktuellt” om en 
vardagsmiljö ingår inte i analysen av denna miljö.

* Andelen som svarat ”ej aktuellt” var 72 procent.

** Andelen som svarat ”ej aktuellt” var 22 procent.

Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Utsatt för mobbning/utfrysning
det senaste halvåret
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Enkätfråga: Under de senaste sex månaderna, 
har du blivit mobbad, trakasserad eller utfryst?

Svarsalternativ: Ja, under en längre period; Ja, 
enstaka gånger; Nej.

Resultaten baseras på 490 svar i åk8 och 210 
svar i gy2. Den redovisade andelen över staplarna 
motsvarar samtliga utsatta.

GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GR-
kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8. 

’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Utsatt för mobbning/utfrysning det senaste halvåret
2017, 2020

Enkätfråga: Under de senaste sex månaderna, har 
du blivit mobbad, trakasserad eller utfryst?

Svarsalternativ: Ja, under en längre period; Ja, 
enstaka gånger; Nej.

Resultaten visar andelen som svarat ”ja” oavsett 
hur många gånger/hur länge. 

33

42

24

15
16

13

27

33

20

12 12
10

0

10

20

30

40

50

Samtliga Tjejer Killar Samtliga Tjejer Killar

Åk8 Gy2

Procent

2017 2020

Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Utsatt för mobbning/utfrysning
det senaste halvåret -- efter boendeområde

Enkätfråga: Under de senaste sex månaderna, har du 
blivit mobbad, trakasserad eller utfryst?

Svarsalternativ: Ja, under en längre period; 
Ja, enstaka gånger; Nej.

Resultaten visar andelen som svarat ja (att det skett 
enstaka gånger eller under en längre period).

I gruppen ”Samtliga” ingår personer med okänt område 
och i åk8 även bosatta i annan kommun. 

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 
23 gy2-ungdomar bosatta i Landvetter östra, Härryda, 
Eskilsby.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Blivit orättvist behandlad och mått dåligt som följd
det senaste halvåret

Enkätfråga: Har du, de senaste sex månaderna, 
upplevt att du har blivit orättvist behandlad på ett 
sätt så att du har mått dåligt?

Svarsalternativ: Ja, flera gånger; Ja, någon gång; 
Nej.

Resultaten baseras på 484 svar i åk8 och 208 
svar i gy2. Den redovisade andelen över staplarna 
motsvarar samtliga utsatta.

GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GR-
kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8. 

’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Blivit orättvist behandlad och mått dåligt som följd 
det senaste halvåret
2017, 2020

Enkätfråga: Har du, de senaste sex månaderna, 
upplevt att du har blivit orättvist behandlad på ett 
sätt så att du har mått dåligt?

Svarsalternativ: Ja, flera gånger; Ja, någon gång; 
Nej.

Resultaten visar andelen som svarat ja (att det hänt 
någon eller flera gånger).
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Blivit orättvist behandlad och mått dåligt som följd 
flera gånger det senaste halvåret
2017, 2020

Enkätfråga: Har du, de senaste sex månaderna, 
upplevt att du har blivit orättvist behandlad på ett 
sätt så att du har mått dåligt?

Svarsalternativ: Ja, flera gånger; Ja, någon gång; 
Nej.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Blivit orättvist behandlad och mått dåligt som följd
det senaste halvåret -- efter boendeområde

Enkätfråga: Har du, de senaste sex månaderna, upplevt att 
du har blivit orättvist behandlad på ett sätt så att du har 
mått dåligt?

Svarsalternativ: Ja, flera gånger; Ja, någon gång; Nej.

Resultaten visar andelen som svarat ja (att det hänt någon 
eller flera gånger).

I gruppen ”Samtliga” ingår personer med okänt område 
och i åk8 även bosatta i annan kommun. 

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 
23 gy2-ungdomar bosatta i Landvetter östra, Härryda, 
Eskilsby.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Blivit orättvist behandlad och mått dåligt som följd
flera gånger det senaste halvåret -- efter boendeområde

Enkätfråga: Har du, de senaste sex månaderna, upplevt att 
du har blivit orättvist behandlad på ett sätt så att du har 
mått dåligt?

Svarsalternativ: Ja, flera gånger; Ja, någon gång; Nej.

I gruppen ”Samtliga” ingår personer med okänt område 
och i åk8 även bosatta i annan kommun. 

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 
23 gy2-ungdomar bosatta i Landvetter östra, Härryda, 
Eskilsby.
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Hälsa

• God hälsa

• Hälsobesvär

• Träning

• Röker cigaretter

• Snusar

• Dricker alkohol:
starköl/starkcider/
alkoläsk/vin/sprit

• Dricker folköl

• Använt narkotika

• Livstillfredsställelse 
som helhet
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

God hälsa

34

24

44

34

21

48

27

13

39

39

40

38

38

39

37

48

49

46
73

64

82

72

60

85

75

62

84

0

20

40

60

80

100

TOT Tj Ki TOT Tj Ki TOT Tj Ki

Åk8 GR9k: Åk8 Gy2

Procent

Ganska bra

Mycket bra

Enkätfråga: Under de senaste sex månaderna, 
hur bedömer du din hälsa, hur du mår eller 
känner dig?

Svarsalternativ: Mycket bra; Ganska bra; Varken 
bra eller dålig; Ganska dålig; Mycket dålig.

Resultaten baseras på 487 svar i åk8 och 209 
svar i gy2. Den redovisade andelen över staplarna 
motsvarar samtliga utsatta.

GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GR-
kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8. 

’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.

Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

God hälsa
2013–2020

Enkätfrågan: Under de senaste sex månaderna, 
hur bedömer du din hälsa, hur du mår eller känner dig?

Svarsalternativ: Mycket bra; Ganska bra; Varken bra eller 
dålig; Ganska dålig; Mycket dålig.

2013 var frågan något annorlunda formulerad: 
Hur bedömer du din hälsa, om du ser tillbaka på det 
senaste halvåret?

Resultaten visar andelen som svarat ganska/mycket bra.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

God hälsa
-- efter boendeområde

Enkätfråga: Under de senaste sex månaderna, hur bedömer 
du din hälsa, hur du mår eller känner dig?

Svarsalternativ: Mycket bra; Ganska bra; Varken bra eller 
dålig; Ganska dålig; Mycket dålig.

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket bra.

I gruppen ”Samtliga” ingår personer med okänt område och i 
åk8 även bosatta i annan kommun. 

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 
23 gy2-ungdomar bosatta i Landvetter östra, Härryda, 
Eskilsby.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Hälsobesvär
minst flera gånger i veckan

Enkätfråga: Hur ofta har du haft följande besvär 
under de senaste sex månaderna?, med sex 
delfrågor: Huvudvärk; Ont i magen; Känt dig stressad; 
Känt dig nedstämd, deppig eller nere; Svårt att 
somna; Sovit dåligt på natten. 

Svarsalternativ: Sällan eller aldrig; Någon eller några 
gånger i månaden; En gång i veckan; Flera gånger i 
veckan; I stort sett varje dag.

Resultaten visar andelen som svarat att man ”flera 
gånger i veckan” eller ”i stort sett varje dag” har haft 
minst något av de sex typerna av besvär, baserat på 
487 svar i åk8 och 209 svar i gy2.

GR9k (randiga staplar) motsvarar genomsnittet för de 
nio GR-kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Hälsobesvär minst flera gånger i veckan
2017, 2020

Enkätfråga: Hur ofta har du haft följande besvär 
under de senaste sex månaderna?, med sex 
delfrågor: Huvudvärk; Ont i magen; Känt dig 
stressad; Känt dig nedstämd, deppig eller nere; 
Svårt att somna; Sovit dåligt på natten. 

Svarsalternativ: Sällan eller aldrig; Någon eller 
några gånger i månaden; En gång i veckan; 
Flera gånger i veckan; I stort sett varje dag.

Resultaten visar andelen som svarat att man 
”flera gånger i veckan” eller ”i stort sett varje dag” 
har haft minst något av de sex typerna av besvär.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Hälsobesvär
minst flera gånger i veckan-- efter boendeområde

Enkätfråga: Hur ofta har du haft följande besvär under de 
senaste sex månaderna?, med sex delfrågor: Huvudvärk; 
Ont i magen; Känt dig stressad; Känt dig nedstämd (deppig 
eller nere); Svårt att somna; Sovit dåligt på natten. 

Svarsalternativ: Sällan eller aldrig; Någon eller några gånger 
i månaden; En gång i veckan; Flera gånger i veckan; 
I stort sett varje dag.

Resultaten visar andelen som svarat att man ”flera gånger i 
veckan” eller ”i stort sett varje dag” har haft minst något av 
de sex typerna av besvär.

I gruppen ”Samtliga” ingår personer med okänt område och 
i åk8 även bosatta i annan kommun. 

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 
23 gy2-ungdomar bosatta i Landvetter östra, Härryda, 
Eskilsby.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Olika typer av hälsobesvär minst flera gånger i veckan

Enkätfråga: Hur ofta har du haft följande besvär 
under de senaste sex månaderna?, med sex 
delfrågor: Huvudvärk; Ont i magen; Känt dig 
stressad; Känt dig nedstämd, deppig eller nere; 
Svårt att somna; Sovit dåligt på natten. 

Svarsalternativ: Sällan eller aldrig; Någon eller 
några gånger i månaden; En gång i veckan; 
Flera gånger i veckan; I stort sett varje dag.

Resultaten visar andelen som svarat att man har 
haft respektive besvär ”flera gånger i veckan” 
eller ”i stort sett varje dag”, baserat på minst 
478 svar i åk8 och minst 205 svar i gy2.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Träning
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Flera gånger i veckan Max några gånger i månaden

Enkätfråga: Hur ofta brukar du träna så att du blir 
andfådd eller svettas? Tänk på träning både i och 
utanför skolan.

Svarsalternativen: I stort sett varje dag; Flera gånger i 
veckan; En gång i veckan; Någon eller några gånger i 
månaden; Sällan eller aldrig. 

Resultaten visar dels andelen som svarat ”i stort sett 
varje dag” eller ”flera gånger i veckan”, dels andelen 
som svarat ”någon eller några gånger i månaden” eller 
”sällan eller aldrig”, baserat på 489 svar i åk8 och 209 
svar i gy2. Svarsalternativet ”en gång i veckan” 
(resterande andel) visas inte.

GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GR-kommuner 
som genomfört Lupp 2020 i åk8. 

’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Regelbunden träning
2013–2020

Enkätfråga: Hur ofta brukar du träna så att du blir 
andfådd eller svettas? Tänk på träning både i och 
utanför skolan., med svarsalternativen: I stort sett 
varje dag; Flera gånger i veckan; En gång i veckan; 
Någon eller några gånger i månaden; Sällan eller 
aldrig.

2013 saknades förtydligandet att frågan avser 
träning även i skolan. Även svarsalternativen var 
något annorlunda formulerade: Varje dag; Flera 
gånger i veckan; En gång i veckan; Någon gång i 
månaden; Mer sällan eller aldrig.

Resultaten visar dels andelen som svarat ”flera 
gånger i veckan” eller oftare.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Regelbunden träning
-- efter boendeområde

Enkätfråga: Hur ofta brukar du träna så att du blir andfådd 
eller svettas? Tänk på träning både i och utanför skolan.

Svarsalternativ: I stort sett varje dag; Flera gånger i veckan; 
En gång i veckan; Någon eller några gånger i månaden; 
Sällan eller aldrig.

Resultaten visar andelen som svarat ”i stort sett varje dag” 
eller ”flera gånger i veckan”.

I gruppen ”Samtliga” ingår personer med okänt område 
och i åk8 även bosatta i annan kommun. 

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 
23 gy2-ungdomar bosatta i Landvetter östra, Härryda, 
Eskilsby.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Tränar max några gånger i månaden
-- efter boendeområde

Enkätfråga: Hur ofta brukar du träna så att du blir andfådd 
eller svettas? Tänk på träning både i och utanför skolan.

Svarsalternativ: I stort sett varje dag; Flera gånger i veckan; 
En gång i veckan; Någon eller några gånger i månaden; 
Sällan eller aldrig.

Resultaten visar andelen som svarat ”någon eller några 
gånger i månaden” eller ”sällan eller aldrig”.

I gruppen ”Samtliga” ingår personer med okänt område 
och i åk8 även bosatta i annan kommun. 

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 
23 gy2-ungdomar bosatta i Landvetter östra, Härryda, 
Eskilsby.

6

42

10

20

4
8

12
9

6

17

9

52

7

22

0

10

20

30

40

50

60

Åk8 Gy2

Procent

Hindås, Rävlanda,
Hällingsjö

Mölnlycke centrum,
Solsten, Bråta

Djupedalsäng,
Högadal, Orrekullen

Pixbo, Båtmanstorpet,
Benareby

Landvetter centrum,
Önneröd, Tahult

Landvetter östra,
Härryda, Eskilsby

SAMTLIGA

Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Röker cigaretter
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I stort sett varje
dag

Enkätfråga: Hur ofta brukar du…, med Röka 
cigaretter som en av fyra delfrågor.

Svarsalternativ: Sällan eller aldrig; Någon eller 
några gånger i månaden; En gång i veckan; 
Flera gånger i veckan; I stort sett varje dag.

Resultaten baseras på 490 svar i åk8 och 209 
svar i gy2. 

GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GR-
kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8. 

’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Röker cigaretter
2013–2020

Enkätfråga: Hur ofta brukar du…, med Röka cigaretter 
som en av fyra delfrågor. 

Fem svarsalternativ: Sällan eller aldrig; Någon eller 
några gånger i månaden; En gång i veckan; 
Flera gånger i veckan; I stort sett varje dag.

2013 ingick sex svarsalternativ, något annorlunda 
formulerade: Aldrig; Någon gång per år; Någon gång 
i månaden; En gång i veckan; Flera gånger i veckan; 
Varje dag.

Resultaten visar andelen som svarat att de röker 
minst varje vecka.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Röker cigaretter
-- efter boendeområde

Enkätfråga: Hur ofta brukar du..?, med Röka cigaretter som 
en av fyra delfrågor. 

Svarsalternativ: Sällan eller aldrig; Någon eller några gånger 
i månaden; En gång i veckan; Flera gånger i veckan; 
I stort sett varje dag.

Resultaten visar andelen som svarat att de röker cigaretter 
minst varje vecka.

I gruppen ”Samtliga” ingår personer med okänt område och 
i åk8 även bosatta i annan kommun. 

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 
23 gy2-ungdomar bosatta i Landvetter östra, Härryda, 
Eskilsby.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Snusar

Enkätfråga: Hur ofta brukar du…, med 
Snusa som en av fyra delfrågor.

Svarsalternativ: Sällan eller aldrig; Någon eller 
några gånger i månaden; En gång i veckan; 
Flera gånger i veckan; I stort sett varje dag.

Resultaten baseras på 485 svar i åk8 och 209 
svar i gy2.

GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GR-
kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8. 

’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Snusar
2013–2020

Enkätfråga: Hur ofta brukar du…, med Snusar som 
en av fyra delfrågor. 

Fem svarsalternativ: Sällan eller aldrig; Någon eller 
några gånger i månaden; En gång i veckan; 
Flera gånger i veckan; I stort sett varje dag.

2013 ingick sex svarsalternativ, något annorlunda 
formulerade: Aldrig; Någon gång per år; Någon gång 
i månaden; En gång i veckan; Flera gånger i veckan; 
Varje dag.

Resultaten visar andelen som svarat att de snusar 
minst varje vecka.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Snusar
-- efter boendeområde

Enkätfråga: Hur ofta brukar du..?, med Snusa som en av 
fyra delfrågor. 

Svarsalternativ: Sällan eller aldrig; Någon eller några gånger 
i månaden; En gång i veckan; Flera gånger i veckan; 
I stort sett varje dag.

Resultaten visar andelen som svarat att de snusar minst 
varje vecka.

I gruppen ”Samtliga” ingår personer med okänt område och 
i åk8 även bosatta i annan kommun. 

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 
23 gy2-ungdomar bosatta i Landvetter östra, Härryda, 
Eskilsby.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Dricker alkohol
starköl, starkcider, alkoläsk, vin, sprit
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Enkätfråga: Hur ofta brukar du…, med 
Dricka starköl, starkcider, alkoläsk, vin eller sprit 
som en av fyra delfrågor.

Svarsalternativ: Sällan eller aldrig; Någon eller 
några gånger i månaden; En gång i veckan; 
Flera gånger i veckan; I stort sett varje dag.

Resultaten baseras på 488 svar i åk8 och 210 
svar i gy2. 

GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GR-
kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8. 

’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Dricker alkohol
starköl, starkcider, alkoläsk, vin, sprit 
2013–2020

Enkätfråga: Hur ofta brukar du…, med Dricka starköl, 
starkcider, alkoläsk, vin eller sprit som en av fyra 
delfrågor. 

Fem svarsalternativ: Sällan eller aldrig; Någon eller 
några gånger i månaden; En gång i veckan; Flera 
gånger i veckan; I stort sett varje dag.

2013 ingick sex svarsalternativ, något annorlunda 
formulerade: Aldrig; Någon gång per år; Någon gång 
i månaden; En gång i veckan; Flera gånger i veckan; 
Varje dag.

Resultaten visar andelen som svarat att de dricker 
alkohol minst varje månad.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Dricker alkohol
starköl, starkcider, alkoläsk, vin, sprit -- efter boendeområde

Enkätfråga: Hur ofta brukar du..?, med Dricka starköl, 
starkcider, alkoläsk, vin eller sprit som en av fyra delfrågor. 

Svarsalternativ: Sällan eller aldrig; Någon eller några gånger 
i månaden; En gång i veckan; Flera gånger i veckan; 
I stort sett varje dag.

Resultaten visar andelen som svarat att de dricker alkohol 
minst varje månad.

I gruppen ”Samtliga” ingår personer med okänt område och 
i åk8 även bosatta i annan kommun. 

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 
23 gy2-ungdomar bosatta i Landvetter östra, Härryda, 
Eskilsby.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Dricker folköl

Enkätfråga: Hur ofta brukar du…, med 
Dricka folköl som en av fyra delfrågor.

Svarsalternativ: Sällan eller aldrig; Någon eller 
några gånger i månaden; En gång i veckan; 
Flera gånger i veckan; I stort sett varje dag.

Resultaten baseras på 487 svar i åk8 och 209 
svar i gy2. 

GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GR-
kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8. 

’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Dricker folköl
2013–2020

Enkätfråga: Hur ofta brukar du…, med Dricka folköl 
som en av fyra delfrågor. 

Fem svarsalternativ: Sällan eller aldrig; Någon eller 
några gånger i månaden; En gång i veckan; 
Flera gånger i veckan; I stort sett varje dag.

2013 ingick sex svarsalternativ, något annorlunda 
formulerade: Aldrig; Någon gång per år; Någon gång 
i månaden; En gång i veckan; Flera gånger i veckan; 
Varje dag.

Resultaten visar andelen som svarat att de dricker 
folköl minst varje månad.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Dricker folköl
- efter boendeområde

Enkätfråga: Hur ofta brukar du..?, med Dricka folköl som en 
av fyra delfrågor. 

Svarsalternativ: Sällan eller aldrig; Någon eller några gånger 
i månaden; En gång i veckan; Flera gånger i veckan; 
I stort sett varje dag.

Resultaten visar andelen som svarat att de dricker folköl 
minst varje månad.

I gruppen ”Samtliga” ingår personer med okänt område och 
i åk8 även bosatta i annan kommun. 

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 
23 gy2-ungdomar bosatta i Landvetter östra, Härryda, 
Eskilsby.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Använt narkotika
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En gång

Ett fåtal gånger

Flera gånger

Enkätfråga: Har du någon gång använt narkotika? 
Med narkotika avses t.ex. marijuana, amfetamin, 
kokain, heroin, spice, GHB och andra narkotika-
klassade preparat.

Svarsalternativ: Ja, flera gånger; Ja, ett fåtal 
gånger; Ja, en gång; Nej.

Resultaten baseras på 488 svar i åk8 och 208 
svar i gy2. Den redovisade andelen över staplarna 
motsvarar samtliga som använt narkotika.

GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GR-
kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8. 

’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Använt narkotika
2013–2020

Enkätfråga: Har du någon gång använt narkotika? 
Med narkotika avses t.ex. marijuana, amfetamin, 
kokain, heroin, spice, GHB och andra narkotika-
klassade preparat.

Svarsalternativ: Ja, flera gånger; Ja, ett fåtal gånger; 
Ja, en gång; Nej.

2013 års fråga gav inga exempel. 

Resultaten visar andelen som svarat ja.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Använt narkotika
- efter boendeområde

Enkätfråga: Har du någon gång använt narkotika? 
Med narkotika avses t.ex. marijuana, amfetamin, kokain, 
heroin, spice, GHB och andra narkotikaklassade preparat.

Svarsalternativ: Ja, flera gånger; Ja, ett fåtal gånger; 
Ja, en gång; Nej.

Resultaten visar andelen som svarat ja (en eller flera gånger).

I gruppen ”Samtliga” ingår personer med okänt område och i 
åk8 även bosatta i annan kommun. 

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 
23 gy2-ungdomar bosatta i Landvetter östra, Härryda, 
Eskilsby.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Livstillfredsställelse som helhet

Enkätfråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt liv 
när det handlar om följande?, med Livet i sin helhet 
som en av flera delfrågor.

Svarsalternativ: Mycket missnöjd; Ganska missnöjd; 
Ganska nöjd; Mycket nöjd.

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller 
mycket nöjd, baserat på 495 svar i åk8 och 211 svar 
i gy2.

GR9k (randiga staplar) motsvarar genomsnittet för de 
nio GR-kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Livstillfredsställelse som helhet
2017, 2020

Enkätfråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt liv när 
det handlar om följande?, med Livet i sin helhet som en 
av flera delfrågor.

Svarsalternativ: Mycket missnöjd; Ganska missnöjd; 
Ganska nöjd; Mycket nöjd.

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket 
nöjd.

86
81

92
86

91

8385

79

92
88

85
91

0

20

40

60

80

100

Samtliga Tjejer Killar Samtliga Tjejer Killar

Åk8 Gy2

Procent

2017 2020

77
Page 82 of 385



Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Livstillfredsställelse
- efter boendeområde

Enkätfråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt liv 
när det handlar om följande?, med Livet i sin helhet 
som en av flera delfrågor.

Svarsalternativ: Mycket missnöjd; Ganska missnöjd; 
Ganska nöjd; Mycket nöjd.

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller 
mycket nöjd.

I gruppen ”Samtliga” ingår personer med okänt område 
och i åk8 även bosatta i annan kommun. 

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 
23 gy2-ungdomar bosatta i Landvetter östra, Härryda, 
Eskilsby.

68

81

87 89

95

86
92

94

83

94

85

91

85
88

0

20

40

60

80

100

Åk8 Gy2

Procent

Hindås, Rävlanda,
Hällingsjö

Mölnlycke centrum,
Solsten, Bråta

Djupedalsäng,
Högadal, Orrekullen

Pixbo, Båtmanstorpet,
Benareby

Landvetter centrum,
Önneröd, Tahult

Landvetter östra,
Härryda, Eskilsby

SAMTLIGA

Arbete • Hade sommarjobb 
senaste sommaren
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Hade sommarjobb senaste sommaren
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Nej, sökte inte

Nej, men sökte

Ja

Enkätfråga: Hade du ett sommarjobb i somras?, 

Svarsalternativ: Ja; Nej, men jag försökte att få 
ett sommarjobb utan att lyckas; Nej, jag sökte 
inte något sommarjobb.

Resultaten baseras på 488 svar i åk8 och 209 
svar i gy2.

GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GR-
kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8. 

’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.

Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Hade sommarjobb senaste sommaren
2013–2020

Enkätfråga: Hade du ett sommarjobb i somras?

Svarsalternativ: Ja; Nej, men jag försökte att få ett 
sommarjobb utan att lyckas; Nej, jag sökte inte något 
sommarjobb.

2013 års svarsalternativ var något annorlunda 
formulerade men med helt jämförbar innebörd.

Resultaten visar andelen som svarat ja.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Hade sommarjobb senaste sommaren
-- efter boendeområde

Enkätfråga: Hade du ett sommarjobb i somras?

Svarsalternativ: Ja; Nej, men jag försökte att få ett 
sommarjobb utan att lyckas; Nej, jag sökte inte något 
sommarjobb.

Resultaten visar andelen som svarat ja.

I gruppen ”Samtliga” ingår personer med okänt område 
och i åk8 även bosatta i annan kommun. 

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 
23 gy2-ungdomar bosatta i Landvetter östra, Härryda, 
Eskilsby.
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Framtid
• Tror sig läsa vidare efter 

grundskolan/gymnasiet

• Framtidstro
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Tror sig läsa vidare efter grundskolan/gymnasiet

Enkätfråga till åk8-elever: Tror du att du kommer läsa 
vidare efter grundskolan (direkt eller senare)?

Svarsalternativ: Ja, högskoleförberedande program 
på gymnasiet; Ja, yrkesförberedande program på 
gymnasiet; Ja, på gymnasiet men osäker på vilken 
programinriktning jag ska välja; Nej, jag tror inte jag 
kommer läsa vidare efter grundskolan; Vet inte.

Enkätfråga till gy2-ungdomar: Tror du att du kommer 
läsa vidare efter gymnasiet, direkt eller senare?

Svarsalternativ: Ja, jag kommer att läsa vidare vid 
universitet/högskola, Komvux, folkhögskola eller 
motsvarande; Nej, jag kommer inte att läsa vidare 
efter gymnasiet; Vet inte.

Resultaten visar andelen som svarat med någotdera 
ja-alternativ, baserat på 488 svar i åk8 och 208 svar i 
gy2.

GR9k (randiga staplar) motsvarar genomsnittet för de 
nio GR-kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Tror sig läsa vidare efter grundskolan/gymnasiet
2017, 2020

Enkätfråga till åk8-elever: Tror du att du kommer läsa 
vidare efter grundskolan (direkt eller senare)?

Svarsalternativ: Ja, högskoleförberedande program 
på gymnasiet; Ja, yrkesförberedande program på 
gymnasiet; Ja, på gymnasiet men osäker på vilken 
programinriktning jag ska välja; Nej, jag tror inte jag 
kommer läsa vidare efter grundskolan; Vet inte.

Enkätfråga till gy2-ungdomar: Tror du att du kommer 
läsa vidare efter gymnasiet, direkt eller senare?

Svarsalternativ: Ja, jag kommer att läsa vidare vid 
universitet/högskola, Komvux, folkhögskola eller 
motsvarande; Nej, jag kommer inte att läsa vidare 
efter gymnasiet; Vet inte.

Resultaten visar andelen som svarat med någotdera 
ja-alternativ.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Tror sig läsa vidare efter grundskolan/gymnasieskolan
-- efter boendeområde

Enkätfråga till åk8-elever: Tror du att du kommer läsa vidare 
efter grundskolan (direkt eller senare)? Svarsalternativ: 
Ja, högskoleförberedande program på gymnasiet; Ja, yrkes-
förberedande program på gymnasiet; Ja, på gymnasiet men 
osäker på vilken programinriktning jag ska välja; Nej, jag tror 
inte jag kommer läsa vidare efter grundskolan; Vet inte.

Enkätfråga till gy2-ungdomar: Tror du att du kommer läsa 
vidare efter gymnasiet, direkt eller senare? Svarsalternativ: 
Ja, jag kommer att läsa vidare vid universitet/högskola, 
Komvux, folkhögskola eller motsvarande; Nej, jag kommer 
inte att läsa vidare efter gymnasiet; Vet inte.

Resultaten visar andelen som svarat med någotdera ja-svar.

I gruppen ”Samtliga” ingår personer med okänt område och i 
åk8 även bosatta i annan kommun. 

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 
23 gy2-ungdomar bosatta i Landvetter östra, Härryda, 
Eskilsby.
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SAMTLIGA

Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Framtidstro

Enkätfråga: Hur ser du på framtiden?

Svarsalternativ: Mycket positivt; Ganska positivt; 
Ganska negativt; Mycket negativt.

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller 
mycket positivt, baserat på 489 svar i åk8 och 206 
svar i gy2.

GR9k (randiga staplar) motsvarar genomsnittet för de 
nio GR-kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Framtidstro
2017, 2020

Enkätfråga: Hur ser du på framtiden?

Svarsalternativ: Mycket positivt; Ganska positivt; Ganska 
negativt; Mycket negativt.

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket 
positivt.
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Framtidstro
-- efter boendeområde

Enkätfråga: Hur ser du på framtiden?

Svarsalternativ: Mycket positivt; Ganska positivt; 
Ganska negativt; Mycket negativt.

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket 
positivt.

I gruppen ”Samtliga” ingår personer med okänt område 
och i åk8 även bosatta i annan kommun. 

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 
23 gy2-ungdomar bosatta i Landvetter östra, Härryda, 
Eskilsby.
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Konsekvenser av 
Corona-pandemin

Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun
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Enkätfråga: Om du tänker på hur det är nu och hur det var 
innan Corona-pandemin började – På vilket sätt har ditt liv 
förändrats på grund av Corona-pandemin?, med en av nio 
delfrågor: Mitt liv som helhet. 

Svarsalternativ: Mycket sämre; Lite sämre; Ungefär lika 
som innan; Lite bättre; Mycket bättre. 

Resultaten visar andelen som svarat lite eller mycket 
sämre, baserat på 478 svar i åk8 och 206 svar i gy2.

GR9k (randiga staplar) motsvarar genomsnittet för de nio 
GR-kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8.

Livet som helhet försämrat på grund av Corona-pandemin
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Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Försämrat liv som helhet på grund av Corona-pandemin
-- efter boendeområde

Enkätfråga: Om du tänker på hur det är nu och hur det var 
innan Corona-pandemin började – På vilket sätt har ditt liv 
förändrats på grund av Corona-pandemin?, med en av nio 
delfrågor: Mitt liv som helhet.

Svarsalternativ: Mycket sämre; Lite sämre; Ungefär lika 
som innan; Lite bättre; Mycket bättre.

Resultaten visar andelen som svarat lite eller mycket 
sämre.

I gruppen ”Samtliga” ingår personer med okänt område 
och i åk8 även bosatta i annan kommun. 

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är 
23 gy2-ungdomar bosatta i Landvetter östra, Härryda, 
Eskilsby.
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Enkätfråga: Om du tänker på hur det är nu och hur det var 
innan Corona-pandemin började – På vilket sätt har ditt liv 
förändrats på grund av Corona-pandemin?, följt av nio 
delfrågor. 

Svarsalternativ: Mycket sämre; Lite sämre; Ungefär lika 
som innan; Lite bättre; Mycket bättre. 

Resultaten visar andelen som svarat lite eller mycket 
sämre, baserat på minst 471 svar.

Delfrågorna är rangordnade efter andelen av samtliga som 
svarat lite/mycket sämre.
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Enkätfråga: Om du tänker på hur det är nu och hur det var 
innan Corona-pandemin började – På vilket sätt har ditt liv 
förändrats på grund av Corona-pandemin?, följt av nio 
delfrågor. 

Svarsalternativ: Mycket sämre; Lite sämre; Ungefär lika 
som innan; Lite bättre; Mycket bättre. 

Resultaten visar andelen som svarat lite eller mycket 
sämre, baserat på minst 204 svar.

Delfrågorna är rangordnade efter andelen av samtliga som 
svarat lite/mycket sämre.

Resultat från Lupp 2020, Härryda kommun

Förändrad livssituation 
på grund av 
Corona-pandemin

Enkätfråga: Om du tänker på hur det är nu och hur det var 
innan Corona-pandemin började – På vilket sätt har ditt liv 
förändrats på grund av Corona-pandemin?, följt av nio 
delfrågor. 

Svarsalternativ: Mycket sämre; Lite sämre; Ungefär lika 
som innan; Lite bättre; Mycket bättre. 

Resultaten visar andelen som svarat lite eller mycket sämre 
respektive lite eller mycket bättre på respektive delfråga, 
baserat på minst 471 svar i åk8 och 204 svar i gy2.

Delfrågorna är rangordnade efter andelen som svarat 
lite/mycket sämre, per målgrupp.
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för socialtjänst 
Martin Filin Karlsson 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-11-16   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN495 705 

 

 

 

Rapportering av avtalsuppföljning av externa utförare enligt LSS 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Enligt välfärdsnämndens årsplan ska förvaltningen redovisa 
avtalsuppföljning av externa utförare under fjärde kvartalet. I ärendet 
redovisas avtalsuppföljningsrapporter för tre utförare som verkställer 
insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) inom ramen för följande verksamheter: 
 

 Stenbrottets serviceboende som drivs av Attendo LSS AB 
 Hjortens gruppboende och dagliga verksamhet som drivs av Nytida 

AB 
 Östra backas gruppboende som drivs av Humana LSS Sverige AB 

 
Det primära syftet med avtalsuppföljning är att följa upp i vilken 
utsträckning som utförarna uppfyller avtalade krav. Avtalsuppföljningen 
redovisas i tre separata avtalsuppföljningsrapporter.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 16 november 2021 
 Avtalsuppföljningsrapport Attendo Stenbrottet, 2 november 2021 
 Avtalsuppföljningsrapport Humana Östra backa, 2 november 2021 
 Avtalsuppföljningsrapport Nytida Hjorten, 16 november 2021 

 
Ärendet 
I välfärdsnämndens årsplan uppdras förvaltningen att redovisa 
avtalsuppföljning av externa utförare under fjärde kvartalet. I ärendet 
redovisas avtalsuppföljningsrapporter för tre utförare som verkställer 
insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) inom följande verksamheter: 

 Stenbrottets serviceboende som drivs av Attendo LSS AB 
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 Hjortens gruppboende och dagliga verksamhet som drivs av Nytida 
AB 

 Östra backas gruppboende som drivs av Humana LSS Sverige AB 
 
Alla utförare är upphandlade enligt Lag (2016:1145) om offentlig 
upphandling (LOU) och avtal har tecknats med varje utförare. Även när 
skötseln av en angelägenhet överlämnats i enlighet med 10 kap. 1 § 
Kommunallagen (KL) ska, enligt 6 kap. 6 § KL, nämnden se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 
har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller 
för verksamheten. Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
Uppföljning av tecknade avtal är ett sätt för nämnden att säkerställa att KL 
efterlevs i detta avseende. 
 
Det primära syftet med avtalsuppföljning är att följa upp i vilken 
utsträckning som utförarna uppfyller avtalade krav. Ett annat syfte med 
avtalsuppföljningen är att stimulera utförarna att förbättra kvaliteten och 
skapa en god avtalsrelation.  
 
Avtalsuppföljning är som regel antingen händelsestyrd eller planerad. Vid 
en händelsestyrd avtalsuppföljning kontrolleras efterlevnad av krav på 
grundval av att någon händelse inträffat och vid en planerad 
avtalsuppföljning kontrolleras en större mängd krav som inte nödvändigtvis 
hänför sig till en specifik händelse.  
 
Avtalsuppföljning inom socialtjänstens verksamheter ska särskiljas från 
andra typer av uppföljning, särskilt individuppföljning och 
verksamhetsuppföljning. Individuppföljning syftar till att följa upp insatser 
på individnivå. Om det framkommer brister vid en individuppföljning kan 
det leda till en händelsestyrd avtalsuppföljning. Verksamhetsuppföljning 
syftar till att följa upp verksamheter i kommunal såväl som enskild regi, 
med samma innehåll (t.ex. alla äldreboenden) för jämförelser enheter 
emellan och säkerställande av kvalitet.  
 
I avtalsuppföljningen har beställarenheten valt ut ska-krav ur respektive 
avtal och bestämt hur de ska följas upp. Avtalspunkter av mer generell 
karaktär, t.ex. att utföraren ska följa vid var tid gällande lagstiftning, har inte 
följts upp vid denna uppföljning. Avtalspunkter av den typen har oftare ett 
större värde vid händelsestyrd uppföljning. 
 
Det vanligaste tillvägagångssättet har varit inhämtande av dokument samt 
dialog med utförarnas chefer och personal. De inhämtade dokumenten är till 
antalet sammantaget strax över ett hundra stycken. Dialogmötena utfördes 
under september med ett heldagsmöte per utförare. Fortsatt analys har 
genomförts och möjlighet till ytterligare kompletteringar har givits efter 
dialogmötena. En bedömning har därefter gjorts med avseende på huruvida 
kraven uppfylls eller ej. Detta redovisas i avtalsuppföljningsrapporter. 
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Eftersom den planerade avtalsuppföljningen skett över en viss tid har 
utförarna givits möjlighet att komplettera med dokument som saknats vid 
själva uppföljningstillfället. Sådana kompletteringar har i vissa fall lett till 
att krav som inte varit uppfyllda vid dialogmötet, efter komplettering har 
kunnat anses uppfyllda i efterhand. Sådana processer för enskilda 
avtalspunkter redovisas inte i avtalsuppföljningsrapporterna. 
 
Resultatet av avtalsuppföljningen redovisas i bilagda 
avtalsuppföljningsrapporter. På ingen punkt i de krav som följts upp har 
sådana brister noterats som föranlett att någon handlingsplan från någon 
utförare krävts.  
 
Avtalsuppföljningen har kunnat genomföras i ett gott samarbetsklimat med 
utförarna som i alla hänseenden varit öppna och transparenta med arbetssätt 
och metodik.  
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att samtliga kontrollerade krav i den genomförda 
avtalsuppföljningen uppfylls av de externa utförarna.  
 
 
 
 
Lena Lager Carina Fransson 
Sektorschef Verksamhetschef 
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Avtalsuppföljningsrapport för avtal 2017KS508, drift av 

Stenbrottets servicebostad 

Syfte 

Rapportering av avtalsuppföljning för avtal 2017KS508 

Uppföljd verksamhet 

Stenbrottets servicebostad 

Ansvar och genomförande 

Beställarenheten 

 

Sammanfattning av genomförd uppföljning 

Avtalsuppföljning har genomförts. Utföraren uppfyller samtliga 

kontrollerade krav.  

Under uppföljningen har utföraren varit tillmötesgående, samarbetsvillig 

och öppen med arbetssätt, metoder och dokumentation.  

Avtalsuppföljning inom socialtjänst 

Kommunen ansvarar som huvudman för verksamheten på Stenbrottet och 

nämnden ska enligt 6 kap. 6 § kommunallagen se till att verksamheten 

bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt 

samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för 

verksamheten. Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är 

tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.  

Avtalsuppföljning är en del av nämndens arbete att efterleva denna paragraf 

i kommunallagen. 

Avtalsuppföljning inom socialtjänstens verksamheter ska särskiljas från 

andra typer av uppföljning, särskilt individuppföljning och 

verksamhetsuppföljning. Individuppföljning syftar till att följa upp insatser 

på individnivå. Avtalsuppföljning, som denna rapport redovisar, syftar till 

att följa upp krav på utförare av socialtjänst som ställs i upphandlade avtal. 

Verksamhetsuppföljning syftar till att följa upp verksamheter i kommunal 

såväl som enskild regi, med samma innehåll (t.ex. alla äldreboenden) för 

jämförelser enheter emellan och säkerställande av kvalitet.  

Avtalsuppföljning är i regel antingen planerad eller händelsestyrd. Denna 

rapport redovisar resultatet av en planerad uppföljning. Händelsestyrd 

avtalsuppföljning kan initieras om information framkommit som tyder på att 

avtalsrelationen behöver klargöras alternativt att ett avtalsbrott kan 

föreligga.  
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Verksamheten 

Stenbrottets servicebostad ligger i området Stenbrottet i Mölnlycke och 

rymmer åtta lägenheter för insatser inom 9 § 9 LSS samt en kontaktlägenhet 

med personalytor, rum för sovande jour samt ytor för gemensamma 

aktiviteter brukare emellan. Fastigheten ägs och förvaltas av Tornstaden. 

Lägenheterna är integrerade i ordinarie bostadsbestånd. 

Sju av servicebostadens åtta bostadslägenheter är uthyrda.  

Verksamheten bedrivs av Attendo LSS AB på uppdrag av kommunen efter 

att en upphandling genomförts inom ramen för lagen om offentlig 

upphandling.  

Allmänt om avtalet 

Avtalet med Attendo LSS AB, ref. nr. 2017KS508, för Stenbrottets 

servicebostad gäller från 2018-05-01 till 2023-04-30. Kommunen kan 

förlänga avtalet med ett år i taget, dock som längst till 2025-04-30. 

Ersättning utgår under 2021 med 307 851 kronor per månad. Ersättningen 

räknas årligen upp med omsorgsprisindex. 

Uppföljningsmetodik 

Uppföljningen har genomförts av socialtjänstens beställarenhet genom 

följande huvudaktiviteter: 

• Planering 

• Inhämtning av dokument 

• Verksamhetsbesök för dialog med chef och personal 

• Analys och rapportförfattande 

En grundprincip i avtalsuppföljning är att alla krav i avtalet ska kontrolleras 

under avtalsperioden, men alla krav följs vanligen inte upp vid ett och 

samma uppföljningstillfälle. Istället görs ett urval av krav som ska följas 

upp. I samband med urvalet av krav bestäms även vilket tillvägagångssätt 

för uppföljning som ska användas för respektive krav.  

De huvudsakliga tillvägagångssätt som använts är  

• kontroll av uppgifter utan utförarens inblandning 

• granskning av inhämtad dokumentation 

• dialog med utföraren  
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Kombinationer av olika tillvägagångssätt har också använts.  

I de fall krav har följts upp med dialog har det i de flesta fall inneburit 

dialog med både chef och personal på boendet. Vid dialoger har även 

granskning av dokumentation på plats förekommit.   

Uppföljningen har koncentrerats på avtalspunkter där specifika ska-krav 

formulerats i avtalet. Sålunda har avtalspunkter av mer generell karaktär, 

t.ex. att utföraren ska följa vid var tid gällande lagstiftning, inte följts upp 

vid denna uppföljning. Avtalspunkter av den typen har oftare ett större 

värde vid händelsestyrd uppföljning.  

De bedömningsnivåer som använts är ”krav uppfyllt” och ”krav ej uppfyllt”. 

För flertalet krav har uppföljningen använt en kombination av bedömning 

av inhämtad dokumentation och dialog, vilket har givit en fördjupad 

förståelse för Attendos kravuppfyllnad.  

Resultat 

I nedanstående matris redovisas de krav som kontrollerats och resultatet. I 

alla fall utom ett bedöms kraven vara uppfyllda. Det krav som inte kan 

sägas vara uppfyllt gäller genomförandeplaner. Detta krav kunde inte 

kontrolleras då nödvändigt samtycke inte gavs av de enskilda. Ingen kritik 

riktas mot utföraren i och med detta då det är den enskildes fulla rätt att 

välja att inte ge sådant samtycke. Punkten anses vidare tas om hand vid 

handläggarenhetens individuppföljningar. 

Avtalstext Uppföljningssätt Bedömning Åtgärd 

2.1 Anti-korruption 

Leverantören ska aktivt arbeta med anti-

korruption. Leverantören, förutsatt att det 

rör sig om ett svenskt bokföringsskyldigt 

företag, ska i sin verksamhet följa 

Institutet Mot Mutors Näringslivskod. 

Ingen form av mutor, eller oegentliga 

erbjudanden om betalning till eller från 

anställda, företag eller organisationer 

tolereras. 

 

Dialog 

 

Krav 

uppfyllt  

 

2.2 Kvalitetsledningssystem 

Leverantören ska ha ett dokumenterat 

kvalitetssystem som kan verifieras genom 

certifiering eller dokumenterat 

kvalitetsarbete. 

 

Dialog och 

inhämtad 

dokumentation 

 

Krav 

uppfyllt  
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Ett eget system ska minst innehålla 

följande: 

− Införd Kvalitetspolicy 

− Rutin för kompetensutveckling i 

kvalitetsfrågor för personal 

− Rutin för hur underleverantörers 

arbete kvalitetssäkras 

− Rutin på hur beställningar tas 

emot 

− Rutin för hur leverantören 

säkerställer leverans 

− Rutin för hur avvikelser och 

förbättringar hanteras 

− Verksamhetsbeskrivning 

2.3 Miljöledningssystem 

Leverantören ska ha ett dokumenterat 

miljöledningssystem som kan verifieras 

genom certifiering eller dokumenterat 

miljöarbete. 

Systemet ska vara dokumenterat och 

öppet för granskning av Kommunen och 

omfatta den verksamhet som utför 

uppdraget och ska minst inkludera 

följande delar: 

− Verksamhetsbeskrivning, en 

översikt över hur företagets 

verksamhet är uppbyggd och 

fungerar 

− En införd miljöpolicy 

− Rutin för kontinuerlig 

kompetensutveckling av 

personalen i miljöfrågor 

− Rutin för registrering av 

myndighetskrav, beslut och 

föreskrifter som rör 

verksamheten 

− Rutin för hur underleverantörers 

miljöarbete kvalitetssäkras 

− Rutin för registrering och 

hantering av avvikelser och 

förbättringar 

− Årlig intern och/eller extern 

revision av 

miljöledningssystemet 

 

Dialog och 

inhämtad 

dokumentation 

 

Krav 

uppfyllt  

 

3.3 Lagstiftning och rutiner    
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Vården och omsorgen bedrivs enligt 

vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Verksamheten ska vara organiserad så att 

höga krav på kontinuitet, säkerhet och 

kvalitet i vården tillgodoses. 

Utföraren svarar för att personalen följer 

den lagstiftning om sekretess och 

tystnadsplikt som gäller. Utföraren 

ansvarar för att all personal informeras 

om bestämmelserna och undertecknar 

förbindelse om tystnadsplikt. 

Dialog 

 

 

Dialog 

 

 

Dialog och 

inhämtad 

dokumentation 

Krav 

uppfyllt  

 

Krav 

uppfyllt  

 

Krav 

uppfyllt  

3.6.1 

Huvudmannaskap/Arbetsgivaransvar 

Personal anställd hos utföraren har rätt att 

uttala sig i enlighet med den 

meddelarfrihet som gäller i 

tryckfrihetsförordningen. 

 

 

Dialog 

 

 

Krav 

uppfyllt  

 

3.6.2 Arbetsmiljö, och 

rehabiliteringsansvar 

Utföraren ska ha en handlingsplan för 

vålds- och andra krissituationer. 

 

Dialog och 

inhämtad 

dokumentation 

 

Krav 

uppfyllt  

 

3.6.3 Personalens utbildningsnivå 

Personalen ska ha fullgjort 

omvårdnadsprogram inom 

gymnasieskolan, kommunal 

vuxenutbildning och eller ha 

motsvarande kompetens. 

Utföraren skall tillhandahålla för 

verksamheten relevant handledning för 

personalen. 

 

Dialog och 

inhämtad 

dokumentation 

 

 

Dialog 

 

Krav 

uppfyllt  

 

 

Krav 

uppfyllt  

 

3.7 Kvalitetsarbete 

Utföraren ansvarar för att rutiner för 

anmälan enligt Lex Sarah upprättas, görs 

kända inom verksamheten samt 

tillkännages kommunen. 

 

Dialog och 

inhämtad 

dokumentation 

 

Krav 

uppfyllt  

 

3.8 Enskilda uppdrag efter beslut om 

insats 

Utföraren ska ha upparbetade rutiner för 

att säkerställa att in- och 

 

 

Dialog och 

inhämtad 

dokumentation 

 

 

Krav 

uppfyllt  
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utflyttningsprocessen är utformad utifrån 

varje brukares behov och önskemål. 

3.9 Uppdraget 

Utföraren ska ha tillstånd från 

Inspektionen för vård och omsorg för att 

bedriva enskild verksamhet enligt LSS § 

23. 

Utföraren ska erbjuda de boende en lugn, 

trygg och strukturerad boendemiljö men 

uppmärksamma att verksamheten vare 

sig överbeskyddar eller ställer överkrav 

på de boende. 

 

Dialog 

 

 

Dialog 

 

Krav 

uppfyllt  

 

Krav 

uppfyllt 

 

3.9.1 Brukarmedverkan 

Utföraren ska ansvara för 

brukarmedverkan i olika former där den 

funktionshindrades intressen tas tillvara. I 

brukarmedverkan ingår att ha kontakt 

med anhöriga/närstående och god 

man/förvaltare om den enskilde önskar 

det. 

 

Dialog  

 

Krav 

uppfyllt  

 

3.9.2 Genomförandeplan 

Utföraren ska upprätta en individuell 

genomförandeplan snarast, dock senast 3 

veckor efter inflyttning. Planen ska ske i 

samråd med den enskilde och/eller 

dennes företrädare och ska följas upp vid 

minst ett tillfälle per år eller vid behov. 

Stor vikt ska läggas vid att skapa 

förutsättningar för den enskilde att 

framföra sina åsikter och önskemål. 

 

Dialog och 

inhämtad 

dokumentation 

 

Ej granskad 

då 

nödvändigt 

medgivande 

inte gavs 

 

 

3.9.5 Hälsa 

Personer med funktionsnedsättning kan 

ha en ökad risk för både fysisk och 

psykisk ohälsa. Ohälsosamma mat- och 

rörelsevanor är mer vanligt i den här 

gruppen än i övriga befolkningen. Därför 

ska utföraren främja hälsan hos de 

boende genom att verka för bra mat- och 

rörelsevanor. 

Personer med funktionsnedsättning är en 

utsatt grupp när det gäller våld i nära 

relationer. För att förebygga och 

 

Dialog 

 

 

 

 

 

 

Krav 

uppfyllt  

 

 

 

 

Krav 

uppfyllt  
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upptäcka våld i nära relationer ska en 

lokal rutin finnas för hur detta ska 

hanteras. Personalen ska ha 

grundläggande utbildning inom området. 

Dialog och 

inhämtad 

dokumentation 

3.9.6 Fritidsverksamhet och kulturella 

aktiviteter 

Brukarna ska ha möjlighet att delta i 

samhällsliv, kultur och fritidsaktiviteter 

utifrån personliga önskemål för att 

tillgodose sociala, kulturella, andliga och 

intellektuella behov. 

 

 

 

Dialog 

 

 

 

Krav 

uppfyllt 

 

3.9.7 Samarbete/samverkan 

Utföraren ska samarbeta och samverka 

med de olika organisationer, föreningar 

och myndigheter som behövs för att den 

enskildes behov och intressen ska 

tillgodoses. 

Verksamheten ska kunna ta emot 

praktikanter anvisade av kommunen. 

 

Dialog 

 

 

 

Dialog 

 

Krav 

uppfyllt  

 

 

Krav 

uppfyllt 

 

3.9.9 HSL-insatser 

Utföraren ombesörjer att det finns 

tillgång till sjuksköterskor i aktiv tjänst 

dygnet runt. Detta kan ske genom 

tjänsteköp. 

 

Dialog 

 

Krav 

uppfyllt, 

ombesörjs 

genom 

tjänsteköp 

av 

kommunen 

 

3.9.10 Individuellt utformade insatser 

Det stöd och den service som erbjuds i 

boendet ska anpassas till individuella 

behov uttryckta av den enskilde själv 

eller dennes företrädare. Detta innebär 

bl.a. stöd till att kommunicera och att 

bevara och utöka det sociala nätverket 

utanför bostaden 

 

Dialog 

 

Krav 

uppfyllt  

 

3.9.11 Privata medel 

Utföraren ska vid behov hjälpa till med 

att ta hand om fickpengar m.m. Det ska 

finnas skriftliga rutiner för förvaringen 

och redovisningen av den enskildes 

privata medel. 

 

Dialog och 

inhämtad 

dokumentation 

 

Krav 

uppfyllt  
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3.12.4 Nycklar och medicinskåp 

Utföraren ska redovisa rutiner för 

nyckelhantering för personal och svarar 

för att bekosta låsbyte om nycklar 

förkommer. 

 

Dialog och 

inhämtad 

dokumentation 

 

Krav 

uppfyllt  

 

5.14 Försäkringar 

För att fullgöra sitt uppdrag ska 

Leverantören inneha ansvarsförsäkring 

samt andra erforderliga försäkringar som 

håller Kommunen skadeslös vid skada 

hänförlig till uppdraget. Leverantören ska 

styrka att ansvarsförsäkring är tecknad 

genom att vid förfrågan från Kommunen 

kunna uppvisa kopia på försäkringsbrev. 

 

Dialog och 

inhämtad 

dokumentation 

 

Krav 

uppfyllt  

 

 

Kommentarer 

Attendo har vid avtalsuppföljningen av serviceboendet på Stenbrottet varit 

mycket tillmötesgående och avtalsuppföljningen har kunnat genomföras på 

ett öppet och transparant sätt. Verksamheten präglas av ett professionellt 

förhållningssätt med mycket tydlig ledningsstruktur och bedöms bedrivas 

med ett tydligt och väl genomarbetat system för kvalitetsarbete.  
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Avtalsuppföljningsrapport för avtal 2017KS509, drift av 

Östra backa gruppboende 

Syfte 

Rapportering av avtalsuppföljning för avtal 2017KS509 

Uppföljd verksamhet 

Östra backa gruppboende 

Utförare 

Humana LSS Sverige AB 

Ansvar och genomförande 

Beställarenheten 

 

Sammanfattning av genomförd uppföljning 

Avtalsuppföljning har genomförts. Utföraren uppfyller samtliga 

kontrollerade krav.  

Under uppföljningen har utföraren varit tillmötesgående, samarbetsvillig 

och öppen med arbetssätt, metoder och dokumentation.  

Avtalsuppföljning inom socialtjänst 

Kommunen ansvarar som huvudman för verksamheten på gruppboendet 

Östra backa och nämnden ska enligt 6 kap. 6 § kommunallagen se till att 

verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 

har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller 

för verksamheten. Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är 

tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.  

Avtalsuppföljning är en del av nämndens arbete att efterleva denna paragraf 

i kommunallagen. 

Avtalsuppföljning inom socialtjänstens verksamheter ska särskiljas från 

andra typer av uppföljning, särskilt individuppföljning och 

verksamhetsuppföljning. Individuppföljning syftar till att följa upp insatser 

på individnivå. Avtalsuppföljning, som denna rapport redovisar, syftar till 

att följa upp krav på utförare av socialtjänst som ställs i upphandlade avtal. 

Verksamhetsuppföljning syftar till att följa upp verksamheter i kommunal 

såväl som enskild regi, med samma innehåll (t.ex. alla äldreboenden) för 

jämförelser enheter emellan och säkerställande av kvalitet.  

Avtalsuppföljning är i regel antingen planerad eller händelsestyrd. Denna 

rapport redovisar resultatet av en planerad uppföljning. Händelsestyrd 
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avtalsuppföljning kan initieras om information framkommit som tyder på att 

avtalsrelationen behöver klargöras alternativt att ett avtalsbrott kan 

föreligga.  

   

Verksamheten 

Gruppboendet Östra backa ligger i Björröd utanför Landvetter och rymmer 

sex lägenheter för insatser inom 9 § 9 LSS samt gemensamhetsytor. 

Fastigheten ägs och förvaltas av Härryda kommun.  

De sex lägenheterna är vid avtalsuppföljningen uthyrda.   

Verksamheten bedrivs av Humana LSS Sverige AB på uppdrag av 

kommunen efter att en upphandling genomförts inom ramen för Lag 

(2016:1145) om offentlig upphandling.  

Allmänt om avtalet 

Avtalet med Humana LSS Sverige AB, ref. nr. 2017KS509, för 

gruppboendet Östra backa gäller från 2018-05-01 till 2022-02-28. 

Kommunen är överens med Humana att inte nyttja avtalets optioner om 

förlängning. 

Ersättning utgår under 2021 med 343 100 kronor per månad. Ersättningen 

räknas årligen upp med omsorgsprisindex. Ytterligare ersättning utgår med 

45 402 kr per månad enligt ett tecknat tilläggsavtal för nattbemanning.  

Uppföljningsmetodik 

Uppföljningen har genomförts av socialtjänstens beställarenhet. 

En grundprincip i avtalsuppföljning är att alla krav i avtalet ska kontrolleras 

under avtalsperioden, men alla krav följs vanligen inte upp vid ett och 

samma uppföljningstillfälle. Istället görs ett urval av krav som ska följas 

upp. I samband med urvalet av krav bestäms även vilket tillvägagångssätt 

för uppföljning som ska användas för respektive krav.  

De huvudsakliga tillvägagångssätt som använts är  

• kontroll av uppgifter utan utförarens inblandning 

• granskning av inhämtad dokumentation 

• dialog med utföraren  

Kombinationer av olika tillvägagångssätt har också använts.  

I de fall krav har följts upp med dialog har det i de flesta fall inneburit 

dialog med både chefer (regionchef, enhetschef, gruppledare) och personal 
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på boendet. Vid dialoger har även granskning av dokumentation på plats 

förekommit.   

Uppföljningen har koncentrerats på avtalspunkter där specifika ska-krav 

formulerats i avtalet. Sålunda har avtalspunkter av mer generell karaktär, 

t.ex. att utföraren ska följa vid var tid gällande lagstiftning, inte följts upp 

vid denna uppföljning. Avtalspunkter av den typen har oftare ett större 

värde vid händelsestyrd uppföljning.  

De bedömningsnivåer som använts är ”krav uppfyllt” och ”krav ej uppfyllt”. 

För flertalet krav har uppföljningen använt en kombination av bedömning 

av inhämtad dokumentation och dialog, vilket har givit en fördjupad 

förståelse för Humanas kravuppfyllnad. 

Resultat 

I nedanstående matris redovisas de krav som kontrollerats och resultatet. I 

alla fall bedöms kraven vara uppfyllda. 

Avtalstext Uppföljningssätt Bedömning Åtgärd 

2.1 Anti-korruption 

Leverantören ska aktivt arbeta med anti-

korruption. Leverantören, förutsatt att det 

rör sig om ett svenskt bokföringsskyldigt 

företag, ska i sin verksamhet följa 

Institutet Mot Mutors Näringslivskod. 

Ingen form av mutor, eller oegentliga 

erbjudanden om betalning till eller från 

anställda, företag eller organisationer 

tolereras. 

 

Dialog 

 

Krav 

uppfyllt  

 

2.2 Kvalitetsledningssystem 

Leverantören ska ha ett dokumenterat 

kvalitetssystem som kan verifieras genom 

certifiering eller dokumenterat 

kvalitetsarbete. 

Ett eget system ska minst innehålla 

följande: 

− Införd Kvalitetspolicy 

− Rutin för kompetensutveckling i 

kvalitetsfrågor för personal 

− Rutin för hur underleverantörers 

arbete kvalitetssäkras 

− Rutin på hur beställningar tas 

emot 

 

Dialog och 

inhämtad 

dokumentation 

 

Krav 

uppfyllt  
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− Rutin för hur leverantören 

säkerställer leverans 

− Rutin för hur avvikelser och 

förbättringar hanteras 

− Verksamhetsbeskrivning 

2.3 Miljöledningssystem 

Leverantören ska ha ett dokumenterat 

miljöledningssystem som kan verifieras 

genom certifiering eller dokumenterat 

miljöarbete. 

Systemet ska vara dokumenterat och 

öppet för granskning av Kommunen och 

omfatta den verksamhet som utför 

uppdraget och ska minst inkludera 

följande delar: 

− Verksamhetsbeskrivning, en 

översikt över hur företagets 

verksamhet är uppbyggd och 

fungerar 

− En införd miljöpolicy 

− Rutin för kontinuerlig 

kompetensutveckling av 

personalen i miljöfrågor 

− Rutin för registrering av 

myndighetskrav, beslut och 

föreskrifter som rör 

verksamheten 

− Rutin för hur underleverantörers 

miljöarbete kvalitetssäkras 

− Rutin för registrering och 

hantering av avvikelser och 

förbättringar 

− Årlig intern och/eller extern 

revision av 

miljöledningssystemet 

 

Dialog och 

inhämtad 

dokumentation 

 

Krav 

uppfyllt  

 

3.3 Lagstiftning och rutiner 

Vården och omsorgen bedrivs enligt 

vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Verksamheten ska vara organiserad så att 

höga krav på kontinuitet, säkerhet och 

kvalitet i vården tillgodoses. 

Utföraren svarar för att personalen följer 

den lagstiftning om sekretess och 

tystnadsplikt som gäller. Utföraren 

 

Dialog 

 

 

Dialog 

 

 

 

Krav 

uppfyllt  

 

Krav 

uppfyllt  
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ansvarar för att all personal informeras 

om bestämmelserna och undertecknar 

förbindelse om tystnadsplikt. 

Dialog och 

inhämtad 

dokumentation 

Krav 

uppfyllt  

3.6.1 

Huvudmannaskap/Arbetsgivaransvar 

Personal anställd hos utföraren har rätt att 

uttala sig i enlighet med den 

meddelarfrihet som gäller i 

tryckfrihetsförordningen. 

 

 

Dialog 

 

 

Krav 

uppfyllt  

 

3.6.2 Arbetsmiljö, och 

rehabiliteringsansvar 

Utföraren ska ha en handlingsplan för 

vålds- och andra krissituationer. 

 

Dialog och 

inhämtad 

dokumentation 

 

Krav 

uppfyllt  

 

3.6.3 Personalens utbildningsnivå 

Personalen ska ha fullgjort 

omvårdnadsprogram inom 

gymnasieskolan, kommunal 

vuxenutbildning och eller ha 

motsvarande kompetens. 

Utföraren skall tillhandahålla för 

verksamheten relevant handledning för 

personalen. 

 

Dialog och 

inhämtad 

dokumentation 

 

 

Dialog 

 

Krav 

uppfyllt  

 

 

Krav 

uppfyllt  

 

3.7 Kvalitetsarbete 

Utföraren ansvarar för att rutiner för 

anmälan enligt Lex Sarah upprättas, görs 

kända inom verksamheten samt 

tillkännages kommunen. 

 

Dialog och 

inhämtad 

dokumentation 

 

Krav 

uppfyllt  

 

3.8 Enskilda uppdrag efter beslut om 

insats 

Utföraren ska ha upparbetade rutiner för 

att säkerställa att in- och 

utflyttningsprocessen är utformad utifrån 

varje brukares behov och önskemål. 

 

 

Dialog och 

inhämtad 

dokumentation 

 

 

Krav 

uppfyllt  

 

3.9 Uppdraget 

Utföraren ska ha tillstånd från 

Inspektionen för vård och omsorg för att 

bedriva enskild verksamhet enligt LSS § 

23. 

Utföraren ska erbjuda de boende en lugn, 

trygg och strukturerad boendemiljö men 

 

Dialog 

 

 

Dialog 

 

Krav 

uppfyllt  

 

Krav 

uppfyllt 

 

Page 108 of 385



  

   

 Dokumentbeteckning 
Avtalsuppföljningsrapport för avtal 2017KS509, drift av 
Östra backa gruppboende 

 

Datum     
2021-11-02     

Handläggare   
 Martin Filin Karlsson   

 

 

6 (8)  
  

 

 

uppmärksamma att verksamheten vare 

sig överbeskyddar eller ställer överkrav 

på de boende. 

3.9.1 Brukarmedverkan 

Utföraren ska ansvara för 

brukarmedverkan i olika former där den 

funktionshindrades intressen tas tillvara. I 

brukarmedverkan ingår att ha kontakt 

med anhöriga/närstående och god 

man/förvaltare om den enskilde önskar 

det. 

 

Dialog  

 

Krav 

uppfyllt  

 

3.9.2 Genomförandeplan 

Utföraren ska upprätta en individuell 

genomförandeplan snarast, dock senast 3 

veckor efter inflyttning. Planen ska ske i 

samråd med den enskilde och/eller 

dennes företrädare och ska följas upp vid 

minst ett tillfälle per år eller vid behov. 

Stor vikt ska läggas vid att skapa 

förutsättningar för den enskilde att 

framföra sina åsikter och önskemål. 

 

Dialog  

 

Krav 

uppfyllt 

 

 

3.9.5 Hälsa 

Personer med funktionsnedsättning kan 

ha en ökad risk för både fysisk och 

psykisk ohälsa. Ohälsosamma mat- och 

rörelsevanor är mer vanligt i den här 

gruppen än i övriga befolkningen. Därför 

ska utföraren främja hälsan hos de 

boende genom att verka för bra mat- och 

rörelsevanor. 

Personer med funktionsnedsättning är en 

utsatt grupp när det gäller våld i nära 

relationer. För att förebygga och 

upptäcka våld i nära relationer ska en 

lokal rutin finnas för hur detta ska 

hanteras. Personalen ska ha 

grundläggande utbildning inom området. 

 

Dialog 

 

 

 

 

 

Dialog och 

inhämtad 

dokumentation 

 

Krav 

uppfyllt  

 

 

 

 

Krav 

uppfyllt  

 

3.9.6 Fritidsverksamhet och kulturella 

aktiviteter 

Brukarna ska ha möjlighet att delta i 

samhällsliv, kultur och fritidsaktiviteter 

utifrån personliga önskemål för att 

 

 

 

Dialog 
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tillgodose sociala, kulturella, andliga och 

intellektuella behov. 

Krav 

uppfyllt 

3.9.7 Samarbete/samverkan 

Utföraren ska samarbeta och samverka 

med de olika organisationer, föreningar 

och myndigheter som behövs för att den 

enskildes behov och intressen ska 

tillgodoses. 

Verksamheten ska kunna ta emot 

praktikanter anvisade av kommunen. 

 

Dialog 

 

 

 

Dialog 

 

Krav 

uppfyllt  

 

 

Krav 

uppfyllt 

 

3.9.9 HSL-insatser 

Utföraren ombesörjer att det finns 

tillgång till sjuksköterskor i aktiv tjänst 

dygnet runt. Detta kan ske genom 

tjänsteköp. 

 

Dialog 

 

Krav 

uppfyllt, 

ombesörjs 

genom 

tjänsteköp 

av 

kommunen 

 

3.9.10 Individuellt utformade insatser 

Det stöd och den service som erbjuds i 

boendet ska anpassas till individuella 

behov uttryckta av den enskilde själv 

eller dennes företrädare. Detta innebär 

bl.a. stöd till att kommunicera och att 

bevara och utöka det sociala nätverket 

utanför bostaden 

 

Dialog 

 

Krav 

uppfyllt  

 

3.9.11 Privata medel 

Utföraren ska vid behov hjälpa till med 

att ta hand om fickpengar m.m. Det ska 

finnas skriftliga rutiner för förvaringen 

och redovisningen av den enskildes 

privata medel. 

 

Dialog och 

inhämtad 

dokumentation 

 

Krav 

uppfyllt  

 

3.12.4 Nycklar och medicinskåp 

Utföraren ska redovisa rutiner för 

nyckelhantering för personal och svarar 

för att bekosta låsbyte om nycklar 

förkommer. 

 

Dialog och 

inhämtad 

dokumentation 

 

Krav 

uppfyllt  

 

5.14 Försäkringar 

För att fullgöra sitt uppdrag ska 

Leverantören inneha ansvarsförsäkring 

samt andra erforderliga försäkringar som 

  

Krav 

uppfyllt  
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håller Kommunen skadeslös vid skada 

hänförlig till uppdraget. Leverantören ska 

styrka att ansvarsförsäkring är tecknad 

genom att vid förfrågan från Kommunen 

kunna uppvisa kopia på försäkringsbrev. 

Dialog och 

inhämtad 

dokumentation 

 

Kommentarer 

Humana har vid avtalsuppföljningen av gruppboendet Östra backa varit 

mycket tillmötesgående och avtalsuppföljningen har kunnat genomföras på 

ett öppet och transparant sätt. Verksamheten präglas av ett professionellt 

förhållningssätt med mycket tydlig ledningsstruktur och bedöms bedrivas 

med ett tydligt och väl genomarbetat system för kvalitetsarbete. 

Vid uppföljningen gjordes följande noteringar: 

− Humana LSS Sverige AB är miljöcertifierade enligt ISO 14001. 

− Gruppboendet Östra backa bör säkerställa att personalen har 

kännedom om företagets visselblåsarfunktion. 

− Humana redogjorde för hur de arbetat med aktiviteter inom ramen 

för gruppboendet och lyfter att det varit utmanande under pandemin, 

och särskilt under den tiden som brukarna hade begränsad tillgång 

till daglig verksamhet. Förutsättningar för ett kvalitativt arbete med 

aktiviteter bedöms finnas på gruppbostaden.  
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Avtalsuppföljningsrapport för avtal 2019KS116, 

Driftentreprenad av Hjortens gruppboende och dagliga 

verksamhet 

Syfte 

Rapportering av avtalsuppföljning för avtal 2019KS116 

Uppföljd verksamhet 

Hjortens gruppboende och dagliga verksamhet 

Utförare 

Nytida AB 

Ansvar och genomförande 

Beställarenheten 

 

Sammanfattning av genomförd uppföljning 

Avtalsuppföljning har genomförts. Utföraren uppfyller samtliga 

kontrollerade krav.  

Under uppföljningen har utföraren varit tillmötesgående, samarbetsvillig 

och öppen med arbetssätt, metoder och dokumentation.  

Avtalsuppföljning inom socialtjänst 

Kommunen ansvarar som huvudman för verksamheten på Hjortens 

gruppboende och dagliga verksamhet, och nämnden ska enligt 6 kap. 6 § 

kommunallagen se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 

riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller 

annan författning som gäller för verksamheten. Nämnden ska också se till 

att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i 

övrigt tillfredsställande sätt.  

Avtalsuppföljning är en del av nämndens arbete att efterleva denna paragraf 

i kommunallagen. 

Avtalsuppföljning inom socialtjänstens verksamheter ska särskiljas från 

andra typer av uppföljning, särskilt individuppföljning och 

verksamhetsuppföljning. Individuppföljning syftar till att följa upp insatser 

på individnivå. Avtalsuppföljning, som denna rapport redovisar, syftar till 

att följa upp krav på utförare av socialtjänst som ställs i upphandlade avtal. 

Verksamhetsuppföljning syftar till att följa upp verksamheter i kommunal 

såväl som enskild regi, med samma innehåll (t.ex. alla äldreboenden) för 

jämförelser enheter emellan och säkerställande av kvalitet.  
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Avtalsuppföljning är i regel antingen planerad eller händelsestyrd. Denna 

rapport redovisar resultatet av en planerad uppföljning. Händelsestyrd 

avtalsuppföljning kan initieras om information framkommit som tyder på att 

avtalsrelationen behöver klargöras alternativt att ett avtalsbrott kan 

föreligga.  

Verksamheten 

Hjortens gruppboende och dagliga verksamhet ligger strax söder om 

centrala Mölnlycke och rymmer fem lägenheter för insatser inom 9 § 9 LSS 

samt gemensamhetsytor. Fastigheten ägs och förvaltas av Härryda kommun.  

De fem lägenheterna är vid avtalsuppföljningen uthyrda.   

Verksamheten bedrivs av Nytida AB på uppdrag av kommunen efter att en 

upphandling genomförts inom ramen för Lag (2016:1145) om offentlig 

upphandling.  

Allmänt om avtalet 

Avtalet med Nytida AB, ref. nr. 2019KS116, för Hjortens gruppboende och 

dagliga verksamhet gäller från 2020-04-01 till 2024-03-31. Kommunen har 

option på tre förlängningar om ett år vardera.  

Ersättning utgår under 2021 med 686 769 kronor per månad för 

gruppbostaden och 251 304 kronor per månad för den dagliga 

verksamheten. Ersättningen räknas årligen upp med omsorgsprisindex. 

Ytterligare ersättning utgår med 248 468 kr per månad fram till och med 

augusti 2022 enligt ett tecknat tilläggsavtal för en kompletterande 

beställning.  

Uppföljningsmetodik 

Uppföljningen har genomförts av socialtjänstens beställarenhet. 

En grundprincip i avtalsuppföljning är att alla krav i avtalet ska kontrolleras 

under avtalsperioden, men alla krav följs vanligen inte upp vid ett och 

samma uppföljningstillfälle. Istället görs ett urval av krav som ska följas 

upp. I samband med urvalet av krav bestäms även vilket tillvägagångssätt 

för uppföljning som ska användas för respektive krav.  

De huvudsakliga tillvägagångssätt som använts är  

• kontroll av uppgifter utan utförarens inblandning 

• granskning av inhämtad dokumentation 

• dialog med utföraren  

Page 113 of 385



  

   

 Dokumentbeteckning 
Avtalsuppföljningsrapport för avtal 2019KS116, 
Driftentreprenad av Hjortens gruppboende och dagliga 
verksamhet 

 

Datum     
2021-11-16     

Handläggare   
 Martin Filin Karlsson   

 
 

3 (12)  
  

 

 

Kombinationer av olika tillvägagångssätt har också använts.  

I de fall krav har följts upp med dialog har det i de flesta fall inneburit 

dialog med både chefer (regionchef, enhetschef, gruppledare) och personal 

på boendet. Vid dialoger har även granskning av dokumentation på plats 

förekommit. Utföraren har även givits möjlighet att komplettera med 

ytterligare dokument under uppföljningen. 

Uppföljningen har koncentrerats på avtalspunkter där specifika ska-krav 

formulerats i avtalet. Sålunda har avtalspunkter av mer generell karaktär, 

t.ex. att utföraren ska följa vid var tid gällande lagstiftning, inte följts upp 

vid denna uppföljning. Avtalspunkter av den typen har oftare ett större 

värde vid händelsestyrd uppföljning.  

De bedömningsnivåer som använts är ”krav uppfyllt” och ”krav ej uppfyllt”. 

För flertalet krav har uppföljningen använt en kombination av bedömning 

av inhämtad dokumentation och dialog, vilket har givit en fördjupad 

förståelse för Humanas kravuppfyllnad. 

Resultat 

I nedanstående matris redovisas de krav som kontrollerats och resultatet. I 

alla fall bedöms kraven vara uppfyllda. 

Avtalstext Uppföljningssätt Bedömning Åtgärd 

3.1 Anti-korruption 

Leverantören ska aktivt arbeta 

med anti-korruption. 

Leverantören, förutsatt att det rör 

sig om ett svenskt 

bokföringsskyldigt företag, ska i 

sin verksamhet följa Institutet 

Mot Mutors Näringslivskod. 

Ingen form av mutor, eller 

oegentliga erbjudanden om 

betalning till eller från anställda, 

företag eller organisationer 

tolereras. 

 

Dialog, finns 

policy 

 

Krav uppfylls 

 

3.3 Kvalitetsledningssystem 

För att kontinuerligt och 

långsiktigt utveckla och säkra 

verksamhetens kvalitet ska 

Leverantören ha ett 

ledningssystem för systematiskt 

 

Dialog och 

inhämtade 

dokument 

 

Krav uppfylls 
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kvalitetsarbete enligt SOSFS 

2011:9. 

3.4 Miljöledningssystem 

Leverantören ska bedriva 

miljöarbetet i företaget inom 

ramen av ett miljöledningssystem. 

Om Leverantören vid 

anbudslämnandet inte har ett 

miljöledningssystem så ska det 

vara infört senast vid 

tjänsteleveransen. 

Miljöledningssystemet ska minst 

omfatta följande punkter: 

• Verksamhetsbeskrivning, 

en översikt över hur 

företagets verksamhet är 

uppbyggd och fungerar 

• Införd miljöpolicy 

• Rutin för 

kompetensutveckling av 

personalen i miljöfrågor 

• Rutin för registrering av 

myndighetskrav, beslut 

och föreskrifter som rör 

verksamheten inom 

miljöområdet 

• Rutin för hur 

underleverantörers 

miljöarbete 

kvalitetssäkras 

• Rutin för registrering och 

hantering av avvikelser 

och förbättringar inom 

miljöområdet 

• Årligen intern och/eller 

extern revision av 

miljöledningssystemet 

 

Dialog och 

inhämtade 

dokument 

 

Krav uppfylls 
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Miljöledningssystem ska vara 

dokumenterat och på begäran 

kunna redovisas för Kommunen. 

Bevis på att 

miljöledningssystemet är uppfyllt 

kan utgöras av kopia av gällande 

certifikat enligt ISO 

14001,EMAS, FR2000, 

miljödiplomering eller likvärdig, 

alternativt redogörelse av alla de 

punkter som 

miljöledningssystemet minst ska 

omfatta 

3.5 Praktikplatser 

Leverantören ska kunna ta emot 

praktikanter på gymnasie- och 

yrkeshögskolenivå och uppfylla 

lagstiftade krav och Skolverkets 

riktlinjer i samband med 

arbetsplatsförlagd utbildning. 

Leverantör ska under 

avtalsperioden ha personal 

anställd med handledarutbildning 

som kan handleda emottagna 

praktikanter. 

Dialog och 

uppvisande av 

handledardiplom 

Krav uppfylls  

4.2.1 Lagar, förordningar, 

försäkringar och tillstånd 

Leverantören ska under hela 

avtalsperioden ha de erforderliga 

försäkringar, tillstånd, bevis, 

registreringar och liknande som 

krävs för tjänsten. 

Särskilt gäller att Leverantören 

ska ha tillstånd från Inspektionen 

för vård och omsorg (IVO) för 

Hjortens gruppbostad och 

Hjortens dagliga verksamhet. 

Dialog, nya 

tillstånd för 

gruppboendet 

respektive den 

dagliga 

verksamheten har 

inkommit 

Krav uppfylls  

 

 

4.2.5.1 Arbetsgivaransvar 

Leverantören har ansvaret för 

arbetsmiljön enligt 

Arbetsmiljölagen. Leverantören 

ska ha en arbetsmiljöplan och 

 

Dialog och 

inhämtad 

dokumentation 

 

Krav uppfylls 
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systematiskt driva och utveckla 

arbetsmiljöarbetet för att 

förebygga ohälsa och olycksfall 

och skapa en god arbetsmiljö. 

4.2.5.2 Kompetens 

All personal som utför insatser i 

verksamheten ska uppfylla vad 

som anges i SOSFS 2014:2 (S) 

Allmänna råd. Undantaget är den 

personal som saknar formell 

kompetens vid 

verksamhetsövergången mellan 

Kommunen och Leverantören, 

samt timanställd personal. 

Leverantören ska tillse att all 

personal får kontinuerlig och 

relevant fortbildning. 

Leverantören ska tillhandahålla 

för verksamheten relevant 

handledning för personalen. 

Leverantören ansvarar för att 

personalens kompetens anpassas 

till de behov brukarna har vid 

olika tidpunkter. 

Leverantören ansvarar för att 

personalen har kompetens att ta 

emot delegering från legitimerad 

personal. 

Leverantören ska svara för att 

nyanställda medarbetare får en 

god introduktion. Skriftliga 

rutiner ska finnas för 

introduktionens innehåll och 

genomförande. 

 

Dialog och 

inhämtad 

dokumentation 

 

 

 

 

 

Dialog och 

inhämtad 

dokumentation 

 

 

 

 

Dialog och 

inhämtad 

dokumentation 

 

Dialog och 

inhämtad 

dokumentation 

 

Krav uppfylls 

 

 

 

 

 

 

Krav uppfylls 

 

 

 

 

 

 

Krav uppfylls 

 

 

Krav uppfylls 

 

 

4.2.5.3 Bemanning 

Leverantören ska ansvara för att 

verksamheterna är bemannade på 

ett sådant sätt att brukarna 

garanteras god omsorg, vård och 

säkerhet. 

Leverantören ska säkerställa att 

personalen vid varje verksamhet 

Dialog och 

inhämtad 

dokumentation 

Krav uppfylls  
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och vid varje arbetspass har god 

vana och kunskap om 

arbetsplatsen, samt ingående 

kunskap om brukarna. 

Leverantören ska arbeta för en 

hög personalkontinuitet. 

4.2.5.4 Validering 

Leverantören ska överta och 

fullfölja Kommunens uppdrag 

gentemot befintlig personal 

gällande påbörjade valideringar. 

Dialog (validering 

överflödig då 

aktuell personal ej 

gick med till 

Nytida vid 

övergången) 

Krav uppfylls  

4.2.5.5 Tillgänglig 

arbetsledning, personal- och 

driftansvarig 

Leverantören ska ansvara och 

säkerställa att det finns tillgång 

till arbetsledning dygnet runt. 

Arbetsledning eller 

verksamhetsansvarig ska vara 

tillgänglig för Kommunen 

vardagar under kontorstid. 

Dialog Krav uppfylls  

4.2.6 Förmedling av platser 

Samtliga placeringar görs av 

Kommunens handläggare. 

Leverantören åtar sig att ta emot 

samtliga brukare som Kommunen 

erbjuder lägenhet och/eller plats 

på daglig verksamhet. 

Leverantören ska ha upparbetade 

skriftliga rutiner för att säkerställa 

att verkställighetsprocessen är 

utformad utifrån varje brukares 

individuella behov och önskemål. 

Insatsen ska verkställas 

skyndsamt.  

 

Dialog och 

inhämtad 

dokumentation 

Krav uppfylls  

4.2.10 Kontaktman 

Leverantören ska utse minst en 

kontaktman till varje brukare. Om 

Dialog  Krav uppfylls  
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brukaren så önskar ska det finnas 

möjlighet att byta kontaktman. 

En skriftlig förteckning ska finnas 

över kontaktmännen.  

4.2.11 Genomförandeplan och 

vårdplan 

Samtliga brukare ska ha en 

genomförandeplan för insatser 

som utförs enligt LSS. 

Dialog och 

inhämtad 

dokumentation 

Krav uppfylls  

4.2.12 Samhälle, kultur och 

fritid 

Brukaren ska ges möjlighet till att 

delta i samhällsliv, kultur och 

fritidsaktiviteter utifrån personliga 

önskemål, rättigheter och behov. 

Som ett komplement till 

Leverantörens egna verksamhet 

ska samarbete eftersträvas med 

externa organisationer, i syfte att 

tillgodose brukarnas sociala, 

kulturella, andliga och 

intellektuella behov. 

Dialog  Krav uppfylls  

4.2.13 Kost och måltider 

Kosten ska kunna anpassas efter 

religiösa och etiska krav. 

Brukaren ska utifrån behov och 

önskemål ha möjlighet att välja 

mellan att laga mat och äta i sin 

egen lägenhet eller i de 

gemensamma lokalerna. 

Leverantören ska utforma 

hjälpinsatser avseende kost och 

måltider utifrån den enskildes 

behov, förutsättningar och 

önskemål. Den enskildes 

önskemål och självbestämmande 

ska beaktas. 

Dialog  Krav uppfylls  

4.2.14 Hälsa och våld i nära 

relationer 

För att förebygga och upptäcka 

våld i nära relationer ska en lokal 

Dialog och 

inhämtad 

dokumentation 

Krav uppfylls   
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rutin finnas för hur detta ska 

hanteras. Personalen ska ha 

grundläggande utbildning inom 

området. 

4.2.15 Privat egendom 

Leverantören ska ha skriftliga 

rutiner och regler för förvaring, 

hantering och redovisning av 

brukares privata egendom. 

Mycket hög säkerhet ska uppnås 

avseende brukarens privata 

egendom. Vad som anges i bilaga 

Gåvor, testamenten och bevittning 

ska efterlevas av Leverantören. 

Dialog och 

inhämtad 

dokumentation 

Krav uppfylls  

4.2.16 Avvikelsehantering, Lex 

Sarah och Lex Maria 

Leverantören ska ansvara för att 

all personal har god kännedom 

om och följer rutinen för 

avvikelsehanteringen och 

bestämmelserna om 

rapporteringsskyldighet. 

Leverantören ska ha rutiner för 

avvikelsehantering som avser 

insatserna enligt LSS och de ska 

omfatta bestämmelser om 

rapporteringsskyldighet av brister 

i verksamhetens kvalitet enligt 

gällande lagar och föreskrifter. 

Leverantören ska halvårsvis, sista 

augusti respektive sista januari, 

lämna sammanställningar till 

Kommunen av samtliga 

rapporterade avvikelser och 

missförhållanden. Leverantören 

ska skyndsamt underrätta 

Kommunen om allvarliga 

missförhållanden samt risk för 

detsamma. 

Leverantören ska följa 

Kommunens rutiner gällande 

avvikelserapportering avseende 

HSL-insatser. Leverantören ska 

Dialog och 

inhämtad 

dokumentation 

Krav uppfylls  
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skyndsamt underrätta Kommunen 

om allvarliga vårdskador samt 

risk för detsamma. 

4.2.18 Dokumentation och 

förvaring av handlingar 

Leverantören ska förvara 

brukarens personakt med 

innehållande handlingar säkert. 

Handlingarna ska vara skyddade 

mot förstörelse, skada, tillgrepp 

eller obehörig åtkomst. 

Dialog Krav uppfylls  

4.2.23 Tystnadsplikt 

Leverantören ansvarar för att det 

finns rutiner för att bestämmelser 

om tystnadsplikt enligt LSS och 

HSL samt att dessa är kända och 

efterföljs av all personal hos 

Leverantören. 

Dialog och 

inhämtad 

dokumentation 

Krav uppfylls  

4.2.24.1 Tandvård 

Leverantören ska tillse att 

omvårdnadspersonalen har 

kunskap om allmän munhälsovård 

genom kontinuerlig utbildning 

[…]. 

Dialog Krav uppfylls  

4.2.24.2 Vårdhygien och 

smittskydd 

Leverantören ska följa vid var tid 

gällande lagstiftning och 

föreskrifter avseende basal hygien 

och smittskydd som gäller inom 

all hälso- och sjukvård samt 

boende med särskild service. 

Lokala basala hygienrutiner ska 

följas. 

Dialog och 

inhämtad 

dokumentation 

Krav uppfylls  

4.2.24.4 Läkarvård och 

läkemedel 

Leverantören ska följa rutiner för 

läkemedelshantering. 

Leverantören ska ha en rutin för 

säker nyckelhantering för 

läkemedelsskåpen. 

Dialog och 

inhämtad 

dokumentation 

Krav uppfylls  
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4.2.25 Säkerhet och 

krisberedskap 

Leverantören ansvarar för att det 

finns: 

• en skriftlig, känd och 

uppdaterad riskanalys för 

verksamheten med 

avseende på brukares, 

personals och besökares 

säkerhet 

• en skriftlig, känd och 

uppdaterad plan över hur 

man ska agera vid en 

allvarlig händelse eller 

kris, exempelvis brand, 

längre tids el- eller 

vattenavbrott, om 

personal eller brukare 

skadas allvarligt i eller 

utanför verksamheten 

samt vid oväder och 

värmeböljor 

• en skriftlig, känd och 

uppdaterad 

kontinuitetsplan för 

verksamheten 

• Leverantören ska bedriva 

ett systematiskt 

brandskyddsarbete. 

Dialog och 

inhämtad 

dokumentation 

Krav uppfylls  

6.9 Chefsnärvaro 

Det antal timmar som 

Leverantören har angett i sitt 

anbud att verksamhets-, 

enhetschef eller motsvarande 

sammantaget ska finnas på plats i 

Hjortens gruppbostad och 

Hjortens dagliga verksamhet ska 

denne faktiskt befinna sig i 

gruppbostaden eller den dagliga 

verksamheten. Möten och annat 

arbete som utförs utanför 

gruppbostaden eller den dagliga 

Dialog och 

inhämtad 

dokumentation 

Krav uppfylls  
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verksamheten jämställs inte med 

tid på plats. 

Arbetsledning ska finnas på plats 

minst 30 timmar per vecka. Dessa 

timmar är ett genomsnitt per 

vecka baserat på varje period om 

fyra veckor. 

 

Kommentarer 

Nytida har vid avtalsuppföljningen av Hjortens gruppboende och dagliga 

verksamhet varit mycket tillmötesgående och avtalsuppföljningen har 

kunnat genomföras på ett öppet och transparant sätt. Verksamheten präglas 

av en från centralt håll mycket tydlig ledningsstruktur och bedöms bedrivas 

med ett tydligt och väl genomarbetat system för kvalitetsarbete. Vidare 

bedöms verksamheten präglas av ett stort personligt engagemang för 

verksamhetens innehåll hos såväl chefer som medarbetare. 

Nytida efterfrågar en förbättrad kommunikation med kommunens Hälso- 

och sjukvårdspersonal.  

Nytida, som är en del av Ambeagruppen, bedöms ha ett mycket väl utarbetat 

ledningssystem för kvalitet med tydliga riktlinjer, rutiner och checklistor. I 

vissa fall gäller centralt framtagna rutiner även som lokala, och i andra fall 

behöver de anpassas lokalt. Uppföljningsgruppen på beställarenheten 

noterade att det finns utrymme till en bättre ordning på dokument på lokal 

nivå.  
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Sektorn för socialtjänst 
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 Datum   
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Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN496 709 

 

 

 

Redovisning av lokal handlingsplan psykisk hälsa 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Enligt välfärdsnämndens årsplan ska den lokala handlingsplanen för psykisk 
hälsa redovisas i nämnden en gång per år. 

Sedan 2016 har årliga överenskommelser slutits mellan Sveriges kommuner 
och regioner, SKR, och regeringen om Stöd till riktade insatser inom 
området psykisk hälsa för att stärka kommuner och regioner i arbetet. 
Huvudmännen fick då i uppdrag att ta fram länsgemensamma 
handlingsplaner för psykisk hälsa. I överenskommelsen fastställdes fem 
fokusområden som särskilt viktiga: 

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

Den länsgemensamma handlingsplanen har antagits av kommunstyrelsen 
och välfärdsnämnden 2018 respektive 2021. För att omsätta 
handlingsplanen i praktik på lokal nivå, har lokal handlingsplan för psykisk 
hälsa 2019–2022, tagits fram inom ramen för vårdsamverkan. Aktiviteter 
för att utveckla samverkan, delaktighet, tillgänglighet, kompetens, arbetssätt 
och verksamheter har prioriterats. Handlingsplanen utgör en del i 
förvaltningens arbete med Agenda 2021. Förvaltningens bedömning är att 
den lokala handlingsplanen för psykisk hälsa medför stöd i 
utvecklingsarbetet.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 15 november 2021 
 Lokal handlingsplan psykisk hälsa 
 Sammanställning av prioriterade aktiviteter som genomförts eller 

pågår 2021 
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Ärendet 
Sedan 2016 har årliga överenskommelser slutits mellan Sveriges kommuner 
och regioner, SKR, och regeringen om Stöd till riktade insatser inom 
området psykisk hälsa. Syftet är att stärka kommuner och regioner i arbetet 
med att främja psykisk hälsa, minska den psykiska ohälsan samt erbjuda 
effektiva insatser. I överenskommelsen har fem fokusområden fastställts 
som särskilt viktiga att fokusera på i arbetet:  

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

 
Sveriges kommuner och regioner fick i samband med överenskommelsen 
2016 i uppdrag att ta fram länsgemensamma handlingsplaner för psykisk 
hälsa. I Västra Götalandsregionen utgjorde den regionala vårdsamverkan 
arenan för arbetet med en gemensam handlingsplan för huvudmännen. I den 
länsgemensamma handlingsplanen som upprättades 2018 och omfattade 
målgrupperna barn och unga samt vuxna definierades 15 mål som utgick 
från de fem fokusområdena.  

För att kunna omsätta intentionerna i den länsgemensamma handlingsplanen 
i praktik på lokal nivå påbörjades arbetet med att upprätta en lokal 
handlingsplan för psykisk hälsa inom ramen för närområdessamverkan, 
NOSAM. Framtagandet har skett genom att kartlägga behovs- och 
utvecklingsområden men också genom att inventera redan pågående arbete 
och projekt kring psykisk hälsa i kommunen. Annat underlag till aktiviteter 
är resultat från uppföljningar och kartläggningar där förbättringsområden 
framkommit, exempelvis brukarundersökningar och rapporter om 
brukarerfarenhet av samordnad individuell plan, SIP. 

Den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa antogs först av 
kommunstyrelsen den 9 april 2018 § 145 och efter den länsgemensamma 
uppföljningen 2020, av Välfärdsnämnden den 28 april 2021 § 115. Den 
länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa omfattar nu perioden 
2018–2022. I samband med att förslag om förlängningen av den 
länsgemensamma planen antogs av Välfärdsnämnden fattade styrgruppen 
för den lokala handlingsplanen beslut om samma förfarande. Den lokala 
handlingsplanen för psykisk hälsa omfattar nu 2019–2022.  

De aktiviteter som hitintills har prioriterats, genomförts och pågår består av 
både kortare utbildningsinsatser och större verksamhetsförändringar. 
Tyngdpunkt i utvecklingsarbetet har lagts på samverkan, delaktighet, 
tillgänglighet, kompetensutveckling, arbetssätt och verksamhetsutveckling. 
Den lokala handlingsplanen utgör en del i kommunens arbete med Agenda 
2030, mål tre, god hälsa och välbefinnande. 
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Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att den lokala handlingsplanen för psykisk 
hälsa utgör ett stöd för att belysa, samordna och göra utvecklingsarbetet 
överblickbart.  

 
 
 
 
Lena Lager  Päivi Malmsten 
Sektorschef Skolchef/Sektorschef 
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Lokal handlingsplan psykisk 
hälsa 2019-2022

Sammanställning av genomförda och pågående prioriterade 
aktiviteter, för att för att främja psykisk hälsa och förebygga 
psykisk ohälsa, inom sektorn för socialtjänst och sektorn för 
utbildning, kultur och fritid
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Prioriterade aktiviteter 2021 - Gemensamma aktiviteter

Fokusområde och mål Prioriterade aktiviteter som har genomförts/pågår

Ledning styrning och 
organisation (barn och 
unga)
5.1 Nollvision om suicid i 
Västra Götaland

Förebyggande och 
främjande insatser
1.1 Nollvision om suicid i 
Västra Götaland

• Utbildning i MHFA (första hjälpen till psykisk hälsa) - 5 medarbetare har utbildats till 
instruktörer. Ytterligare en medarbetare kommer att utbildas i november 2021. Två 
kurstillfällen planeras i november och december 2021. Sedan 2019 har totalt 120 
medarbetare utbildats. 

• Den länsgemensamma handlingsplanen för suicidprevention har antagits av 
kommunstyrelsen. Arbete med lokal plan för suicidprevention pågår och beräknas vara klar 
i december 2021. 

• Youth Aware of Mental Health (YAM). Program för årskurs 8 som syftar till att främja 
diskussion och färdigheter i att möta livets svårigheter och kunskap om psykisk hälsa. 
Genomförs i samverkan mellan socialtjänst och skola. Under 2021 har ytterligare 3 ledare 
utbildats.

• Aktiviteter i samband med internationella suicidpreventiva dagen den 10 september och 
Världsdagen för psykisk hälsa den 20 oktober1.

• Fysiska och digitala föreläsningar, Våga fråga Suicid Zero, Livsviktiga snack, Ungas 
psykiska ohälsa (digital utbildning även tillgänglig för gymnasiet).

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

• Utveckling av arbetet med samordnad individuell plan (SIP) inom ramen för 
närområdessamverkan (NOSAM). Sedan 2019 har ca 250 medarbetare inom kommunen 
och regionen utbildats i SIP och SIP-ledning med inriktning mot barn och unga, vuxna samt 
äldre. 

• En  lokal strategi för SIP har antagits inom ramen för NOSAM i syfte att tydliggöra 
genomförande, ansvar och roller vid gemensam planering av samordnade insatser. 

• SIP-samordnare kommer att tillsättas inom ramen för närområdessamverkan inför 2022.

H Ä R R Y D A  K O M M U N
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Prioriterade aktiviteter 2021 - Barn och unga

Fokusområde och mål  Prioriterade aktiviteter som har genomförts/pågår

Förebyggande och främjande 
insatser
1.1 Föräldrar ska erbjudas stöd 
under barnets hela uppväxt

• Föräldrastöd 
- Tillgång till anhörigstöd av anhörigkonsulent, i grupp eller enskilt, samtal, erfarenhets- 

utbyte samt fortbildning
- Digitala kurser och föreläsningar exempelvis kursen Aktivt föräldraskap samt föreläsningar 

inriktning mot unga och droger.
• Utveckling av arbetet med yngre barn på familjecentralerna - Fokus på att på plats 

identifiera små barn i miljö med högre risk för ogynnsam utveckling, tätt samarbete mellan 
familjebehandlare, förskola och BVC.

• Stöd genom gruppverksamhet - Metoder för utbildning och förhållningssätt, Circle of 
Security (trygghetscirkeln). Metodens syfte är att skapa förutsättningar för trygg 
anknytning för att förebygga psykisk ohälsa senare i livet. 

1.2 Alla elever ska lämna grund 
och gymnasieskolan med 
godkända betyg

• Projektet för sociala investeringsmedel (SIM) - Samverkan mellan barn- och 
ungdomsmedicin, skola och socialtjänst. Syftet är att säkra övergången mellan förskola till 
förskoleklass och erbjuda tidiga insatser. Projektet presenterade slutrapport i februari och 
övergår till ordinarie arbetssätt under 2021.Kommunen presenterar arbetet i VGR:s 
spridningskonferens.

• Tvärprofessionell samverkan mellan skola och socialtjänst i Närvaroteam och 
SAMSSteam (samverkan mellan skola och socialtjänst). Fortsatt utveckling av arbetssätt 
och teamarbete kring problematisk skolfrånvaro. Via teamen finns möjlighet till stöd till 
elev, vårdnadshavare och skola. Samordnare för arbetet har tillsatts. Arbetet är 
forskningsanknutet.

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

• Positiv Atferd (positivt beteende), Läringsmiljö (PALS) - Evidensbaserad modell som har 
utvecklats för att möta utmaningarna i skolan. Skolan arbetar systematiskt för att skapa 
och säkerställa en god inlärningsmiljö där eleverna trivs och känner sig trygga. Syftet är 
att bättre kunna stödja och vägleda alla elever till goda skolprestationer. Modellen används 
i fyra skolor i kommunen

3
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Prioriterade aktiviteter 2021 - Barn och unga

Fokusområde och mål Prioriterade aktiviteter som har genomförts/pågår

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

•  TSI - SSPF, tidiga och samordnade insatser, Samverkansprojekt mellan 
    Socialtjänst, Skola, Polis och Fritid. Uppdrag är att motverka normbrytande
    beteende hos unga. SSPF-koordinator har tillsatts i mars 2021. Orossamtal kommer att
    erbjudas till  yngre tonåringar och ungdomar i riskzon tillsammans med vårdnadshavare. 
    Gemensamt arbete med bedömning utifrån oroskriterier kommer att inledas inom alla
    åldersgrupper. 
• Chattfunktion för Härryda kommuns unga där de kan få stöttning, tips och råd av 

kommunens fältgrupp bland annat när det gäller identitetsfrågor, psykiska hälsa, skola och 
social situation. Utveckling av chatten planeras genom samarbete med 
ungdomsmottagningen och utökning av målgruppen till att också omfatta vårdnadshavare.

• Övergripande elevhälsoplan har tagits fram för grundskola och särskola för att tydliggöra 
rutiner i syfte att säkerställa insatserna. 

• Arbete med att tydliggöra samverkansprocessen inom socialtjänstens 
verksamhetsområden pågår. Rutiner för samverkan revideras och upprättas utifrån behov. 
Syftet är att säkerställa samt effektivisera samordning av insatser. 

2.2 Förebygga och 
uppmärksamma bruk av 
alkohol och narkotika bland 
unga

• Förberedelser inför uppstart av vårdsamverkan med Mini-Maria mottagning pågår.

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

• Undersökning pågår för att hitta sätt att ta tillvara på barn och ungas synpunkter om deras 
kontakter med socialtjänsten. 

H Ä R R Y D A  K O M M U N
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Prioriterade aktiviteter 2021 - Vuxna

Fokusområde och mål Prioriterade aktiviteter som har genomförts/pågår

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

• Vidareutveckling av programmet viktig intressant person (VIP) - Självstärkande 
kurser för personer med psykisk ohälsa eller andra funktionsvariationer. Totalt 6 
medarbetare har utbildats till kursledare och ca 25 brukare har deltagit i kurserna 
hittills. Fler kursledare planeras utbildas 2022. 

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

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

• Utveckla samverkan och samordning internt och externt - Psykiatriteam har skapats 
internt i vilket socialpsykiatrihandläggare samt representanter från rehab, utförare 
inom funktionsstöd och psykiatrisjuksköterska regelbundet möts. 

• Team för Aktiv uppsökande integrerad samhällsbaserad behandling och rehabilitering 
(ACT) - Planering pågår av integrerat organiserat arbete tillsammans med andra för 
vård och stöd till personer med omfattade och komplex problematik.

• Arbete med att tydliggöra samverkansprocessen inom socialtjänstens 
verksamhetsområden pågår. Rutiner för samverkan revideras och upprättas utifrån 
behov. Syftet är att säkerställa samt effektivisera samordning av insatser. 

5
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Prioriterade aktiviteter 2021 - Vuxna

Fokusområde och mål Prioriterade aktiviteter som har genomförts/pågår

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

• Utveckla samverkan och samordning internt och externt - Psykiatriteam har 
skapats internt i vilket socialpsykiatrihandläggare samt representanter från 
rehab, utförare inom funktionsstöd och psykiatrisjuksköterska regelbundet möts. 
Teamet har under 2021 utbildats i SIP och samsjuklighet.

• Ökad tillgänglighet genom utökade öppettider på  den öppna dagverksamheten 
Kreativt center som är en öppen dagverksamhet inom funktionsstöd. 
Verksamheten har arbetat aktivt med olika typer av gruppaktiviteter utifrån olika 
inriktningar i syfte att tillgodose fler besökares behov och intressen.

• Projektanställning av ”jobbcoach” på Kreativt center - skapar förutsättningar för 
personer med psykisk ohälsa att kunna komma ut i arbetslivet genom praktik 
eller annat stöd. Verksamheten arbetar IPS (Individual placement support) 
inspirerat. Under 2021 har det lett till en positiv utveckling för ca 10 personer när 
det gäller sysselsättning i form av studier och tillgång till arbetsliv.

• Rävlanda trädgårdar har blivit Härryda trädgårdar - Möjligheten till 
arbetslivsinriktad rehabilitering har utökats. Från och med september 2021 
omfattar verksamheten både Rävlanda trädgårdar och Råda Säteri.

H Ä R R Y D A  K O M M U N
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för socialtjänst 
Johanna Almqvist-Larsson 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-10-18   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2020VFN573 615 

 

 

 

Kvalitetsgranskning studieavbrott inom kommunal vuxenutbildning 
i Härryda kommun. 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19 och 20 §§ skollagen (2010:800) 
genomfört en kvalitetsgranskning i Härryda kommun avseende kvaliteten i 
arbetet med att motverka studieavbrott inom kommunal vuxenutbildning. 
Skolinspektionen kom i granskningen fram till att huvudmannen och rektor i 
flera delar leder arbetet med att främja fullföljande av studier. 
 
Ett utvecklingsarbete behöver dock inledas inom två delar 

1. Huvudmannen behöver utveckla styrningen av arbetet med att 
motverka avbrott genom att tydliggöra målsättningar, planering och 
prioriteringar. 

2. Huvudmannen behöver utveckla arbetet med att systematiskt följa 
upp och analysera orsaker till att elever avbryter kurser. 

 
Efter inlämnad redovisning om hur arbetet har utvecklats godkände 
Skolinspektionen kvalitetsgranskningen, med tillägget att det inte framgår 
av redovisningen hur huvudmannen tar del av eller deltar i den analys av 
studieavbrott som personalen gör, vilket förvaltningen kommer att åtgärda. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 18 oktober 2021 
 Beslut efter kvalitetsgranskning av arbetet för att motverka 

studieavbrott i kommunal vuxenutbildning i Härryda kommun, 24 
mars 2021 

 Mall för huvudmannens redovisning Härryda kommun 
 Uppföljningsbeslut efter kvalitetsgranskning av arbetet för att 

motverka studieavbrott i kommunal vuxenutbildning i Härryda 
kommun, 12 oktober 2021 
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Ärendet 
Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19 och 20 §§ skollagen (2010:800) 
genomfört en tematisk kvalitetsgranskning i Härryda kommun avseende 
kvaliteten i arbetet med att motverka studieavbrott inom kommunal 
vuxenutbildning. Syftet var att granska i vilken utsträckning huvudmannen 
och rektorn arbetar långsiktigt och systematiskt med insatser för att främja 
elevers fullföljande av studier inom den kommunala vuxenutbildningen på 
grundläggande och gymnasial nivå. 
 
Skolinspektionen kom i kvalitetsgranskningen fram till att huvudmannen 
och rektorn i flera delar leder arbetet med att vidta åtgärder som främjar 
fullföljandet av studier och motverkar avbrott inom den kommunala 
vuxenutbildningen. Ett utvecklingsarbete behöver dock inledas inom två 
delar. Nedan redovisas delarna och huvudmannens svar på hur de utvecklat 
arbetet. Svaret har godkänts av Skolinspektionen: 
 

1. Huvudmannen behöver utveckla styrningen av arbetet med att 
motverka avbrott genom att tydliggöra målsättningar, planering 
och prioriteringar. 
 

Huvudmannen har utvecklat det systematiska kvalitetsarbetet så att det nu 
finns tydligare styrning avseende arbetet med att motverka studieavbrott. 
Bland annat nämns att en målsättning med arbetet är att minska andelen 
avbrott och att detta arbete förankrats hos berörd personal vid höstterminens 
början. Huvudmannen har också gett personalen i uppgift att bedriva ett 
aktivt arbete med att förhindra avbrott och detta ska ske i samarbete mellan 
elev, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare. En kartläggning av 
avbrottsorsak planeras. 

 
2. Huvudmannen behöver utveckla arbetet med att systematiskt 

följa upp och analysera orsaker till att elever avbryter kurser. 
 

Huvudmannen har utvecklat det systematiska kvalitetsarbetet genom bland 
annat att en tydligare uppföljning och analys av avbrottsorsakerna har 
implementerats i arbetet med resultaten för läsåret 20/21. Uppföljningen 
genomförs nu på ett sådant sätt att eventuella könsmönster kan urskiljas 
samt genomförs på en aggregerad nivå. Arbetet kommer att fortgå på detta 
sätt, och har hittills gett en tydligare bild av orsakerna till avbrott både på 
individ- samt övergripande nivå. Av huvudmannens redovisning framgår att 
all personal inom vuxenutbildningen varit delaktiga i analysen av varför 
elever avbryter kurser. 
 
Skolinspektionen påpekade att det inte framgår av redovisningen hur 
huvudmannen tar del av eller deltar i den analys av studieavbrott som 
personalen gör. Skolinspektionen vill framhålla vikten av att huvudmannen 
följer upp och utvärderar de åtgärder som vidtagits för att utveckla arbetet 
med att systematiskt följa upp och analysera orsaker till att elever avbryter 
kurser. Det är viktigt för att säkerställa att huvudmannen och rektorn får en 
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tydlig bild av orsakerna till avbrotten och därigenom kan vidta välgrundade 
och riktade åtgärder för att förhindra framtida avbrott. 
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen avser att säkerställa att huvudmannen och rektor tar del av 
den analys som personalen gör och utifrån det kan vidta åtgärder för att 
förhindra att framtida avbrott.  
 
 
 
 
 
Lena Lager Hans Frimanson 
Sektorchef Verksamhetschef 
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Inledning  

Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19 och 20 §§ skollagen (2010:800) 

genomfört en tematisk kvalitetsgranskning i Härryda kommun avseende kvaliteten i 

arbetet med att motverka studieavbrott inom kommunal vuxenutbildning. Syftet 

med denna kvalitetsgranskning är att granska i vilken utsträckning huvudmannen 

och rektorn arbetar långsiktigt och systematiskt med insatser för att främja elevers 

fullföljande av studier inom den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande 

och gymnasial nivå.  

Läsanvisning 

Bedömningen görs i förhållande till de kvalitetskriterier Skolinspektionen satt upp i 

granskningen inom det granskade området, vilka beskrivs i bilaga 2. I denna bilaga 

finns också beskrivet hur granskningen har genomförts. Granskningens 

författningsstöd återfinns i bilaga 3. I beslutet bedöms om huvudmannens arbete 

uppfyller framtagna kvalitetskriterier i hög utsträckning, i flera delar eller i låg 

utsträckning. Om en huvudmans arbete bedöms uppfylla kvalitetskriterierna i låg 

utsträckning eller i flera delar anger Skolinspektionen att utvecklingsarbeten 

behöver inledas och beskriver inom vilka områden. En skriftlig redovisning av 

åtgärder begärs också av huvudmannen. Om en huvudmans arbete bedöms 

uppfylla kriterierna i hög utsträckning begär inte Skolinspektionen motsvarande 

redovisning men kan lämna framåtsyftande kommentarer. 

Beslut: 

Skolinspektionen bedömer att framtagna kvalitetskriterier uppfylls i Härryda 

kommun i följande utsträckning: 

Huvudmannens och rektorns arbete med att främja elevers fullföljande av studier 
och motverka avbrott  

Skolinspektionen bedömer att huvudmannen och rektorn i flera delar leder 
arbetet med att vidta åtgärder som främjar fullföljandet av studier och 
motverkar avbrott inom den kommunala vuxenutbildningen. 

Ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande delar: 
 

 Huvudmannen behöver utveckla styrningen av arbetet med att 
motverka avbrott genom att tydliggöra målsättningar, planering och 
prioriteringar. 
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 Huvudmannen behöver utveckla arbetet med att systematiskt följa upp 

och analysera orsaker till att elever avbryter kurser.  

Uppföljning  

Huvudmannen ska senast den 24 september 2021 redovisa till Skolinspektionen 

vilka förbättringsåtgärder som vidtagits utifrån de identifierade 

utvecklingsområdena och resultat av dessa åtgärder. Som stöd för redovisningen 

bör bifogad mall (bilaga 4, finns i separat dokument) användas. 

Redogörelsen skickas via e-post till 

skolinspektionen.linkoping@skolinspektionen.se. Hänvisa till Skolinspektionens 

diarienummer för granskningen (dnr 2020:6278) i de handlingar som sänds in. 

  

Skolinspektionens bedömningar  

Huvudmannens och rektorns arbete med att främja 

elevers fullföljande av studier och motverka avbrott  

I granskningen av arbetet med att främja elevers fullföljande av studier och 

motverka avbrott ingår att utreda om arbetet är långsiktigt, kontinuerligt och 

proaktivt och om det finns samsyn i organisationen om viktiga prioriteringar. 

Arbetet med uppföljning och analys av orsaker till studieavbrott på 

huvudmannanivå och rektorsnivå omfattas också, liksom arbetet med att utifrån 

analysen vidta träffsäkra åtgärder för att främja elevernas fullföljande av studier. 

Såväl det förebyggande som det reaktiva arbetet med att motverka avbrott 

omfattas. Viktiga aspekter i arbetet är arbetssätt och ansvarsfördelning, samt de 

förutsättningar som ansvarig personal ges för att bedriva ett förebyggande 

arbete.  

 

Skolinspektionen bedömer att huvudmannen och rektorn i flera delar leder arbetet 

med att vidta åtgärder som syftar till att minska avbrott inom den kommunala 

vuxenutbildningen. Rektorn leder ett aktivt arbete med att identifiera och kontakta 

elever som riskerar att avbryta sina studier. Det finns även en samsyn inom 

enheten kring hur arbetet ska gå till. Rektorn följer också, tillsammans med lärare, 

specialpedagog och studie- och yrkesvägledare, till viss del upp avbrott och 

eventuella orsaker till avbrotten och vidtar åtgärder i syfte att förhindra avbrott. 

Uppföljningen och åtgärderna görs emellertid främst på individnivå vilket leder till 

att det saknas en övergripande bild av studieavbrott. Den uppföljning som görs är 

således inte tillräckligt utförlig för att möjliggöra en analys av orsakerna på en 

aggregerad nivå och på så sätt avgöra vilka insatser som ska prioriteras. Vidare 
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framgår att rektorn har kontinuerlig dialog med skolchefen och att det finns en 

struktur för redovisning till huvudmannen om verksamheten. Redovisningen 

gällande studieavbrott omfattar dock endast statistik över antal avbrott och den 

orsaksanalys som redovisas är på individnivå. Det finns politiska mål i kommunen 

där vuxenutbildningen delvis involveras. Emellertid saknas planering för hur 

huvudmannens arbete med att minska avbrott ska genomföras, följas upp och 

utvärderas och det saknas även ett tillräckligt utförligt underlag för uppföljning och 

analys av orsaker till avbrott inom den kommunala vuxenutbildningen. 

Långsiktigt arbete med att minska studieavbrott saknas på huvudmannanivå 

På huvudmannanivå saknas ett långsiktigt arbete med att minska studieavbrott. 

Det saknas även tydliga prioriteringar i huvudmannens arbete med att minska 

avbrott, men det finns en samsyn i verksamheten kring hur arbetet ska bedrivas. Av 

intervju med skolchefen framgår att det inte finns något samlat arbete i form av 

fastslagna målsättningar, organisering eller planering från huvudmannens sida i 

relation till studieavbrott inom vuxenutbildningen. Arbetet med att minska 

studieavbrott bedrivs enligt skolchefen på enhetsnivå och är inte något som 

huvudmannen leder och styr. Rektorn uppger att formen för det systematiska 

kvalitetsarbetet ska förändras. Hon har fått i uppdrag av huvudmannen att 

upprätta en enhetsplan istället för som tidigare en verksamhetsplan. Planen ska 

bland annat innehålla statistik gällande antal elever, avbrott, genomströmning och 

betyg samt en analys av verksamheten. Rektorn uppger vidare att hon dock inte 

har fått något specifikt uppdrag av huvudmannen att arbeta med studieavbrott. 

Arbetet bedrivs istället på enhetsnivå tillsammans med lärare, specialpedagog och 

studie- och yrkesvägledare. Huvudmannen får kännedom om det arbete som 

bedrivs på enheten utifrån muntlig redovisning av rektorn. Skolchefen beskriver att 

redovisningen bland annat handlar om andel elever med kursavbrott uppdelat på 

kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå och 

betygsstatistik. Resultaten jämförs med statistik för riket och andra kommuner och 

även med föregående års resultat. Enligt skolchefen och rektorn har inte nämnden 

utifrån redovisningen lyft någon fråga om studieavbrott och det arbete som 

bedrivs för att motverka dessa, utan godtagit de redovisningar som gjorts. 

Nämnden har inte heller fattat några specifika beslut utifrån de resultat som 

rektorn presenterat kring studieavbrott. Rektorn och skolchefen menar att det 

beror på att nämnden ser att arbetet leder mot det verksamhetsövergripande mål 

som finns, vilket handlar om att minska utbetalningen av försörjningsstöd och även 

verka för minskad arbetslöshet.  

Orsaker till avbrott följs huvudsakligen upp och analyseras på individnivå 

Rektorn följer huvudsakligen upp och analyserar skälen till avbrott på individnivå, 

men gör inte någon aggregerad analys. På enhetsnivå följer rektorn kontinuerligt 

upp skälen till avbrott och en viss orsaksanalys görs. Av samtliga intervjuer framgår 

att skälen för avbrott följs upp och diskuteras inom enheten.  Dock framgår att 

uppföljning och analys inte görs på en aggregerad nivå utan på individnivå. 
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Samtliga intervjuade beskriver att de kontinuerligt följer upp varje enskild elev och 

orsaken till att eleven har avbrutit en kurs. Exempelvis görs detta i forum där 

rektorn, lärare, studie- och yrkesvägledare samt specialpedagog deltar. Vidare 

framgår att det även finns system för att registrera avbrott och orsaker till avbrott. 

Viss uppföljning av orsakerna görs, även det främst på individnivå. Rektorn 

beskriver att orsakerna till avbrott till viss del är kopplade till utbildningens 

organisering. Det handlar då om schemakrockar gällande elever som läser kurser 

både på grundläggande och på gymnasial nivå. Denna fråga menar rektorn är svår 

att lösa i och med att verksamheten är så liten. I övrigt visar uppföljningen att 

studieavbrott ofta är kopplat till elevens förutsättningar, exempelvis att eleven får 

arbete, blir förälder eller flyttar. Uppföljningen visar inte att avbrotten är kopplade 

till utbildningens genomförande. Det menar rektorn beror på att verksamheten har 

god tillgång till exempelvis specialpedagog och studie- och yrkesvägledare vilka 

bedriver ett förebyggande arbete i syfte att motverka avbrott. Av intervjuer och 

ingiven dokumentation framgår vidare att lärarna i ämneslag en gång per år gör 

analyser av sin undervisning och studieavbrott i de egna kurserna. Även denna 

analys har främst individfokus. Rektorn får skriftlig redovisning av denna analys, 

men har inte använt analyserna för att få en övergripande bild av skälen för avbrott 

inom enheten. Av intervjuer framgår vidare att det inte heller görs någon analys av 

skillnader i andel avbrott mellan kvinnor och män och vad de kan bero på. 

Anledningen till detta är enligt rektorn att de inte har sett något behov av att 

analysera resultaten uppdelat på kön.  

I arbetet med att följa upp och även förebygga studieavbrott används flera 

metoder. Skolchefen och rektorn beskriver att det genomförs elevenkäter och även 

djupintervjuer med ett urval av eleverna. Syftet med dessa är att få en bild av hur 

eleverna upplever sina studier och även få fördjupad kunskap kring studieavbrott. 

Studieklimat är en fråga som diskuteras och skolchefen menar att detta är en viktig 

del i arbetet med att motverka studieavbrott. Skolchefen beskriver att det av 

samtal och enkäter framgår att eleverna är mycket positiva och nöjda med sin 

utbildning. Dock uppger skolchefen att det inte genomförs någon uppföljning med 

de elever som har gjort studieavbrott.  

Uppföljning och analys av avbrott saknas på huvudmannanivå 

Det genomförs inte någon systematisk uppföljning och analys av orsaker till avbrott 

på huvudmannanivå. Av intervjuer med skolchef och rektor framgår att de 

regelbundet har både formella och informella möten. Vid dessa möten 

förekommer att frågor om genomströmning av elever och orsaker till avbrott 

diskuteras. Skolchefen tar även del av den avbrottsstatistik som finns och 

tillsammans med rektorn redovisar de siffrorna och rektorns orsaksanalys för 

nämnden. Nämnden har utifrån redovisningen emellertid inte lyft frågan om 

studieavbrott och det arbete som bedrivs för att motverka dessa. Rektorn har 

heller inte fått något uppdrag av huvudmannen gällande arbetet med att minska 

studieavbrott. Skolchefen beskriver att i och med att andelen studieavbrott i 
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Härryda kommun i stort ligger i paritet med riket så är huvudmannen nöjd med 

resultaten. Av intervjuer med skolchefen och rektorn framgår vidare att 

huvudmannen inte genomför någon egen uppföljning eller analys av orsaker till 

avbrott utan förlitar sig på den muntliga information som ges av rektorn. 

Sammanfattningsvis framgår det att i och med att rektorns uppföljning och analys 

fokuserar på individer så har således inte heller huvudmannen en samlad bild över 

orsakerna till studieavbrott och inte heller en bild av om det finns skillnader i 

andelen avbrott mellan män och kvinnor och vad det kan bero på. 

Rektorn identifierar elever i riskzonen och vidtar åtgärder  

Rektorn är aktiv i arbetet med att vidta åtgärder som syftar till att förhindra att 

elever avbryter sina pågående studier. Rektorn vidtar i dialog med lärare, 

specialpedagog och studie- och yrkesvägledare åtgärder för att förebygga risker för 

att elever avbryter kurser. Även skolchefen är till viss del involverad i dessa 

diskussioner. Skolchefen beskriver att det har genomförts förändringar i 

mötesstrukturen inom verksamheten för att skapa forum för diskussioner kring att 

förebygga avbrott. Detta framgår även av intervjuer där lärare, studie- och 

yrkesvägledare samt rektorn beskriver att förutsättningar finns att diskutera 

åtgärder för att förhindra studieavbrott. De flesta insatser som görs fokuserar på 

enskilda elevers behov och förutsättningar. Dock framgår av intervju med rektorn 

att vissa insatser även görs på gruppnivå utifrån den analys som genomförts av 

studieavbrott. Det handlar om lösningar för att undvika schemakrockar. I och med 

att verksamheten är liten kan vissa anpassningar göras, men inte fullt ut. Rektorn 

beskriver att antalet lärare är begränsat och att om en elev läser kurser både på 

grundläggande och gymnasial nivå så går det inte alltid att förhindra att kurser 

krockar i schemat.   

Elever som är i riskzonen för avbrott identifieras tidigt och insatser görs för den 

enskilda eleven. Det bedrivs ett väl utvecklat arbete med att diskutera insatser för 

enskilda elever. Av samtliga intervjuer framgår att det finns olika forum där rektor, 

lärare, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare diskuterar elever som de har 

identifierat vara i riskzonen för avbrott. Elevens individuella studieplan är ett aktivt 

dokument som används i arbetet. Om det exempelvis uppmärksammas att en elev 

inte klarar av sina studier så har studie- och yrkesvägledaren ett samtal med eleven 

och diskuterar elevens behov och hur studieplanen kan revideras. Studieplanen 

och de insatser som görs för eleven följs kontinuerligt upp för att se om de ger 

önskad effekt. Exempel på andra förebyggande insatser och åtgärder för att 

förhindra studieavbrott är enligt de intervjuade specialpedagogiskt stöd, 

modersmålsstöd, förlängda eller förkortade kurser och mer undervisningstid 

tillsammans med läraren. Lärarna beskriver även att de har gjort förändringar i 

undervisningen utifrån de analyser som görs i ämneslaget. Exempelvis arbetar 

lärarna mer aktivt i inledningen av kursen för att tidigt få eleverna delaktiga och de 

informerar även om vilka möjligheter till hjälp och stöd som finns för eleverna. I 

och med pandemin och att all undervisning nu sker på distans har lärarna även 
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anpassat och till viss del förändrat sitt förebyggande arbete gällande studieavbrott. 

Då lärarna inte träffar eleverna mer än via digitala möten har de sett behov av att 

förändra delar av inledningen i kurserna för att tidigt kunna fånga upp elevernas 

behov och kunskapsutveckling samt stödja eleverna ytterligare i utbildningen.  

Huvudmannen vidtar vissa åtgärder för att motverka avbrott och främja elevers 

fullföljande av studier 

Huvudmannen vidtar till viss del åtgärder som främjar elevers fullföljande av 

studier. Skolchefen har viss dialog med rektorn om åtgärder för att utveckla 

arbetet med att förhindra avbrott. Enligt skolchefen har de bland annat diskuterat 

specialpedagogik, handlingsplaner för elever med behov av stöd, tillgänglighet i 

undervisningen och studie- och yrkesvägledning. Utifrån det politiska mål som finns 

gällande att minska utbetalningen av försörjningsstöd och även verka för minskad 

arbetslöshet beskriver skolchefen vidare att vuxenutbildningen fått i uppdrag att 

hitta kreativa lösningar som strävar mot målet. En del i detta arbete är att öka 

flexibiliteten. Utöver detta har inte nämnden beslutat om några specifika 

utvecklingsåtgärder eller gett rektorn och skolchefen i uppdrag att arbeta med 

frågor kopplat till studieavbrott. Det är enligt skolchefen rektorns ansvar att 

bedriva arbetet inom enheten. Skolchefen beskriver att det finns förutsättningar 

för lärare, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare att möjliggöra flexibilitet 

i studierna för elever. Detta framgår även av övriga intervjuer där det ges exempel 

på flexibla lösningar utifrån elevernas önskemål och behov. Det kan bland annat 

vara att eleven ges möjlighet att läsa en kurs på kortare tid eller att förlänga kurser.  

Det finns tydliga och välkända arbetssätt kring arbetet med att förebygga avbrott 

Det finns ett förebyggande arbete för att motverka avbrott som omfattar tydliga 

och välkända arbetssätt. Rektorn leder arbetet med att identifiera och kontakta 

elever som riskerar att avbryta sina studier och det finns en samsyn kring hur 

arbetet ska gå till. Lärarna uppger vid intervjun att de rutiner och arbetssätt som 

finns för att förebygga avbrott är väl implementerade i verksamheten. Lärarna får 

vid behov information om elever både skriftligt och muntligt inför kursstart. Det är 

bland annat studie- och yrkesvägledaren eller andra professioner som tidigare varit 

i kontakt med eleven som informerar lärarna. Syftet med detta är att lärarna ska 

kunna anpassa undervisningen utifrån elevens behov. För elever som har olika 

typer av stödinsatser sker en kontinuerlig uppföljning mellan lärare och 

specialpedagog. Lärarna beskriver att de har samtal med berörd elev och vid behov 

även med specialpedagog och studie- och yrkesvägledare. Syftet med samtalen är 

att identifiera vilka åtgärder som behövs för att motverka avbrott. Det kan 

exempelvis vara att kurserna behöver anpassas eller att eleven behöver stöd i 

undervisningen. På enhetsnivå finns även rutiner för att följa upp elevernas 

studieaktivitet, vilket är en del i arbetet med att identifiera elever som riskerar 

studieavbrott. Rutinen för att identifiera och kontakta elever med risk för avbrott 

innebär att det är läraren som i första hand tar kontakt med eleven. I de fall eleven 

varit inaktiv sker kontakten inom cirka två veckor. Kontakten kan tas på olika sätt 
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bland annat via sms, digitalt möte eller telefon. Vid samtalet pratar de exempelvis 

om anledningen till att eleven är inaktiv i kursen och om det är något som inte 

fungerar. Läraren pratar också med eleven om vikten av att vara aktiv i kursen. 

Utifrån det som framkommer vid samtalet lyfter lärarna behoven vidare till rektor, 

specialpedagog eller studie- och yrkesvägledare. Det kan även framkomma behov 

kopplat till undervisningens genomförande och då kan läraren exempelvis göra 

flexibla lösningar så att eleven ges möjlighet att genomföra kursen. Rektorn följer 

systematiskt och kontinuerligt upp arbetet genom att delta i konferenser både för 

grundläggande och gymnasial nivå samt i möten med specialpedagog och studie- 

och yrkesvägledare. Vidare kommer mycket information rektorn till del via 

informella möten och samtal. Lärarnas uppfattning är att rektorn i ett tidigt skede 

får information om de elever som riskerar att avbryta kurser.  

 

Goda förutsättningar att bedriva ett förebyggande arbete  

Personalen ges på flera sätt goda förutsättningar att bedriva ett förebyggande 

arbete som motverkar avbrott. Studie- och yrkesvägledarna är aktiva i ingången till 

studier i vuxenutbildningen i arbetet med att vägleda och stötta elever. De är även 

ansvariga för att upprätta och kontinuerligt följa upp elevens individuella 

studieplan. Vidare framgår av intervjuer att studie- och yrkesvägledarna finns 

tillgängliga för eleverna under hela studietiden. Även lärarna har goda 

förutsättningar att bedriva ett förebyggande arbete som motverkar avbrott. 

Rektorn uppger att en framgångsfaktor är att samtliga lärare är behöriga för den 

undervisning som de bedriver. Vidare framgår bland annat av intervjuer med lärare 

och rektor att lärarna har få elever i undervisningsgrupperna vilket ger goda 

förutsättningar att anpassa undervisningen till de enskilda elevernas 

förutsättningar och behov. Lärarna beskriver att de har mandat av rektorn att göra 

individuella lösningar för att det ska bli så bra som möjligt för varje enskild elev. Det 

kan exempelvis handla om att eleven får extra undervisningstid tillsammans med 

läraren eller att kursens upplägg anpassas till elevens förutsättningar. Som tidigare 

framgått i beslutet har lärarna även tillgång till specialpedagog och 

modersmålsstödjare.  

 

Arbetet är organiserat på ett sätt som främjar samverkan mellan olika 

personalkategorier. Av samtliga intervjuer framgår att det finns ett väl utvecklat 

samarbete mellan lärare, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare. Det finns 

både formella och informella möten där diskussioner och samverkan sker i syfte att 

förebygga avbrott. Av lärarintervjun framgår exempelvis att de kontinuerligt 

stämmer av elevens progression med studie- och yrkesvägledarna och 

specialpedagogen. Inför kursstart har de vid behov även dialog med studie- och 

yrkesvägledaren om enskilda elever. Rektorn är också delaktig i arbetet genom att 

delta i de formella mötena men även genom kontinuerlig dialog med de olika 

personalkategorierna.  
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Rektorn leder och samordnar ett aktivt och kontinuerligt förebyggande arbete 

Rektorn leder ett aktivt arbete med att identifiera och kontakta elever som riskerar 

att avbryta sina studier. Det finns forum för de olika personalkategorierna, där 

även rektorn deltar, att samverka kring och diskutera och stämma av det arbete 

som bedrivs med att kontinuerligt identifiera och kontakta elever som riskerar att 

avbryta eller som har avbrutit kurser. Elever som identifieras som inaktiva eller i 

riskzonen för avbrott kontaktas främst av lärare och om de fortfarande efter tre 

veckor är inaktiva skickas ett varningsbrev om avbrott till eleven. Rektorn beskriver 

att enheten har ett tydligt arbete med att vid samtalen betona vikten av att eleven 

visar aktivitet och progression i sina studier. Vidare har de även fokus på att ta reda 

på om eleven har behov av insatser och åtgärder för att fortsätta sina studier. Om 

så är fallet samverkar de olika personalkategorierna för att tillgodose dessa. Om 

eleven dock fortfarande inte är aktiv är rutinen att rektorn fattar beslut om avbrott 

för eleven. Det är främst lärarna som kontaktar elever som har avbrutit sina kurser. 

Vid dessa samtal berörs orsaken till elevens studieavbrott. I de fall avbrottsorsaken 

framkommer meddelas rektorn och orsaken registreras i enhetens digitala system. 

I de fall kurser har avbrutits på grund av elevers inaktivitet finns enligt rektorn inte 

någon rutin för att dessa elever ska kontaktas i syfte att ta reda på 

avbrottsorsaken, men att frågan har diskuterats och rektorn ser att detta vore bra 

för arbetet med att göra orsaksanalyser.   

Identifierade utvecklingsområden  

I syfte att ytterligare höja kvaliteten inom det granskade området bedömer 

Skolinspektionen att ett utvecklingsarbete i första hand behöver inledas enligt 

följande: 

Utvecklingsområde 1 

 Huvudmannen behöver utveckla styrningen av arbetet med att motverka 
avbrott genom att tydliggöra målsättningar, planering och prioriteringar. 

I Härryda kommun saknas ett samlat arbete på huvudmannanivå för att främja 

elevers fullföljande av studier och motverka avbrott inom vuxenutbildningen. Det 

saknas en planering som anger hur arbetet med att minska avbrott ska 

genomföras, följas upp och utvärderas. Det arbete som bedrivs för att förebygga 

och motverka avbrott görs på enhetsnivå under ledning av rektorn utan ledning 

och styrning från huvudmannen. Genom en tydligare planering skulle 

huvudmannen mer aktivt kunna leda och styra arbetet med att motverka att elever 

avbryter kurser och istället fullföljer sina studier.   

Enligt 4 kap. 3 § skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på 

huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 

utbildningen. Av Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2012:98, s. 11) med 
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kommentarer om systematiskt kvalitetsarbete framgår att genom ett systematiskt 

kvalitetsarbete blir det tydligt för all personal vad som ska prioriteras och utvecklas, 

när och hur olika insatser ska genomföras och vem som ansvarar för vad. 

Planeringen utgår från analys och bedömning av vilka åtgärder och 

utvecklingsinsatser som krävs för att kunna uppfylla de nationella målen. 

Planeringen gör det tydligt hur verksamheten ska organiseras och genomföras så 

att den leder till en kontinuerlig utveckling av utbildningen. Vid planering och 

prioritering av utvecklingsinsatser är det viktigt att ta hänsyn till aktuell forskning. 

Vidare framgår att arbetet ska bedrivas strukturerat och uthålligt med fokus på en 

långsiktig utveckling. Varje huvudman måste därför hitta sina former och rutiner 

för kvalitetsarbetet. Utgångspunkten är alltid densamma, att identifiera 

utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen.  

Skolinspektionen bedömer att huvudmannen behöver utveckla styrningen och 

ledningen av arbetet med att motverka avbrott och främja elevers fullföljande av 

studier så att prioriteringar och målsättningar med arbetet blir tydliga för alla 

involverade. Genom välgrundade prioriteringar och utvecklingsinsatser skapar 

huvudmannen en riktning för verksamheten. Genom tydlig information om 

kopplingen mellan uppsatta mål och prioriterade insatser skapas förutsättning för 

diskussion och samsyn om hur ett ändamålsenligt arbete för detta ska bedrivas. 

 

Utvecklingsområde 2  

 Huvudmannen behöver utveckla arbetet med att systematiskt följa upp 
och analysera orsaker till att elever avbryter kurser.  

Rektorn genomför till viss del uppföljning och analys av skälen till avbrott. Det finns 

olika underlag där avbrottsorsakerna framgår och dessa diskuteras i flera forum där 

olika personalkategorier deltar. Diskussionerna fokuserar emellertid främst på 

individer och det görs således inte någon uppföljning och analys av skälen till 

avbrott varken på enhetsnivå eller på huvudmannanivå. Det görs inte heller någon 

orsaksanalys där eventuella skillnader i avbrotten mellan kvinnor och män och vad 

de kan bero på beaktas. Genom en bred och djup analys av orsaker till elevers 

studieavbrott skulle rektorn och huvudmannen få ett mer utförligt underlag för att 

vidta välgrundade åtgärder och insatser i syfte att minska studieavbrotten och 

främja elevernas fullföljande av studier.  

Enligt 4 kap. 3 § skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på 

huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 

utbildningen. Av Skolverkets allmänna råd (s. 11) med kommentarer om 

systematiskt kvalitetsarbete framgår att detta innebär att huvudmän systematiskt 

och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till 

de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. Vidare 
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framgår (s. 24 ) att eftersom den samlade dokumentationen av det systematiska 

kvalitetsarbetet endast ska innehålla uppgifter som rör verksamhetens 

kvalitetsutveckling är det viktigt att den inte innehåller uppgifter om resultat på 

individnivå. Däremot kan det vara värdefullt att visa på variationen mellan enheter 

eller ämnen och grupper. 

I Skolinspektionens granskning av huvudmäns och rektorers arbete för flexibilitet 

och individanpassning1 framkommer att många kommuner inte följer upp och 

analyserar orsaker till studieavbrott. Därmed saknar de också kunskap om varför 

elever gör avbrott och om avbrotten beror på att utbildningen inte är tillräckligt 

flexibel och individanpassad. I och med detta blir det också svårt för huvudmän och 

rektorer att vidta rätt åtgärder för att minska avbrotten. Vidare framkommer att i 

flera kommuner där studieavbrott följs upp och analyseras har man identifierat att 

avbrott kan bero på bristande stöd vid ingången till eller under pågående studier. 

Kommuner har också sett att det funnits organisatoriska skäl till elevernas avbrott, 

exempelvis att det förekommit schemakrockar för elever. 

Skolinspektionen bedömer att huvudmannen behöver utveckla arbetet med att 

följa upp och analysera orsakerna till studieavbrott för att få en tydlig bild av 

orsakerna till avbrotten och därigenom kunna vidta välgrundade och riktade 

åtgärder för att förhindra framtida avbrott. I det systematiska kvalitetsarbetet kan 

uppföljning och analys av orsaker till studieavbrott ingå för att ge rektorn ett 

nyanserat underlag av orsakerna till att eleverna avbryter sina studier. Ett sådant 

underlag ger rektorn möjlighet att vidta än mer välgrundade åtgärder för att 

utveckla utbildningens genomförande och organisering och därigenom främja 

elevernas fullföljande av studier, vilket i sin tur leder till ökad måluppfyllelse i 

förhållande till de nationella målen. Huvudmannen och rektorn skulle i detta 

arbete kunna utgå från befintligt underlag exempelvis de enkäter och intervjuer 

med elever som genomförs. 

På Skolinspektionens vägnar 

 

 

 

 

I den slutgiltiga handläggningen av ärendet har utredarna Albin Hultman, Rut Hård 
af Segerstad och Sarah Vinterlycka deltagit.   

                                                           

1 Skolinspektionen (2019). Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå – granskning av 
huvudmäns och rektorers arbete för flexibilitet och individanpassning. 

X Allan Westerdahl

Allan Westerdahl

Beslutsfattare

Signerat av: Allan Westerdahl

X Ulrika Hultberg

Ulrika Hultberg

Föredragande

Signerat av: Ulrika Hultberg
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Bilaga 1: Bakgrundsuppgifter  

 

Datum för granskningstillfället i Härryda kommun är 1-3 februari 2021 och 

utredare Albin Hultman och Ulrika Hultberg deltog. 

I Härryda kommun bedrivs kommunal vuxenutbildning på grundläggande och 

gymnasial nivå i egen regi. Ansvarig nämnd är välfärdsnämnden. Det finns en rektor 

som ansvarar för verksamheten. Undervisningen är huvudsakligen platsförlagd, 

men kurser som helt eller delvis bedrivs på distans förekommer också. I Härryda 

kommun finns två studie- och yrkesvägledare som arbetar med vuxenutbildning. 

Organisatoriskt har studie- och yrkesvägledarna idag olika chefer i form av rektorn 

för yrkeshögskolan respektive rektorn för övrig vuxenutbildning.  

År 2019 uppgick, enligt officiell statistik, antalet kursdeltagare i kommunal 

vuxenutbildning på grundläggande nivå till 218 och på gymnasial nivå till 1 586 i 

Härryda kommun. Statistiken visar vidare att 18,8 procent av kursdeltagarna inom 

kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå avbröt studierna i en kurs år 

2019, vilket var högre än andelen i riket (15,8 procent). Inom kommunal 

vuxenutbildning på gymnasial nivå avbröt 19,2 procent av kursdeltagarna i Härryda 

kommun studierna i en kurs vilket också är högre än andelen i riket (16,1 procent). 

Andelen elever som avbröt samtliga påbörjade kurser var 16,5 procent år 2019, 

vilket var högre än motsvarande andel i riket (15,3 procent). I Härryda kommun har 

andelen elever som avbrutit samtliga påbörjade kurser varit högre än i riket som 

helhet under fyra av de senaste fem åren (2015-2019). 
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Bilaga 2: Underlag för bedömning 

tematisk kvalitetsgranskning 

Vid granskningstillfället inhämtas information om såväl styrkor som 

utvecklingsområden inom verksamheten. Värderingarna i detta beslut grundar sig 

på: 

 1 intervju med lärare 

 1 intervju med rektor 

 1 intervju med studie- och yrkesvägledare 

 1 intervju med skolchef 

 Dokumentstudier. Dels de dokument som begärts in från huvudmannen, 

dels den officiella statistik som finns att tillgå. 

Innan beslut har fattats har huvudmannen fått ta del av Skolinspektionens 

protokoll från intervjuerna för faktakontroll.  

Bedömningsområde 
Som underlag för bedömningarna har Skolinspektionens utredare använt sig av 

framtagna kvalitetskriterier, vilka är utformade i enlighet med forskning och 

beprövad erfarenhet.  

I den här granskningen bedöms kvaliteten i huvudmäns och rektorers arbete för att 

främja elevers fullföljande av studier. Ett arbete av hög kvalitet på 

huvudmannanivå omfattar ett långsiktigt, kontinuerligt och proaktivt arbete som 

kännetecknas av en tydlig målsättning med arbetet och en samsyn inom 

organisationen. Huvudmannen är aktiv och förbereder för åtgärder. En annan viktig 

aspekt är att huvudmannen tar del av orsakerna bakom avbrotten och utifrån 

dessa vidtar träffsäkra åtgärder. Huvudmannen behöver ha en god dialog med 

rektorerna för att åtgärder som leder till utveckling av utbildningen ska kunna 

vidtas. Huvudmannen behöver även genomföra en systematisk uppföljning och 

orsaksanalys av vad studieavbrotten beror på och utifrån resultatet arbeta för att 

främja fullföljande av elevernas utbildning. En viktig aspekt för ett arbete av hög 

kvalitet är att det finns tydliga och välkända arbetssätt avseende att förebygga 

avbrott. En annan viktig aspekt är att ansvarig personal har reella förutsättningar 

att bedriva ett förebyggande arbete. Det övergripande ansvaret för detta är 

huvudmannens, men rektorer och andra chefer har också en del av ansvaret. När 

det gäller rektorers arbete görs bedömningar av kvalitet i såväl det förebyggande 

som i det reaktiva arbetet. Ett arbete av hög kvalitet kännetecknas av att rektorn är 

aktiv och förbereder för åtgärder. En annan viktig kvalitetsaspekt är att rektorn 

undersöker de bakomliggande orsakerna för avbrott för att därigenom få kunskap 

om ifall avbrotten beror på utbildningens genomförande, så att rätt insatser kan 

vidtas och fler elever fullföljer sin utbildning. 
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Mer information om kvalitetsgranskningen finns på Skolinspektionens hemsida: 

https://www.skolinspektionen.se/aktuellt/pagaende-inspektioner/studieavbrott-

inom-kommunal-vuxenutbildning/   
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Bilaga 3: Författningsstöd  

Skollagen (2010:800) 

2 kap. 2, 8, 9, 10, 26, 29 och 34 §§ 

3 kap. 2, 5, 6 och 14 §§ 

4 kap. 3, 4, 5, 6 och 7 §§ 

20 kap. 2, 3, 8, 9, 10, 10 a, 11, 11 a, 11 b, 12, 16, 17, 19, 19 a, 19 b, 25 och 42 §§ 

23 kap. 2, 5, 6, 8, 20, 21 och 22 §§ 

Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning  

1 kap. 3 och 4 §§ 

2 kap. 3, 6, 9, 10, 16, 17 a och 25 §§ 

7 kap. 1, 2 och 3 §§ 

Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad 

vuxenutbildning 

7 och 8 §§  

Förordning (SKOLFS 2012:101) om läroplan för vuxenutbildningen  

1 Vuxenutbildningens uppdrag och värdegrund 

2 Övergripande mål och riktlinjer 

2.1 Kunskaper 

2.2 Utbildningsval - arbete och samhällsliv 

2.4 Rektorns ansvar 
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Dnr: 2020:6278

Bilaga 4: Mall för huvudmannens redovisning  
Detta formulär kan användas som stöd för er när ni redovisar hur ni har arbetat med de 
utvecklingsområden som Skolinspektionen har identifierat i samband med den regelbundna 
kvalitetsgranskningen. 

Redovisningen av vidtagna åtgärder ska fastställas av huvudmannen. 

Utvecklingsområde 1: Huvudmannen behöver utveckla styrningen av arbetet 
med att motverka avbrott genom att tydliggöra målsättningar, planering och 
prioriteringar 
Redovisa vilka åtgärder som genomförts:  

 

Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende utvecklingsområdet:  

 

Beskriv de effekter som eventuellt förväntas på längre sikt: 

 

Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras: 

 

Utvecklingsområde 2: Huvudmannen behöver utveckla arbetet med att 
systematiskt följa upp och analysera orsaker till att elever avbryter kurser. 

Redovisa vilka åtgärder som genomförts:  

 

Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende utvecklingsområdet:  

 

Beskriv de effekter som eventuellt förväntas på längre sikt: 

 

Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras: 
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Härryda kommun 
utbildning@harryda.se 
 
 

2021-10-12 

1 (4) 

Dnr-2020:6278 

 

 

 

 

 

 

Uppföljningsbeslut 

efter kvalitetsgranskning av arbetet för att 

motverka studieavbrott i kommunal 

vuxenutbildning i Härryda kommun  
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Inledning 

Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19-20 §§ skollagen (2010:800) genomfört en 
kvalitetsgranskning av kvaliteten i arbetet med att motverka studieavbrott inom 
kommunalvuxenutbildning i Härryda kommun. Granskningen genomfördes under 
våren 2021. 

Vid granskningen identifierade Skolinspektionen två utvecklingsområden som angetts i 
beslut den 24 mars 2021, dnr 2020:6278. 

Skolinspektionen har begärt att Härryda kommun senast den 24 september 2021 ska 
redovisa till Skolinspektionen vilka åtgärder som vidtagits utifrån identifierade 
utvecklingsområden. Härryda kommun har inkommit med en sådan redovisning den 
14 september 2021. 

Beslut efter uppföljning: 

Skolinspektionen bedömer vidtagna åtgärder på följande sätt: 

Huvudmannens och rektorns arbete med att främja elevers fullföljande av studier 

och motverka avbrott 

Huvudmannen har vidtagit tillräckliga åtgärder för att höja kvaliteten. 

Skolinspektionen avslutar därmed granskningen. 

Bakgrund 

Huvudmannens och rektorns arbete med att främja elevers fullföljande av studier 

och motverka avbrott 

Bedömningen var att ett utvecklingsarbete behövde inledas inom följande områden: 

 Huvudmannen behöver utveckla styrningen av arbetet med att motverka 

avbrott genom att tydliggöra målsättningar, planering och prioriteringar. 

Av insänd redovisning framgår att huvudmannen utvecklat det systematiska 

kvalitetsarbetet så att det nu finns tydligare styrning avseende arbetet med att 

motverka studieavbrott. Bland annat nämns att en målsättning med arbetet är att 

minska andelen avbrott och att detta arbete förankrats hos berörd personal vid 

höstterminens början. Huvudmannen har också gett personalen i uppgift att bedriva 

ett aktivt arbete med att förhindra avbrott och detta ska ske i samarbete mellan elev, 

specialpedagog och studie- och yrkesvägledare. Som exempel på ytterligare åtgärder 

som planeras nämns i redovisningen ett arbete med att kontakta de elever som 
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avbrutit studier utan känd orsak i syfte få en tydligare kartläggning av 

avbrottsorsakerna.  

 

 Huvudmannen behöver utveckla arbetet med att systematiskt följa upp och 

analysera orsaker till att elever avbryter kurser. 

Av huvudmannens redovisning framgår att utvecklingen av det systematiska 

kvalitetsarbetet också omfattar en fördjupad analys av orsaker till att elever avbryter 

kurser. En tydligare uppföljning och analys av avbrottsorsakerna har implementerats i 

arbetet med resultaten för läsåret 20/21. Uppföljningen genomförs nu på ett sådant 

sätt att eventuella könsmönster kan urskiljas gällande orsaker till avbrott. Analysen 

genomförs också på aggregerad nivå. Vidare framgår av redovisningen att arbetet 

kommer att fortgå på detta sätt och att det hittills gett en tydligare bild av orsakerna 

till att elever avbryter kurser på såväl individnivå som övergripande nivå.  

Av huvudmannens redovisning framgår att all personal inom vuxenutbildningen varit 

delaktiga i analysen av varför elever avbryter kurser. Av redovisningen framgår dock 

inte tydligt hur huvudmannen tar del av eller deltar i den analys av studieavbrott som 

personalen gör. Skolinspektionen vill framhålla vikten av att huvudmannen följer upp 

och utvärderar de åtgärder som vidtagits för att utveckla arbetet med att systematiskt 

följa upp och analysera orsaker till att elever avbryter kurser. Det är viktigt för att 

säkerställa att huvudmannen och rektorn får en tydlig bild av orsakerna till avbrotten 

och därigenom kan vidta välgrundade och riktade åtgärder för att förhindra framtida 

avbrott. 

 

Beslutet har fattats av Allan Westerdahl, enhetschef 

I den slutliga handläggningen har Sarah Vinterlycka, utredare (föredragande) och Rut 

Hård af Segerstad, utredare, medverkat. 

Mer information om kvalitetsgranskningen finns på Skolinspektionens hemsida: 

https://www.skolinspektionen.se/aktuellt/pagaende-inspektioner/studieavbrott-

inom-kommunal-vuxenutbildning/ 
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Bilaga 1: Författningsstöd  

Skollagen (2010:800) 

2 kap. 2, 8, 9, 10, 26, 29 och 34 §§ 

3 kap. 2, 5, 6 och 14 §§ 

4 kap. 3, 4, 5, 6 och 7 §§ 

20 kap. 2, 3, 8, 9, 10, 10 a, 11, 11 a, 11 b, 12, 16, 17, 19, 19 a, 19 b, 25 och 42 §§ 

23 kap. 2, 5, 6, 8, 20, 21 och 22 §§ 

Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning  

1 kap. 3 och 4 §§ 

2 kap. 3, 6, 9, 10, 16, 17 a och 25 §§ 

7 kap. 1, 2 och 3 §§ 

Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad 

vuxenutbildning 

7 och 8 §§  

Förordning (SKOLFS 2012:101) om läroplan för vuxenutbildningen  

1 Vuxenutbildningens uppdrag och värdegrund 

2 Övergripande mål och riktlinjer 

2.1 Kunskaper 

2.2 Utbildningsval - arbete och samhällsliv 

2.4 Rektorns ansvar 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Utvecklingsfunktionen  
Patrik Wendeblad 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-11-22   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN297 040 

 

 

Information om införande av servicegaranti för sektorn för 
socialtjänst 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Den 11 januari 2021 § 6, beslutade välfärdsnämnden att fastställa principer 
för servicegarantier inom välfärdsnämndens verksamhetsområde, samt att 
uppdra åt förvaltningen att utforma och fastställa servicegarantier i enlighet 
med principerna.  

Välfärdsnämnden ska löpande informeras om fastställda servicegarantier 
inom välfärdsnämndens ansvarsområde. Uppföljning av hur garantierna 
fallit ut sker i verksamhetsberättelsen.  

Sektorn för socialtjänst har omvandlat en värdighetsgaranti till 
servicegaranti enligt de antagna principerna samt en utfästelse om garantin 
inte uppfylls. Servicegarantin fastställdes av kommundirektör den 16 
november 2021.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 22 november 2021  
 Välfärdsnämndens beslut 11 januari 2021 §6, Principer för 

servicegarantier inom välfärdsnämndens verksamhetsområde i 
Härryda kommun 
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Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 § 93, i samband med 
fastställande av budget/plan 2020–2024, att uppdra åt kommunstyrelsen 
samt till välfärdsnämnden att utarbeta sju servicegarantier vardera inom 
respektive verksamhetsområde i Härryda kommun.  

För att tydliggöra servicegarantiernas syfte och berednings- och 
beslutsstrukturen för hur de tas fram, har likalydande principer för 
servicegarantier antagits av både välfärdsnämnden, den 11 januari 2021, § 6, 
och av kommunstyrelsen den 7 januari, § 18. Av principerna framgår att 
välfärdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utforma servicegarantier i 
enlighet med antagna principer och att kommundirektören ansvarar för att 
fastställa servicegarantier. Kommunen ska ha servicegarantier som: 

 bygger förtroende för kommunen – genom att via servicegarantier 
tydliggöra vad invånare/företag/föreningar kan förvänta sig från 
kommunen i olika frågor och att leverera i enlighet med det som 
utlovats skapas förtroende för kommunen.  

 driver på arbetet med serviceorganisation – utvecklingen av service 
är central och en gemensam angelägenhet för hela organisationen, att 
ha servicegarantier som tydliggör servicenivåer och andra kvaliteter 
i bemötande och kundkontakter är viktiga verktyg för att ha tydligt 
fokus på service.  

 sätter fokus på prioriterade områden – servicegarantier kan 
användas för att förstärka arbetet med särskilt prioriterade områden i 
kommunen och ger ett tydligt signalsystem så väl internt som 
externt.  

 är ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet i kärnverksamheten 
– servicegarantier är ett sätt att tydliggöra kvalitetsnivåer och driva 
på förbättringsarbetet som sker i det systematiska kvalitetsarbetet. 

 är stimulerande för medarbetarna – servicegarantier ska uppfattas 
som stimulerande och utmanande för medarbetarna, garantierna ska 
sporra medarbetare att arbeta för att uppnå det som utlovats i 
garantin. 

Sedan tidigare har välfärdsnämnden sex servicegarantier inom sitt 
verksamhetsområde: 

 Plats på särskilt boende inom tre månader 

 Förskoleplats inom fyra månader 

 Kontakt inom två veckor efter beslutad LSS-insats 

 Tydlighet för barn i kontakt med socialtjänsten 

 Kontakt inom sju arbetsdagar för arbetssökande med 
försörjningsstöd 

 Fixartjänst inom en vecka  
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Servicegaranti - antagen av kommundirektör   
den 16 november 2021  
Härryda kommuns sektorn för socialtjänst arbetar, likt många andra 
kommuner, med de lokala värdighetsgarantierna utefter den nationella 
värdighetsgrunden i socialtjänstlagen 5 kap. 4 § (2001:453). Arbetssättet 
med värdighetsgarantier påminner om hur kommunen nu arbetar med 
servicegarantier. En av dessa värdighetsgarantier har nu sektorn för 
socialtjänst valt att omvandla till en servicegaranti.  

Kontaktman inom äldreomsorgen från första dagen 

Du som fått beslut om hemtjänst eller särskilt boende erbjuds en kontaktman 
bland vårdpersonalen. Kontaktmannen har särskilt ansvar för att hålla 
kontakt med dig, dina anhöriga och berörda yrkesgrupper inom sjukvården.  
Garanti: Du får besked om vem som är din kontaktman samma dag som 
dina insatser påbörjas. 

 
Om vi inte håller vad vi lovar 
Vid tillfällen då kommunen inte uppfyller garantin uppmanas de drabbade 
att så snart som möjligt kontakta kommunens kontaktcenter. Därefter 
kommer ansvarig chef att kontakta personen för uppföljning och dialog 
kring hur den uppkomna situationen kan lösas.  

 
Kommunikation  
Servicegarantierna kommer finnas med i olika informationsmaterial som 
respektive verksamhet använder. Garantierna finns samlade på harryda.se 
med ett enhetligt format för att göra det tydligt för medborgarna vad som är 
kommunens servicegarantier och vad man kan förvänta sig av olika tjänster. 
Utöver detta kommer en e-tjänst tas fram för att underlätta kontakten vid de 
tillfällen medborgaren upplever att garantin inte uppfyllts. 
 
 
 
 
Peter Lönn Birgitta Flärdh 
Kommundirektör Utvecklingsfunktionen 
 

Page 161 of 385



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-01-11 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 6        Dnr 2020VFN496 

Principer för servicegarantier inom välfärdsnämndens 
verksamhetsområde i Härryda kommun  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 § 93, i samband med fastställande av 
budget/plan 2020-2024, att uppdra åt kommunstyrelsen samt till välfärdsnämnden att utarbeta 
sju servicegarantier vardera inom respektive verksamhetsområde i Härryda kommun. 
 
Syftet med servicegarantier är att bidra till att invånare och näringsliv har förtroende för att 
kommunen ger god service och uppfyller sina åtaganden inom utlovad tid. En servicegaranti 
ska fastställa inom vilken tid olika tjänster ska utföras och vilka konsekvenser kommunen åtar 
sig om en tjänst inte kan utföras inom angiven tid. Enligt tidigare beskrivningar av 
servicegarantier ska ekonomisk kompensation utgå. Krav på ekonomisk kompensation 
innebär dock att servicegarantier inte kan införas inom vissa områden. En ekonomisk 
kompensation är inte heller nödvändig för att syftet med servicegarantier ska uppfyllas. En 
servicegaranti är såväl ett löfte som en upplysning om vad man kan förvänta sig av 
kommunen. 
 
Förvaltningen har tagit fram förslag på principer för servicegarantier inom välfärdsnämndens 
verksamhetsområde i Härryda kommun. Kommunstyrelsen föreläggs ett ärende med 
likalydande principer för servicegarantier inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. 
Principerna syftar till att förtydliga ändamålet med servicegarantierna. Förvaltningen föreslår 
att välfärdsnämnden fastställer principer för servicegarantier samt uppdrar åt förvaltningen att 
utforma servicegarantier i enlighet med principerna. Vidare föreslår förvaltningen att 
kommundirektören ansvarar för att fastställa servicegarantier samt för att informera 
välfärdsnämnden. Uppföljning av hur garantierna fallit ut sker i respektive 
verksamhetsberättelse. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 30 november 2020. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden fastställer principer för servicegarantier inom välfärdsnämndens 
verksamhetsområde i Härryda kommun enligt skrivelse från utvecklingsfunktionen daterad 
den 30 november 2020. 
 
Välfärdsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utforma servicegarantier. Kommundirektören 
ansvarar för att utarbeta och fastställa servicegarantier samt för att informera 
välfärdsnämnden. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för socialtjänst 
Teodorina Pettersson 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-11-05   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN469 709 

 

 

 

Avtalsbaserad samverkan avseende dödsbohandläggning i 
Härryda kommun, Lerums kommun, Mölndals stad och Partille 
kommun 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner avtalssamverkan avseende gemensam 
dödsbohandläggning inom socialtjänsten med Lerums kommun, Mölndals 
stad och Partille kommun. Kommunfullmäktige uppdrar åt välfärdsnämnden 
att för detta ändamål ingå samverkansavtal med Lerums kommun, Mölndals 
stad och Partille kommun under förutsättning att avtal kan träffas med 
samtliga kommuner. 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
välfärdsnämndens förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Den 1 juli 2018 infördes en generell rätt till kommunal avtalssamverkan i 
9 kap. 37 § kommunallagen (2017:725), KL.   
  
Socialtjänstens område har identifierats som ett område där avtalssamverkan 
kan vara ett sätt att underlätta, effektivisera och öka kvaliteten. Skäl för 
avtalssamverkan kan till exempel vara behovet av att klara 
kompetensförsörjning och kompetensutveckling, att säkerställa tillgången 
till specialistkompetens, att bibehålla och utveckla kommunal service inom 
ramen för knappa resurser, men också att minska sårbarheten.    
   
Mot denna bakgrund har Lerums kommun tillsammans med Härryda 
kommun, Partille kommun och Mölndals stad undersökt möjligheten att 
skapa en samverkansorganisation kring respektive kommuners 
dödsbohandläggning och funnit detta lämpligt. Kommunfullmäktige föreslås 
därför att tillstyrka en avtalsbaserad samverkan avseende 
dödsbohandläggning. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 5 november 2021 
 Utredning ”Kommunal samverkan – gemensam 

dödsbohandläggning för Härryda, Lerum, Mölndal och Partille” 2 
september 2021 

 
Ärendet 
Den 1 juli 2018 infördes en generell rätt till kommunal avtalssamverkan i  
9 kap. 37 § KL. Även tidigare har det funnits bestämmelser som möjliggjort 
för kommuner att överlåta på en annan kommun att utföra vissa uppgifter 
men dessa regler har nu ersatts av reglering i 9 kap. 37 § KL vilket har 
medfört att samverkansmöjligheterna för kommuner och regioner har 
förbättrats. Med införandet av nämnda bestämmelse har även införts en 
möjlighet till extern delegering, dvs. en möjlighet att delegera beslutanderätt 
till anställd i den utförande kommunen.  
  
Avtalssamverkan innebär inte någon förändring av huvudmannaskapet för 
de uppgifter som avtalet omfattar. Den kommun som åtar sig att utföra en 
uppgift för någon annan kommun övertar alltså inte det övergripande 
ansvaret för uppgiften. Detta innebär också att beslut som omfattas av 
delegationsförbud även fortsatt fattas av den överlåtande kommunen. 
Avtalssamverkan ska också enligt 9 kap. 38 § KL anmälas till fullmäktige.   
  
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har i en rapportserie tittat särskilt 
på socialtjänstens område utifrån att det finns en del områden som kräver 
kvalificerad personal men där mindre kommuner kan ha svårt att komma 
upp i den mängd ärenden som krävs för att kunna ha en till två anställda och 
där avtalssamverkan kan vara ett sätt att underlätta, effektivisera och öka 
kvaliteten. Skäl för avtalssamverkan kan till exempel vara behovet av att 
klara kompetensförsörjning och kompetensutveckling, att säkerställa 
tillgången till specialistkompetens, att bibehålla och utveckla kommunal 
service inom ramen för knappa resurser, men också att minska 
sårbarheten.    
 
I maj 2019 initierades dialog mellan socialchefer i Härryda, Lerum, Partille 
och Mölndal om behov av samverkan inom olika verksamhetsområden 
utifrån de aspekter som lyfts fram i SKR:s rapportserie. Syftet och 
grundtanken bakom eventuell samverkan var således att inom ramen för 
befintliga resurser skapa förbättrade möjligheter att säkra och utveckla 
kvalitet, minska sårbarhet och uppnå en effektiv verksamhet. Man 
identifierade dödsbohandläggningen som ett prioriterat verksamhetsområde 
att utreda för eventuell samlokalisering. Kommunerna har stora framtida 
behov av att klara kompetensförsörjning och kompetensutveckling, att 
säkerställa tillgång till specialistkompetens, att minska sårbarhet och 
utveckla den kommunala servicen inom ramen för tilldelade resurser. 
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En arbetsgrupp startades upp bestående av boutredare från Mölndal, 
controller från Härryda och utvecklingsledare från Lerum. Utredningen och 
kartläggningen färdigställdes i september 2021. 
 
Efter sammanvägning av olika faktorer såsom ärendemängd, invånarantal, 
bostadsstruktur, handläggningsfrågor, tillgång till ändamålsenliga lokaler, 
avstånd mellan kommuner med mera bedömde både arbetsgruppen och 
styrgruppen att en samlokalisering av dödsbohandläggningen av berörda 
kommuner bör ske.  
 
Fördelarna med en samlokalisering är en minskad sårbarhet vid frånvaro 
och ledigheter eftersom boutredarna kan täcka upp för varandra och arbeta 
aktivt i de olika kommunernas pågående ärenden. Det medför en ökad 
tillgänglighet gentemot invånarna och bättre möjligheter att i förekommande 
fall kunna genomföra hembesök. Den gemensamma kompetensen höjs och 
medför en ökad kvalitet i handläggningen.  
 
Idag hanterar 1,35 årsarbetare dödsbohandläggning för de fyra 
kommunerna. För att uppnå ovannämnda fördelarna föreslås att två 
heltidstjänster avsätts, vilket medför ökande kostnader. De ökade resurserna 
bedöms krävas i ett inledningsskede när verksamheten ska byggas upp och 
kvalitetssäkras för att i ett senare skede kunna dra nytta av 
effektivitetsvinster.  
 
I utredningen föreslås också att boutredarna även handlägger ekonomiskt 
bistånd till begravningskostnader. I dagsläget skiljer sig Lerums kommun 
från övriga kommuner då dödsbohandläggningen separerats från beviljande 
av bistånd till begravningskostnader som hanteras av socialsekreterare på 
försörjningsstödsenheten. 
 
Juridik 
Bestämmelsen om avtalssamverkan i 9 kap. 37 § KL är ett undantag från 
den annars för kommuner gällande lokaliseringsprincipen. Något hinder 
utifrån lokaliseringsprincipen för kommunerna att utföra uppgifter för 
varandra finns därför inte.  

Det är dock viktig att det genom avtalet säkerställs vilka uppgifter som 
omfattas av samverkan och också att det finns tydliga rutiner för 
hanteringen av de ärenden som omfattas av delegationsförbudet. För att 
säkerställa gemensamma rutiner kring bl.a. diarieföring, arkivering och 
personuppgiftshantering måste därför kommunikation och samordning ske 
mellan kommunerna. Vidare krävs en samordning av dokument såsom 
delegationsordningar och informationshanteringsplaner.  

Mycket av ovan kan säkerställas genom avtalet men en god idé kan vara att 
i samband med beslut om avtal också besluta om en avstämningstidpunkt 
ganska kort efter ikraftträdandet för att utvärdera och eventuellt justera 
avtalsinnehållet eller i alla fall tillämpningen av avtalet. 
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Ekonomi 
Syftet med en sammanslagning är att öka rättssäkerheten och effektiviteten 
samt att minska sårbarheten i verksamheten. 
 
För att uppnå fördelarna föreslås att två heltidstjänster avsätts jämfört med i 
dagsläget 1,35 årsarbetare, vilket innebär ökade kostnader. För Härrydas del 
innebära det en ökning med cirka 60 tkr.  
 
En överflyttning av personal och ekonomiska resurser behöver göras, 
liksom en modell för fördelning av kostnader mellan kommunerna. 
Kostnadsfördelning kommer att utgå från samverkanskommunernas 
invånarantal och regleras i ett samverkansavtal. Kostnader för ekonomiskt 
bistånd till begravningskostnader kommer inte att omfattas av avtalet. 
 
Övrigt 
Det är av vikt att kunna säkerställa god tillgänglighet av service till 
kommuninvånarna. När det gäller dödsbohandläggning sker den mesta av 
kommunikationerna mellan boutredarna och anhöriga via telefon, e-post och 
vanlig post. De mindre förekommande fysiska mötena kan ske på det kontor 
i den kommun där samlokalisering ska ske eftersom de kollektiva 
kommunikationerna är generellt goda i storstadsregionen Göteborg. 

 
Förvaltningens bedömning 
Utredningen kring samlokalisering av dödsbo ger vid handen att den i 
socialtjänstlagen obligatoriska dödsbohandläggningen är sårbar och svår att 
i kommuner bibehålla en rättssäker handläggning. En samlokalisering 
medför en minskad sårbarhet vid frånvaro och ledigheter eftersom 
boutredarna kan täcka upp för varandra och arbeta aktivt i de olika 
kommunernas pågående ärenden. Det medför också en ökad tillgänglighet 
gentemot invånarna och bättre möjligheter att i förekommande fall kunna 
genomföra hembesök. Den gemensamma kompetensen höjs och medför en 
ökad kvalitet i handläggningen. 
 
Det är av vikt att delegationen är densamma i samtliga kommuner och att 
handläggningen avseende bistånd till begravningskostnader framöver 
kommer att handläggas av boutredare i samtliga kommuner. 
 
Organisationens säte ska vara i Mölndal. 
 
Kommunfullmäktige föreslås, med ovanstående grund, att godkänna 
avtalssamverkan avseende dödsbohandläggning inom socialtjänsten med 
Lerums kommun, Mölndals stad och Partille kommun.  
 
Kommunfullmäktige föreslås uppdra åt välfärdsnämnden att för detta 
ändamål ingå samverkansavtal med Härryda kommun, Lerums kommun och 
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Partille kommun under förutsättning att avtal kan träffas med samtliga 
nämnda kommuner.  
 
Beredning av ärendet i välfärdsnämnden och kommunstyrelsen 
Välfärdsnämnden bereder detta ärende till kommunfullmäktige eftersom det 
ligger inom nämndens verksamhetsområde. Kommunstyrelsen har dock ett 
beredningsansvar för ärenden till kommunfullmäktige och ska ges tillfälle 
att yttra sig i ärenden som beretts av annan nämnd.  
 
 
 
 
Lena Lager Hans Frimansson 
Sektorschef Verksamhetschef 
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Kommunal samverkan – gemensam dödsbohandläggning för Härryda, Lerum, Mölndal och Partille 

5 

1 Inledning 

Den 3 maj 2019 initierades dialog mellan socialchefer i Härryda, Lerum, Mölndal 

och Partille om behov av samverkan inom olika verksamhetsområden. Ett nätverk 

för avtalsbaserad samverkan bildades i samband med detta.  Grundidén är att den 

kommun som har de bästa förutsättningarna inom ett område tar på sig uppdraget 

att driva en samlad verksamhet och övriga kommuner kan ansluta genom ett 

samverkansavtal. Syftet med samverkan är att inom ramen för befintliga resurser 

skapa förbättrade möjligheter för att säkra och utveckla verksamhetens kvalitet, 

samt uppnå en effektiv verksamhet. Kommunerna har stora framtida behov av att 

klara kompetensförsörjning och kompetensutveckling, att säkerställa tillgång till 

specialistkompetens, att minska sårbarhet och utveckla den kommunala servicen 

inom ramen för tilldelade resurser. 

Nätverket har identifierat dödsbohandläggning som ett prioriterat samverkans-

område där förutsättningarna för en samlokalisering behöver utredas. 

Verksamhetschef Birgitta Korpe, Mölndals stad, har därför fått uppdraget att 

sammankalla tjänstemän från respektive kommun. Projektorganisationen som 

bildats har en styrgrupp bestående av utsedda tjänstemän från berörda kommuner, 

som även ansvarar för sina respektive beslutsprocesser.  

En arbetsgrupp har satts samman med boutredare från Mölndal, controller från 

Härryda och utvecklingsledare från Lerum. Gruppen har planerat och genomfört 

utredningen och arbetet har löpande återrapporterats till styrgruppen. Den 

färdigställda utredningen presenterades för styrgruppen i september 2021. 
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2 Handläggning av dödsbo 

Dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning är uppdelad i tre 

ansvarsområden: 

o Att upprätta dödsboanmälan enligt 20 kap 8 a§ ärvdabalken (ÄB)  

o Att provisoriskt förvalta dödsbon enligt 18 kap 2§ 2 st ÄB  

o Att gravsätta stoft eller aska enligt 5 kap 2§ begravningslagen (BegrL)  

Utöver dessa ansvarsområden utreder socialnämnden behovet av bistånd till 

begravningskostnader enligt 4 kap 1§ socialtjänstlagen (SoL). Ansökningarna 

handläggs av boutredare i vissa kommuner och av försörjningsstödshandläggare i 

andra.  

2.1 Definitioner 

2.1.1 Dödsbo 

Ett dödsbo är en död persons tillgångar och skulder som hen har fram till 

dödsdagen. Dödsboet är en juridisk person som existerar fram till dess att det 

upplöses genom arvskifte. Innan det sker ska det förvaltas av dödsboets delägare 

tillsammans. Om skulderna är större än tillgångarna, ett så kallat bristbo, så ska 

tillgångarna som finns i boet delas mellan fordringsägarna. 

2.1.2 Dödsboanmälan 

Dödsboanmälan kan i vissa fall ersätta bouppteckning och upprättas av 

socialnämnden i varje kommun. Det kan göras om dödsboet inte äger fastighet 

eller tomt, samt om den avlidnes tillgångar inte räcker till mer än begravnings-

kostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet. Om den avlidne var gift 

inräknas även hens eventuella andel i den efterlevande maken/makans giftorätts-

gods i tillgångarna. 

Handläggningen ska vara förenklad. Om dödsboets ekonomiska förhållanden är 

svårutredda eller om dödsbodelägarna ger motstridiga uppgifter, kan 

socialnämnden hänvisa till bouppteckning. 

2.1.3 Provisorisk förvaltning 

Om det inte finns någon som tar hand om en avliden persons egendom ska 

dödsfallet anmälas till socialnämnden i den kommun där den avlidne var 

folkbokförd/vistades. Den utsedda boutredaren ska då vårda dödsboet, det vill 

säga om möjligt bevara dödsboets tillgångar, samt söka efter dödsbodelägare så 

att förvaltningen av dödsboet kan överlämnas till dem.  

Den provisoriska dödsboförvaltningen kan vara tidskrävande. Boutredaren 

behöver ta hand om dödsboets post, samt ibland kontakta myndigheter, bank, 

hyresvärd, försäkringsbolag, värderare et cetera. Det kan även vara aktuellt att 

ordna med omhändertagande av husdjur. En annan uppgift kan vara att stoppa 
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autogiro, vilket i sig kan vara en svår sak om Skatteverkets registrering av den 

avlidne dröjer.  

Hembesök i dödsboet bör göras för att inhämta underlag, samt för att bilda sig en 

uppfattning om det finns något av värde i bostaden. Ibland behöver flera tillsyner 

göras eller mer ingripande åtgärder som att kasta sopor och annat som kan orsaka 

sanitär olägenhet eller förhindra att vattenrör fryser sönder. 

Avyttring av lösöre kan också ta tid. Oftast förläggs uppgiften på aktörer som 

köper upp dödsbon eller säljer via auktion. Vinsten med en avyttring är att den 

kan bidra till att dödsboet kan stå för begravningskostnaderna. Inom den 

provisoriska förvaltningen kan det även ingå att ordna begravning/gravsättning 

samt upprätta dödsboanmälan.  

Om det efter utredning konstateras att det inte finns några dödsbodelägare och 

testamente saknas, anmäler socialnämnden dödsfallet till Kammarkollegiet och 

Allmänna arvsfonden blir då dödsbodelägare. Socialnämnden kan genom fullmakt 

från Kammarkollegiet fortsätta förvalta och avveckla dödsboet om det är ett så 

kallat bristbo. För detta har kommunen rätt att ta en avgift som betalas av 

dödsboet.  

Kommunen har ingen skyldighet att sköta och avveckla dödsbon genom fullmakt 

från Kammarkollegiet. Skyldigheten kommunen har är endast att provisoriskt 

förvalta dödsboet samt att upprätta dödsboanmälan.  

2.1.4 Gravsättning 

Med gravsättning menas att den avlidnes stoft/aska placeras inom en bestämd 

gravplats/gemensamt gravområde eller att askans strös ut. 

Om den avlidne inte efterlämnar någon som kan, vill eller förmår beställa 

gravsättning, är det kommunen där den avlidne var folkbokförd/vistades, som 

ansvarar för det. 

Om stoftet efter en avliden inte kremerats eller gravsatts inom föreskriven tid kan 

det bli aktuellt med tvångsgravsättning. Alla juridiska medel eller andra 

tillvägagångssätt ska vara uttömda innan det kan bli aktuellt med tvångsgrav-

sättning mot de efterlevandes vilja. 
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2.2 Organisation och personal 

Ärendemängden inom området dödsbohandläggning varierar mellan åren vilket 

redovisas i avsnitt 4. En uppskattning av hur mycket personalresurser som krävs 

har dock gjorts och i dagsläget beräknas de sammanlagt uppgå till 1,35 

årsarbetare.  

Kommun  Förvaltning  Chefsbefattning  Handläggartjänster/ 
årsarbetare 

Härryda  Sektorn för socialtjänst,   
Enheten för försörjningsstöd  

Enhetschef  0,1  

Lerum  Sektor stöd och omsorg, Myndighet: 
Administrativa enheten 
Försörjningsenheten 
  

 
Tf enhetschef  
Enhetschef 
  

0,2* 

Mölndal  
  

Social- och arbetsmarknads-
förvaltningen, Enheten för 
ekonomiskt bistånd  
  

Enhetschef  0,8  

Partille  
 

Totalt 

Social- och arbetsförvaltningen, 
Administrativa enheten  

Enhetschef  0,25  
  
1,35  

 
      

*Administrativ handläggare och socialsekreterare. 
 

Dödsbohandläggningen utförs i samtliga kommuner av en person, men omfatt-

ningen i årsarbetare varierar från 0,1 i Härryda till 0,8 i Mölndal. Samtliga 

boutredare har blandade tjänster varför de i varierande grad även utför andra 

arbetsuppgifter.  

 

Organisatoriskt skiljer sig Lerum från övriga kommuner, då dödsbohandläggningen 

separerats från beviljande av bistånd till begravningskostnader som hanteras av 

socialsekreterare på Försörjningsstödsenheten. 

2.3 Delegation 

Delegationsordningen för dödsboärenden i kommunerna ser olika ut när det gäller 

beslut om gravsättning. I Härryda, Mölndal och Partille har boutredaren 

delegation att ta beslut, medan det i Lerum ligger på enhetschef. 

2.4 Handläggarperspektivet 

För att få en uppfattning om hur boutredarnas tjänster och arbetsbörda ser ut i 

kommunerna har de fått svara på ett antal frågor.  

När det gäller arbetsbelastning har handläggarna i Härryda och Lerum svarat att 

de har tillräckligt med tid och resurser för arbetet med dödsbon. Hembesök har 

bortprioriterats under pandemin, men om de ska göras i enlighet med vad Sveriges 

Kommuner och Regioner (SKR) anser, kan det påverka tidsåtgången.  

Boutredaren i Mölndal upplever inte att den avsatta tiden räcker till för uppdraget 

och tjänsten skulle behöva utökas alternativt ytterligare tjänst inrättas. Förutom 
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administration och hembesök, kan arbetet även inkludera andra typer av 

tidsödande besök. Hembesök bortprioriteras på grund av tidsbrist, likväl som 

genomförandet kan försvåras då det kräver två personer. Under pandemin har 

hembesök gjorts enbart i de fall socialnämnden haft provisorisk dödsboför-

valtning. För dödsbon med dödsbodelägare har man därför i stor utsträckning fått 

förlita sig på uppgifter från de anhöriga.  

Boutredare med delad tjänst beskriver att dödsbohandläggningen kan få stå 

tillbaka på grund av andra arbetsuppgifter. De som har erfarenhet av att vara två 

boutredare, upplevde det som positivt då de kunde hjälpas åt i svåra ärenden. Det 

ät viktigt att handläggningen blir korrekt och det är en nackdel att vara ensam med 

uppdraget; “Man kan inte bolla med någon förutom nätverket, vilket gör att man 

kan känna sig väldigt ensam i sina beslut.”  

Boutredarna i Härryda, Mölndal och Partille handlägger även ansökningar om 

ekonomiskt bistånd avseende begravningskostnader. De ser fördelar med det då 

de efter dödsbohandläggningen har överblick över dödsboets ekonomi, samt 

själva vet vilken information dödsbodelägarna fått. Att de redan har nödvändiga 

underlag gör att biståndsärendena kan handläggas snabbare. Boutredarna tror även 

att arbetssättet innebär en trygghet för de anhöriga som slipper ha kontakt med 

flera handläggare under sorgetiden. Boutredaren i Lerum som inte handlägger 

ansökningar om begravningskostnader, instämmer i de övrigas synpunkter.  

Boutredarna uttrycker att det finns en sårbarhet i att vara själva med sitt uppdrag. 

Vid sjukdom och semester finns ingen riktig backup. När det gäller organisering 

av arbetet vid en samlokalisering, anser inte boutredarna att det är någon lösning 

att sprida arbetsuppgifterna på fler personer. Det bästa vore istället att koncentrera 

dessa till en liten grupp som blir experter på området och kan stötta varandra.  

Samtliga kommuner saknar i dagsläget avtal med begravningsbyrå. I Lerum var 

det aktuellt med upphandling under 2020 men det hanns inte med. 
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3 Befolkning 

Mölndals kommun är befolkningsmässigt störst och vid slutet av 2020 uppgick 

folkmängden enligt Statistikmyndigheten, SCB, till nästan 70 000  invånare, följt 

av Lerum med 43 000 invånare, Partille som närmar sig 40 000 invånare och 

Härryda på väg mot 39 000 invånare. 

 

Statistiken visar tydligt en ökning av befolkningsmängden mellan åren  

2018 – 2020, framförallt i Partille och Mölndal. 

 

En ökad folkmängd medför troligtvis ett ökat antal dödsboärenden.  

3.1 Bostadsstruktur 

Utöver befolkningsmängden påverkar såväl demografiska som socioekonomiska 

faktorer liksom bostadsstruktur antalet dödsboärenden i respektive kommun. Som 

tidigare nämnts kan dödsboanmälan bara göras om dödsboet inte äger fastighet 
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eller tomt. Generellt är även betalningsförmågan hos dödsbo med villa högre, än 

vid boende i hyresrätt.  

I nedanstående diagram visas fördelningen av flerbostadshus byggda åren 1961 – 

1980 samt villor (här benämnt hus) fördelat på antal invånare i respektive 

kommun. Flerbostadshus byggda åren 1965-1975 är en variabel som ingår i 

kostnadsutjämningssystemet för individ- och familjeomsorg, och anses därmed 

vara en faktor som påverkar kommuners socioekonomiska ställning. Härryda och 

Lerum har en högre andel villor per invånare, medan Mölndal och Partille har en 

högre andel flerbostadshus.  

 

Flerbostadshus inrymmer lägenheter för permanentboende med olika upplåtelse-

former. I nedanstående diagram åskådliggörs antalet hyresrätter, inklusive 

specialbostäder för exempelvis äldre och funktionsnedsatta. Hyresrätterna är fler i 

Mölndal och Partille jämfört med de två övriga kommunerna och Lerum har det 

lägsta antalet per 1000 invånare. 
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4 Ärenden och ärendemängd 

I nedanstående diagram redovisas ärendemängden avseende dödsboanmälan för 

respektive kommun. I den sammanlagda statistiken ingår både dödsboanmälan 

och provisorisk förvaltning. Mölndal är den kommun som har flest ärenden, både 

totalt sett och per invånare. Kommunen med lägst antal ärenden skiftar över åren 

mellan Härryda och Lerum. Antalet ärenden har ökat mest i Härryda under 

perioden.  
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4.1 Provisorisk förvaltning 

Antalet provisoriska förvaltningar kan variera mycket och statiken som förts är 

något osäker. Åren 2019 – 2020 har Mölndal haft flest, sammanlagt elva ärenden, 

följt av Härryda med sju ärenden. Under samma period hade Lerum fyra ärenden, 

medan Partille helt saknade provisoriska förvaltningar.  

Viktigt att påpeka i sammanhanget är att även om de provisoriska förvaltningarna 

inte är så många kan de ändå vara tids- och resurskrävande.  
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5 Ekonomi 

Kostnader som ingår i hanteringen av dödsboärenden är bistånd till begravnings-

kostnader, personalkostnader för handläggningen, samt administrativa kring-

kostnader. Totalt sett har Härryda lägst kostnad medan Mölndal ligger högst. 

 

5.1 Kostnad per invånare 

För att kunna jämföra kostnaderna för dödsbohanteringen mellan kommunerna 

behöver dessa sättas i relation till befolkningsmängden. Nedanstående diagram 

visar kostnaden fördelat per invånare. År 2020 har Härryda den lägsta kostnaden 

med 3 kr/invånare och kostnaden har minskat från 2019. Lerum har ökat sin 

kostnad från 4 till 5 kr/invånare under samma period, medan Mölndal ligger kvar 

på 8 kr/invånare. I Partille har kostnaden ökat mest och uppgår 2020 till  

9 kr/invånare, vilket är en tredubbelt så hög kostnad som i Härryda. 
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5.2 Begravningskostnader 

I nedanstående diagram särredovisas bistånd till begravningskostnader för 

respektive kommun eftersom den varierar mest mellan åren. Mölndal har högst 

kostnad medan Partille visar störst ökning under perioden. Ökningen kan förklaras 

med att Partille tidigare beviljat bistånd fördelat enligt kommunal riktlinje, men 

övergått till att bevilja kostnader upp till Socialstyrelsens norm för begravnings-

kostnader, se vidare avsnitt 5.3. 

 

5.3 Analys av kostnadsskillnader  

5.3.1 Norm och riktlinjer 

Enligt Socialstyrelsens norm avseende begravningskostnader ska ett halvt 

prisbasbelopp (23 800 kr år 2021) täcka en enkel men värdig begravning. Hänsyn 

bör tas till allmänt vedertagna begravningstraditioner och i förekommande fall 

olika religiösa och etniska gruppers speciella önskemål. 

Kommuner kan dock ha olika riktlinjer gällande procentuell fördelning av norm-

beloppet för begravningsbyråns arvode, gravsten, blommor och förtäring, samt 

annons. En del kommuner beviljar kostnader upp till beloppsgränsen oavsett hur 

dessa fördelar sig, medan andra kommuner har en striktare hållning och beviljar 

efter typ av kostnad. Det senare var fallet i Partille kommun fram till och med år 

2019, vilket kan vara en förklaring till ökningen av ekonomiskt bistånd 2020 som 

redovisas i avsnitt 5.2. 

Från och med 2020 beviljas bistånd till begravningskostnader i Härryda, Lerum, 

Mölndal och Partille på ett likartat sätt.  

5.3.2 Återkrav 

Hur kommuner beviljar bistånd mot återkrav är ytterligare en aspekt som kan 

påverka statistiken. I regel beviljas bistånd mot återkrav enligt 9 kap 2 § SoL när 
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man räknar med att medel ska inkomma till dödsboet, exempelvis genom skatte-

återbäring eller försäkring som faller ut.  

Gällande dödsbon är det inte alltid helt enkelt att få säkra eller exakta uppgifter. 

Exempelvis kan det vara stor skillnad på skatteåterbäringen det år en person 

avlider och året därpå. I Mölndal beviljas bistånd mot återkrav endast när det finns 

säkra uppgifter på att dödsboet väntar inkomst, eftersom det kräver mer 

handläggningsresurser. I övriga kommuner beviljas alltid bistånd till 

begravningskostnader mot återkrav, vilket möjligtvis kan löna sig ekonomiskt för 

kommunerna över tid. Skillnaderna i arbetssätt kan påverka statistiken avseende 

begravningskostnader. 

5.3.3 Ansvar för gravsättningskostnader 

En annan faktor som inte är vanligt förekommande, men möjligtvis kan ha 

påverkat statistiken för Mölndal, är kostnader för gravsättning. Gravsättning på 

bestämd gravplats uppgår till 29 775 kronor och i askgravlund/minneslund till 

1191 kronor. 

Enligt BegrL har endast personer folkbokförda i Sverige som betalar begravnings-

avgift via inkomstskatten rätt till denna tjänst. När en person avlider som inte är 

folkbokförd i Sverige, får dödsboet stå för gravssättningskostnaderna om 

begravnings ska ske här. Har dödsboet inga tillgångar måste någon annan står för 

dessa kostnader. 

Mellan åren 2016 - 2019 hade Mölndal tre ärenden där asylsökande avlidit och 

kommunen utöver de sedvanliga begravningskostnaderna även stod för 

gravsättning på bestämd gravplats, då det på grund av religiösa och kulturella 

anledningar var uteslutet med kremering.  

Eftersom det inte fanns någon dom gällande gravsättningskostnader och berörda 

församlingar ansåg att kommunen skulle stå för dessa, lyfte Mölndal frågan till 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Det resulterade i Cirkulär 19:30 som 

slår fast att gravsättningskostnaden inte ska ligga på kommunerna utan på 

huvudmannen, det vill säga församlingarna inom Svenska Kyrkan. 
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6 Lokalisering 

Närhetsprincipen är viktig för att kunna säkerställa god tillgänglighet av service 

till kommuninvånarna. En frågeställning som har aktualiserats under utredningen 

är betydelsen av ändamålsenliga lokaler, kollektivtrafik och restidens längd.  

Gällande dödsbohandläggning kan den mesta kommunikationen mellan 

boutredare och anhöriga skötas via telefon, e-post och vanlig post. Dock finns det 

tillfällen när det kan vara nödvändigt att träffas. Man får inte glömma att det 

handlar om människor som har förlorat en nära anhörig och kan befinna sig i kris. 

Det fysiska mötet kan därför vara en viktig del för att anhöriga ska förstå 

processen gällande dödsboanmälan.  

Fysiska möten skulle kunna ske på kontoret i den kommun dit en eventuell 

gemensam dödsbohandläggning lokaliseras, då de kollektiva kommunikationerna 

generellt är goda i storstadsregionen Göteborg. Möten med anhöriga skulle även 

kunna förläggas till besöksrum i respektive kommun, eller ske i form av 

hembesök. Att tänka på är att de anhöriga inte nödvändigtvis bor i samma 

kommun som dödsboet.  

Tillgången på kontorslokaler ser olika ut i berörda kommuner. Kanske blir det 

svårt att återgå till “det normala” efter pandemin. Då kan det finnas möjligheter att 

dela kontorsplats utefter ett rullande schema och genom att delvis arbeta hemifrån 

kan situationen lösas. Att inhysa 1,35– 2 tjänster boutredare oavsett lokalisering 

behöver således inte vara ett problem. 
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7 Omvärldsbevakning samlokalisering 

Boutredare i Mölndal har gjort en undersökning i det egna närverket där utöver 

Härryda, Lerum och Partille, kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Kungälv, 

Kungsbacka, Lilla Edet, Mark, Orust, Stenungssund, Tjörn och Öckerö ingår. 

Därutöver har ytterligare 19 kommuner samt Stockholms stad kontaktats.  

Det har inte framkommit några uppgifter om att andra kommuner har samloka-

liserat dödsbohandläggningen. Stockholm och Göteborg har egna enheter med 

heltidsanställda som täcker samtliga stadsdelar. I Göteborg finns Boutrednings-

enheten med fyra handläggare på heltid som handlägger dödsboanmälan samt 

provisoriska förvaltningar. Handläggningen avseende ekonomiskt bistånd till 

begravningskostnader ligger i dagsläget, precis som i Stockholm, på de olika 

stadsdelarna. Från och med årsskiftet har Boutredningsenheten fått uppdraget att 

även handlägga ekonomiskt bistånd till begravningskostnader. 

Förutom i dessa storkommuner har majoriteten av boutredarna delade uppdrag 

och arbetar således inte heltid med dödsbohandläggning. De flesta kommuner har 

en till två boutredare.  

7.1 Reflektion 

Varför dödsbohandläggning inte har samlokaliserats mellan kommuner runt om i 

landet är svårt att svara på. Behovet av att upprätta dödsboanmälan varierar 

naturligtvis och i vissa kommuner är antalet ärenden per år så få, att de handläggs 

av någon vars uppdrag omfattar 5-10 procent av en heltidstjänst. Antalet 

provisoriska dödsboförvaltningar varierar också, liksom hur resurskrävande de är. 

Dödsbohandläggningen ska se likadan ut oavsett kommun, då reglerna och 

kriterierna är desamma. Det som kan skilja kommunerna åt, och där man vid en 

samlokalisering nog bör göra lika, är ifall en avgift i form av timtaxa tas ut från 

dödsboet vid provisorisk dödsboförvaltning och när kommunen ordnar 

gravsättning. SKR uppmanar kommunerna att ta ut denna avgift, vilket kräver ett 

kommunfullmäktigebeslut.  

Många kommuner har idag en timtaxa på 0,8 procent av prisbasbeloppet (cirka 

381 kronor) och så är fallet i Lerum och även i Mölndal sen den 1 januari 2021. 

Partille har också beslut om timtaxa, men det är gammalt och bör ses över. Det 

kan tilläggas att avgift endast tas ut i de ärenden där man ser att dödsboet har 

tillräckliga tillgångar. Härryda tar i dagsläget inte ut någon avgift.  

Enligt SKR är det kommunens faktiska kostnader som ska beräknas och konsta-

terar att de flesta kommuner tar ut en för låg timtaxa. Göteborg har 2021 höjt 

timtaxan till 785 kronor exklusive moms. Beräkningen har gjorts utifrån ett 

underlag som SKR tagit fram för att beräkna handläggningskostnaden inom 

exempelvis miljöbalkens och plan- och bygglagens områden.  
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8 Avtalssamverkan mellan kommuner 

8.1 Kommunallagen  

Kommuner och landsting har möjlighet att ingå samverkansavtal enligt 

bestämmelser som infördes 1 juli 2018; 9 kap 37 – 38§§ kommunallagen 

(2017:725) 

Bestämmelserna innebär i korthet följande:  

1. En kommun kan inom ramen för avtalssamverkan utföra en tjänst åt en 

annan kommun 

2. Kommuner kan när de samverkar delegera beslutanderätt till en anställd i 

en annan kommun eller annat landsting, så kallad extern delegering 

3. Vissa uppsikts- och rapporteringskrav ställs avseende den verksamhet som 

bedrivs enlig bestämmelserna. Styrelsen ska ha uppsikt över verksamheten 

och rapportera till fullmäktige om den avtalssamverkan som kommunen 

ingår i. 

8.2 Samverkansavtal 

För att inte behöva riskera att minska en av de stora fördelarna med avtal som 

samverkansform, nämligen möjligheten att anpassa dessa till den aktuella 

verksamheten och lokala förhållanden, har lagstiftaren valt att inte ställa några 

formella krav avseende innehållet. Följande omständigheter bör dock beaktas när 

kommuner ska ingå i ett samverkansavtal:  

o Avtalets parter  

o Vilka uppgifter eller tjänster som avtalet omfattar  

o Omfattningen av eventuell extern delegering av beslutanderätt  

o Avtalstiden och former för förlängning av denna  

o Ordning för lösandet av tvister mellan parterna  

o Ekonomiska villkor och former för redovisning med mera  

o Villkoren för avtalets upphörande.  

Med undantag för frågan om extern delegation utgör dessa exempel väldigt 

allmänna förhållanden som i praktiken gäller för alla, eller i vart fall många, 

samarbets- och samverkansavtal.   

8.3 Juridiska synpunkter 

Det har i tidigare avsnitt konstaterats att delegationsordningarna skiljer sig åt 

mellan av denna utredning berörda kommuner, liksom uttagande av taxor för 

provisorisk dödsboförvaltning. Följande synpunkter har därför inhämtats från 

stadsjurist i Mölndals kommun. 
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Det är självklart enklast om alla nämnder har samma delegation. När samarbets-

formerna för överförmyndare i samverkan arbetades fram, skrevs det så här i 

avtalet: ”Samverkan bygger på att samtliga överförmyndarnämnder, i så stor 

utsträckning som möjligt, delegerar de ärenden som lagligen kan delegeras, till 

tjänstemännen i den gemensamma organisationen.” Därefter togs en i princip 

likadan delegationsordning fram, eller åtminstone formuleringarna i den, för 

samtliga nämnder. Borde fungera även i detta fall att enas om en lämplig 

skrivning i respektive delegationsordning. 

Varje kommunfullmäktige har självbestämmanderätt när det gäller uttagande av 

taxor, men även här blir det betydligt enklare om alla har samma. Annars får 

boutredarna hålla reda på flera olika och det kan nog sticka lite i ögonen på 

allmänheten om det är olika taxor för samma arbete.  
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9 Sammanfattning och förslag 

Från och med den 1 juli 2018 finns det en generell rätt till kommunal avtals-

samverkan i kommunallagen, varigenom samverkansmöjligheterna för kommuner 

har förbättrats. Dödsbohandläggning har identifierats som ett av tre prioriterade 

samverkansområden av socialcheferna i Härryda, Lerum, Mölndal och Partille. 

Verksamhetschef Birgitta Korpe, Mölndals kommun, har lett arbetet med att 

utreda förutsättningarna för en samlokalisering, varvid styrgrupp och arbetsgrupp 

bildats med representanter från kommunerna. 

Denna rapport innehåller sammanställd information och statistik från kommuner-

nas förvaltningar, en redogörelse för vad dödsbohandläggningen innefattar och 

hur respektive kommun organiserat denna, samt ett avsnitt om avtalssamverkan 

enligt kommunallagen. Avslutningsvis presenteras ett resonemang med för- och 

nackdelar avseende samlokalisering och ifall boutredarna även ska handlägga 

ansökningar om ekonomiskt bistånd för begravningskostnader, som utmynnar i 

två förslag från arbetsgruppen. 

9.1 Samlokalisering 

Fördelarna med samlokalisering av dödsbohandläggningen skulle vara en minskad 

sårbarhet vid frånvaro och ledigheter, eftersom boutredarna kan gå in för varandra 

och jobba aktivt i pågående ärenden. Det medför en ökad tillgänglighet gentemot 

invånarna och bättre möjlighet att genomföra hembesök. Vid en samlokalisering 

kan boutredarna lättare stötta varandra och hjälpas åt i svåra ärenden, vilket är en 

förbättring ur arbetsmiljösynpunkt. Den gemensamma kompetensen höjs och 

medför en högre kvalitet i handläggningen.  
 

För att ovanstående fördelar ska uppnås föreslår arbetsgruppen att två 

heltidstjänster avsätts, vilket dock innebär ökade kostnader. I dag hanterar 

uppskattningsvis 1,35 årsarbetare dödsbohandläggningen i de fyra kommunerna till 

en kostnad av cirka 560 tkr. Kostnaderna för 2,0 årsarbetare blir cirka 830 tkr vilket 

är en höjning på 48 procent. En viktig diskussion att föra är därför vad som ska ingå 

i handläggningen och vilken ambitionsnivå som är önskvärd. En överflyttning av 

personal/ekonomiska resurser behöver också göras, liksom en modell för fördelning 

av kostnader mellan kommunerna tas fram. 

9.2 Boutredare handlägger ekonomiskt bistånd till begravningskostnader 

Fördelarna med att boutredarna även handlägger ekonomiskt bistånd till begrav-

ningskostnader är att de redan känner till ärendet, när dödsboanmälan och i bästa 

fall även hembesök har gjorts. Alla nödvändiga underlag finns redan vilket gör att 

biståndsärendena kan handläggas snabbare och bedömningarna bli mer likvärdiga 

då de görs av färre personer. De anhöriga behöver inte vara i kontakt med flera 

handläggare, vilket kan bidra till en ökad trygghet.  

Till nackdelarna hör att det kan vara svårt, såväl för de anhöriga som för 

handläggarna, att separera dödsbohandläggningen från handläggningen av 

ekonomiskt bistånd. Det är olika tänk och arbetet kräver att man ”sitter på två 

stolar”. 

Page 190 of 385



Kommunal samverkan – gemensam dödsbohandläggning för Härryda, Lerum, 

Mölndal och Partille 

22 

9.3 Förslag 

Med beaktande av ovanstående resonemang föreslår arbetsgruppen att: 

o Beslut tas om att samlokalisera dödsbohandläggningen i kommunerna 

Härryda, Lerum, Mölndal och Partille. 

o Beslut tas om att boutredarna ska handlägga ansökningar om ekonomiskt 

bistånd avseende begravningskostnader. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för socialtjänst 
Teodorina Pettersson 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-11-12   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN470 709 

 

 

 

Taxa för provisorisk dödsbohandläggning 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer Taxa för provisorisk dödsbohantering om 
två procent av prisbasbelopp per timme.  
 
Taxan ska gälla från och med den 1 april 2022. 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
välfärdsnämndens förslag.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Välfärdsnämnden ansvarar för utredning och förvaltning av provisoriska 
dödsbon och föreslår att kommunfullmäktige fastställer taxa för denna 
hantering med två procent av prisbasbelopp per timme. Samma taxa föreslås 
gälla i Partille kommun, Lerums kommun och Mölndals stad från och med 
den 1 april 2022. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 12 november 2021 
 

 
Ärendet 
Välfärdsnämnden ansvarar för att utreda och förvalta dödsbon provisoriskt 
till dess att dödsbodelägare påträffas och ärendet överlämnas. Nämnden har 
rätt att ta ut ersättning av boet för sina kostnader för dödsboförvaltning och 
åtgärder. Avgiften för provisorisk dödsboförvaltning får inte överstiga 
kommunens självkostnad.  
 
Förvaltning av dödsbon är inte myndighetsutövning och därför ska 
mervärdesskatt betalas. Självkostnaden per timme beräknas till två procent 
av prisbeloppet och avgiften förslås därför följa prisbasbeloppet för att följa 
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kostnadsutvecklingen.      
 
Ärendet hör samman med att harmonisera taxan för Härryda kommun, 
Partille kommun, Lerums kommun och Mölndals stad. Om 
samverkansavtal ej beslutas bör taxan ändå ändras så att den är i linje med 
Sveriges kommuner och regioners rekommendationer. 
 
Vid alla dödsfall ska en boutredning ske som syftar till att avveckla den 
enskildes hem och egendom genom att betala skulder och fördela 
överskottet mellan dödsbodelägarna. Om särskilda förutsättningar 
föreligger åligger det välfärdsnämnden att göra en s.k. dödsboanmälan 
(förenklad bouppteckning) och i vissa fall även förvalta och avveckla 
dödsbon.  
 
När någon har avlidit ska dödsbodelägarna, enligt 18 kap 1 § ärvdabalken, 
gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning. Om det inte 
finns någon kännedom om vem eller vilka som är dödsbodelägare är 
välfärdsnämnden ansvarig att provisoriskt förvalta dödsboet till dess att 
eventuella dödsbodelägare har hittats och informerats. Tanken är att 
välfärdsnämndens förvaltning av dödsboet ska vara kortvarig och att man 
så snart som möjligt överlämnar dödsboet till delägarnas förvaltning. I de 
fall inga dödsbodelägare finns anmäls dödsfallet till Kammarkollegiet och 
Allmänna Arvsfonden blir dödsbodelägare. Kammarkollegiet kan ge 
välfärdsnämnden en fullmakt att avveckla dödsboet och göra en 
dödsboanmälan. För arbetet kan kommunen ta ut en timtaxa. Utöver 
förvaltning av dödsbon är det, enligt 5 kap 2 § begravningslagen 
(1990:1144), kommunens skyldighet att ordna med gravsättning när det 
inte finns någon anhörig som kan, vill eller förmår göra det. Även här har 
kommunen rätt att ersättas för arbetet. 
 
Sveriges kommuner och regioner rekommenderar kommunerna att ta betalt. 
Denna kostnad jämställs med bouppteckningsbyråernas kostnader och 
prioriteras (precis som med begravningskostnader) före andra skulder. 
 
Timtaxa kan enbart tas ut från de dödsbon där det finns tillgångar. 
 

Förvaltningens bedömning 
Kommunen har rätt att ta ut ersättning av dödsbon för sina kostnader för 
provisorisk dödsboförvaltning respektive för gravsättning. För faktiskt 
nedlagd handläggningstid föreslås en ersättning med två procent av 
prisbasbelopp per timme.  
 
Avgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid. Om 
den sammanlagda handläggningstiden understiger en halvtimme tas ingen 
timavgift ut. Därutöver tas ersättning ut för direkta utlägg som kommunen 
haft för att utföra sitt uppdrag.  
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Kommunen bör inte gå miste om intäkter, även om de må vara ringa. 
Arbetsuppgiften kräver viss arbetstid och med en avgift kommer denna 
uppgift att bli mer synlig, eftersom arbetstiden behöver redovisas när 
kommunen fakturerar dödsboet.  
 
Förvaltningens bedömning är att ersättning för utförd tjänst bör tillämpas 
med två procent av prisbasbelopp per timme. 
 
Beredning av ärendet i välfärdsnämnden och kommunstyrelsen 
Välfärdsnämnden bereder detta ärende till kommunfullmäktige eftersom det 
ligger inom nämndens verksamhetsområde. Kommunstyrelsen har dock ett 
beredningsansvar för ärenden till kommunfullmäktige och ska ges tillfälle 
att yttra sig i ärenden som beretts av annan nämnd.  
 
 
 
Lena Lager Hans Frimansson 
Sektorschef Verksamhetschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för socialtjänst 
Teodorina Pettersson 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-11-16   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN467 759 

 

 

 

Slutrapport – Uppföljning och utvärdering av 
organisationsförändring 2019 inom verksamhetsområde barn och 
familj, sektorn för socialtjänst 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar Helseplan Consulting Groups Slutrapport samt 
förvaltningens planerade åtgärder. 
 
Sammanfattning av ärendet  
I välfärdsnämndens verksamhetsplan 2021–2023 tas upp att 
fältverksamheten kommer att utvärderas under 2021. Helseplan Consulting 
Group har på uppdrag av Härryda kommun genomfört en uppföljning och 
utvärdering med fokus på den organisationsförändring som 2019 skedde 
inom verksamhetsområdet barn och familj inom sektorn för socialtjänst. 
Förvaltningen redovisar slutrapporten och planerade åtgärder för de åtta 
rekommendationer som Helseplan lämnar till barn och familj utifrån 
verksamhetens uppdrag. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 16 november 2021  
 Slutrapport - Uppföljning och utvärdering av 

organisationsförändring inom verksamhetsområde barn och familj, 
sektorn för socialtjänst 31 augusti 2021 

 
Ärendet 
Härryda kommun genomförde med stöd av extern konsult år 2017 en 
organisationsöversyn gällande de kommunala verksamheter som på olika 
sätt arbetar med att stödja barn och ungdomar. I slutdokumentet 
Organisationsöversyn Härryda kommun identifierades ett antal strukturella 
och kulturella utmaningar i kommunens olika verksamheter riktade mot 
barn och unga. Slutdokumentet presenterade därtill ett antal 
rekommendationer som föranlett vissa organisationsförändringar, däribland 
återinrättande av fältsekreterare med ett ökat fokus på förebyggande arbete 
för unga i riskzon under verksamhetsområdet barn och familj inom sektorn 
för socialtjänst.  
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I välfärdsnämndens verksamhetsplan 2021–2023 tas upp att 
fältverksamheten kommer att utvärderas under 2021. Helseplan Consulting 
Group har på uppdrag av Härryda kommun genomfört en uppföljning och 
utvärdering med fokus på den organisationsförändring som 2019 skedde 
inom verksamhetsområdet barn och familj inom sektorn för socialtjänst.  
 
Helseplans samlade bedömning är att de förändringar som 
rekommenderades i organisationsöversynen 2017 till stor del har 
genomförts inom verksamhetsområde barn och familj. Förändringarna har 
inneburit ett tydliggjort uppdrag för medarbetare som arbetar mot unga i 
riskzon. Den nya organisationen har genom tydligare ledarskap skapat goda 
förutsättningar för enhetlig styrning och behovsstyrd resurssättning i 
kommunens uppsökande och förebyggande arbete. 
Organisationsförändringarna har även bidragit till fördjupad samverkan 
mellan medarbetare som arbetar mot unga i riskzon och polis respektive 
övrig socialtjänst. Avseende samverkan mellan fältsekreterare och skola 
bedömer Helseplan att det finns behov av att tydliggöra fältsekreterarnas 
uppdrag. Varierande förväntningar på fältsekreterarrollen vid olika skolor 
bidrar sannolikt till fortsatt skilda arbetssätt inom gruppen fältsekreterare. 
Helseplan lämnar åtta rekommendationer till barn och familj utifrån 
verksamhetens uppdrag.  
 
Förvaltningen kommenterar Helseplans rekommendationer och redovisar 
planerade åtgärder. 
 
Rekommendation 1. Tydliggör fältsekreterarnas uppdrag för rektorer och 
relevanta nyckelfunktioner inom kommunens skolverksamhet. 
 
Förvaltningen förbereder en kommunikationsinsats till samtliga rektorer och 
planerar att genomföra den i samband med deltagande på någon av 
rektorernas konferenser 2022. 
 
Rekommendation 2. Fullfölj påbörjade aktiviteter som syftar till att öka 
förståelsen mellan fältsekreterare, fritidsledare och anställda inom skola 
respektive kunskapen om yrkesrollernas olika uppdrag. 
 
Regelbundna samverkansmöten sker områdesvis mellan anställda inom 
skolans olika yrkesgrupper och socialtjänsten. Yrkesgrupperna behöver 
komma närmare varandra i mellanrummen som uppstår utifrån olika 
målgrupper för verksamheterna. Fritidsledare arbetar på en bredare front 
med alla ungdomar, medan fältsekreterare arbetar med ungdomar i riskzon. 
Ledningen samverkar och har en dialog om utveckling av det fortsatta 
samarbetet samt planering av aktiviteter i syfte att öka samsynen och 
kunskapen hos anställda inom skolan om fältsekreterares och fritidsledares 
olika uppdrag. 
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Rekommendation 3. Se över och tydliggör vilka aktiviteter som ingår i 
fältsekreterarnas uppdrag genom att revidera nuvarande 
uppdragsbeskrivning, exempelvis med grund i det utkast till 
uppdragsbeskrivning som tidigare utarbetats. 
 
Förvaltningen ska revidera, komplettera och förtydliga nuvarande 
uppdragsbeskrivning med de aktiviteter som ingår i fältsekreterarnas 
uppdrag. En anpassning till lokala förutsättningar och flexibilitet är 
utgångpunkten för genomförandet av aktiviteter. Aktiviteterna i 
fältsekreterarnas uppdrag kommer också att följa identifierade tendenser och 
behov i kommunen. I förebyggande syfte kan fältsekreterarnas aktiviteter i 
viss utsträckning även knytas ihop med andra delar av socialtjänstens 
behandlande insatser.  
 
Rekommendation 4. Tydliggör rutiner för avstämning och 
informationsutbyte mellan fältsekreterare och övriga delar av socialtjänsten 
vid kontakt med nya ungdomar i riskzon. 
 
Avstämning och informationsutbyte sker kontinuerligt i det dagliga arbetet 
med myndighetsutövningen och utförarna inom barn och familj. 
Anvisningar finns i verksamhetsövergripande rutiner och blir aktuella i 
samband med orosanmälan eller utredning. Förvaltningen genomför en 
organisationsförändring inom verksamheten barn och familj 2022. De nya 
enheterna kommer att arbeta fram och fastställa tydliga rutiner för 
avstämning och informationsutbyte mellan fältsekreterare och övriga delar 
av socialtjänsten vid kontakt med nya ungdomar i riskzon. 
 
Rekommendation 5. Förankra gällande rutin för samverkan med 
fältsekreterare inom kommunens skolverksamhet, främst hos 
nyckelfunktioner såsom rektorer och elevhälsoteam. 
 
Revidering av aktuell rutin pågår. Därefter kommer den att skickas till 
rektorer och elevhälsoteam för kännedom och implementering i berörda 
verksamheter. 
 
Rekommendation 6. Säkerställer fortsatt tät direktsamverkan mellan 
fältsekreterare och polis genom att gemensamt etablera rutiner för hur 
denna samverkan bör ske. 
 
Samverkansmöten hålls varannan vecka inom ramen för den etablerade 
samverkansmodellen där skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) deltar. 
En koordinator driver arbetet framåt och ger struktur åt olika delar. 
Nuvarande rutin kommer att genomgå revidering.  
 
Rekommendation 7. Följ upp kontinuerligt hur antal fältsekreterare i 
relation till befolkning förhåller sig till jämförbara kommuner samt beaktar 
jämförelserna i framtida strategi- och budgetarbete. 
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Förvaltningen har i samband med budgetbedömningar gjort 
omvärldsbevakningar och informerat välfärdsnämnden att Härryda kommun 
har fler fältsekreterare i förhållande till andra jämförbara kommuner, och 
har för avsikt att fortsätta följa utvecklingen. 
 
Rekommendation 8. Fortsätt att följa upp narkotikabruket bland kommunens 
unga över tid, bland annat genom att med stöd i Lupp uppskatta omfattning 
i antal individer, för att bättre kunna bedöma behov och prioritera insatser. 
 
Förvaltningen kommer att följa upp narkotikabruket bland kommunens unga 
över tid, bl.a. med stöd i Lupp.  
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen har tagit del av Helseplans slutrapport och påbörjat åtgärder 
för de åtta rekommendationer som Helseplan lämnar till barn och familj 
utifrån verksamhetens uppdrag. 
 
 
 
Lena Lager Susanne Grabe 
Sektorschef Verksamhetschef 
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1. Sammanfattning 

Härryda kommun har uppdragit åt Helseplan Consulting Group AB att genomföra en 
uppföljning och utvärdering med fokus på sektorn för socialtjänst. Uppdraget syftar till 
att följa upp och utvärdera den organisationsförändring som 2019 skedde inom 
verksamhetsområdet barn och familj inom sektorn för socialtjänst till följd av en 
organisationsöversyn som 2017 gjordes av en extern konsult. 

Uppdragets frågeställningar har besvarats genom dokumentstudier, statistik och nio 
semistrukturerade intervjuer med personer som arbetar mot barn och unga i Härryda 
kommun. Uppdraget har genomförts under juli och augusti 2021.  

Helseplans samlade bedömning är att de förändringar som rekommenderades i 
organisationsöversynen 2017 till stor del har genomförts inom verksamhetsområde 
barn och familj. Förändringarna har inneburit ett tydliggjort uppdrag för medarbetare 
som arbetar mot unga i riskzon. Med unga i riskzon avses individer upp till 20 år med 
eller med risk för social problematik och utsatthet. Därtill har den nya organisationen 
genom tydligare ledarskap skapat goda förutsättningar för enhetlig styrning och 
behovsstyrd resurssättning i kommunens uppsökande och förebyggande arbete. 
Organisationsförändringarna har även bidragit till fördjupad samverkan mellan 
medarbetare som arbetar mot unga i riskzon och polis respektive övrig socialtjänst. 
Avseende samverkan mellan fältsekreterare och skola bedömer Helseplan att det finns 
behov av att tydliggöra fältsekreterarnas uppdrag. Varierande förväntningar på 
fältsekreterarrollen vid olika skolor bidrar sannolikt till fortsatt skilda arbetssätt inom 
gruppen fältsekreterare. 

Vi rekommenderar att verksamhetsområde barn och familj utifrån sitt uppdrag: 
 tydliggör fältsekreterarnas uppdrag för rektorer och relevanta nyckelfunktioner 

inom kommunens skolverksamhet 
 fullföljer påbörjade aktiviteter som syftar till att öka förståelsen mellan 

fältsekreterare, fritidsledare och anställda inom skola respektive kunskapen om 
yrkesrollernas olika uppdrag 

 ser över och tydliggör vilka aktiviteter som ingår i fältsekreterarnas uppdrag 
genom att revidera nuvarande uppdragsbeskrivning, exempelvis med grund i det 
utkast till uppdragsbeskrivning som tidigare utarbetats 

 tydliggör rutiner för avstämning och informationsutbyte mellan fältsekreterare 
och övriga delar av socialtjänsten vid kontakt med nya ungdomar i riskzon 

 förankrar gällande rutin för samverkan med fältsekreterare inom kommunens 
skolverksamhet, främst hos nyckelfunktioner såsom rektorer och elevhälsoteam 
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 säkerställer fortsatt tät direktsamverkan mellan fältsekreterare och polis genom 
att gemensamt etablera rutiner för hur denna samverkan bör ske  

 kontinuerligt följer upp hur antal fältsekreterare i relation till befolkning förhåller 
sig till jämförbara kommuner samt beaktar jämförelserna i framtida strategi- och 
budgetarbete  

 fortsätter att följa upp narkotikabruket bland kommunens unga över tid, bland 
annat genom att med stöd i Lupp uppskatta omfattning i antal individer, för att 
bättre kunna bedöma behov och prioritera insatser  

2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Härryda kommun genomförde med stöd av extern konsult år 2017 en 
organisationsöversyn gällande de kommunala verksamheter som på olika sätt arbetar 
med att stödja barn och ungdomar. I slutdokumentet Organisationsöversyn Härryda 
kommun identifierades ett antal strukturella och kulturella utmaningar i kommunens 
olika verksamheter riktade mot barn och unga. Slutdokumentet presenterade därtill ett 
antal rekommendationer som föranlett vissa organisationsförändringar, däribland 
återinrättande av fältsekreterare med ett ökat fokus på förebyggande arbete för unga i 
riskzon under verksamhetsområdet barn och familj inom sektorn för socialtjänst. Med 
unga i riskzon avses individer upp till 20 år med eller med risk för social problematik och 
utsatthet. 

Barn och familj består av barn- och ungdomsenheten, familjehem- och 
familjerättsenheten samt familjestödsenheten och är underordnad kommunens sektor 
för socialtjänst. Sektor för socialtjänst är sedan 2019 underordnad välfärdsnämnden. 
Verksamheten barn och familj har som grunduppdrag att utreda, skydda och hjälpa samt 
ge service till utsatta barn och unga och deras föräldrar i Härryda kommun. I 
Välfärdsnämndens verksamhetsplan för 2021 till 2023 framhålls att verksamheten ska 
främja social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och öka möjligheten till ett självständigt 
liv för de som bor och vistas i Härryda kommun. 

2.2. Uppdrag och syfte 

Härryda kommun eller ”Beställaren” har beslutat att genomföra en uppföljning och 
utvärdering rörande verksamhetsområdet barn och familj inom sektorn för socialtjänst. 
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Syftet med uppdraget är att följa upp och utvärdera de organisationsförändringar som 
genomfördes 2019 till följd av 2017 års organisationsöversyn. 

2.3. Frågeställningar 
 
Huvudsyftet har varit att besvara följande övergripande frågeställningar: 
 Har de förändringar som rekommenderades i organisationsöversynen 2017 

genomförts? 
 Vilka blev effekterna av de genomförda förändringarna? 
 Hur ser fältsekreterarnas uppdrag, arbete och samverkan med bland annat sektorn 

för utbildning, kultur och fritid, polis, samt andra enheter inom sektor för socialtjänst 
ut idag? 

 Hur förhåller sig antalet fältsekreterare till kommunens storlek och andel ungdomar 
i kommunen i jämförelse med Ekerö, Höganäs, Kävlinge, Lerum, Vallentuna, Värmdö 
och Ystad? 

 Hur förhåller sig antalet fältsekreterare i förhållande till ungdomarnas drogvanor 
(enligt Lupp-undersökning), ungdomskriminalitet och socioekonomi överlag? 

2.4. Metod 

2.4.1.  Dokumentgranskning 
 
Följande styrande och redovisande dokument har granskats: 

 Välfärdsnämndens sammanträdesprotokoll, 2019-2021 
 Organisationsöversyn Härryda kommun (slutrapport), Preera, 2017 
 Verksamhetsplan 2021-2023, välfärdsnämnden, 2020 
 Sektorsplan 2021, sektor för socialtjänst 
 Enhetsplan 2021, barn och ungdomsenheten 
 Enhetsplan 2021, familjestödsenheten 
 Enhetsplan 2021, familjehem- och familjerättsenheten 
 Uppdragsbeskrivning för fältsekreterare (PPT), 2018 
 Uppdragsbeskrivning för fältsekreterare (utkast), ca 2018 
 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp) 2013, 2017, 2020 Härryda 

kommun, Göteborgsregionen  
 Rutin- och samverkansbeskrivningar för fältsekreterare, familjestödsenheten 
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2.4.2.  Intervjuer 

Semistrukturerade djupintervjuer har genomförts enligt en i förväg fastställd 
intervjumall. Intervjumallen presenteras i Bilaga 1. Interjuver har genomförts med 
enhetschefer och fältsekreterare inom barn och familj samt enhetschef inom fritid 
ungdom. Intervjuer har också genomförts med Härryda kommuns säkerhetssamordnare 
och polisens representant i kommunens SSPF-grupp, en samverkansgrupp för 
socialtjänst, skola, polis och fritid. Därtill har verksamhetschefer för kommunens grund- 
och gymnasieskola intervjuats. Sammanlagt har nio personer intervjuats. En förteckning 
över vilka funktioner som har intervjuats återfinns i Bilaga 2. 

2.4.3.  Statistik 

Data rörande drogvanor har inhämtats från enkätundersökningen Lupp (Lokal 
uppföljning av ungdomspolitiken)  som genomfördes i Härryda år 2013, 2017 och 2020. 
Lupp-undersökningen riktar sig mot elever i grundskolans åttonde år och 
gymnasieskolans andra år med hemvist i Härryda kommun. Data över 
ungdomskriminalitet har tillhandahållits av Härryda kommun och polisen. 
Socioekonomiska och demografiska data för Härryda och sju jämförelsekommuner har 
hämtats från Statistiska centralbyrån. Uppgifter om antal fältsekreterare i Härryda 
kommun samt jämförelsekommuner har tillhandahållits av Härryda kommun. 

2.5. Projektorganisation 

Helseplans projektledare har varit Hannah Cato och Elias Höckerfelt samt Alva Holm har 
varit konsulter. Kontaktpersoner från Härryda kommun har varit Susanne Grabe, 
verksamhetschef, sektor för socialtjänst, och Susanna Eskilsson Juhlin, verksamhetschef, 
kultur och fritid, sektor för utbildning kultur och fritid. Kontaktpersonerna från Härryda 
kommun har bistått med svar på uppkomna frågor under genomförandet och 
sakgranskat rapportens iakttagelser. Uppdraget har genomförts från juni till september 
2021. 

Page 207 of 385



  

             8

3. Iakttagelser, bedömningar och rekommendationer 

3.1. Uppföljning av organisationsöversynen 2017 

Detta avsnitt besvarar frågeställningarna ”Har de förändringar som rekommenderades i 
organisationsöversynen 2017 genomförts?” samt ”Vilka blev effekterna av de 
genomförda förändringarna?”. 

3.1.1. Rekommendationer från organisationsöversynen 2017 

I slutrapporten ”Organisationsförändring Härryda kommun” (2017) presenterades ett 
antal rekommendationer kopplade till de strukturella och kulturella utmaningar som då 
identifierades i kommunens arbete med barn och unga. Rapporten och dess 
rekommendationer fokuserade på tre dåvarande yrkesgrupper – fritidsledare, 
ungdomssamordnare och ungdomsarbetare. De slutrekommendationer som är att 
betrakta som organisationsförändringar kan sammanfattas enligt följande: 

 Arbeta med att säkerställa gemensamma värderingar i de enheter som förväntas 
samverka för ungdomars bästa. 

 Arbeta med tilliten mellan chefsledet och medarbetarna, framför allt gällande 
ungdomsarbetare och fritidsledare. 

 Förändra styrningen så att styrningsmekanismerna förstärker istället för att 
motarbeta varandra. 

 Utred och förändra dagens organisationsstruktur, alternativt förändra 
uppdragen. 

 Utred och etablera gränsdragning för vad skolan/rektorer får och bör ålägga 
ungdomsarbetare/ungdomssamordnare/fritidsledare. 

 Utred och etablera gränsdragning mellan de insatser som åligger polisen och de 
insatser som åligger ungdomsarbetare/ungdomssamordnare/fritidsledare. 

 Utred vilket uppdrag ungdomsarbetare respektive ungdomssamordnare ska ha, 
utför eventuella justeringar och förändra organisations- och 
rekryteringsstrukturer därefter. 

 Undvik snabba lösningar och säkerställ tät samverkan mellan fältarbetare och 
övriga grupper som arbetar med ungdomar, inklusive socialtjänsten. 

 Utred vilken typ av fältarbete som behövs i kommunen, etablera 
gränsdragningen mot polisarbete och utred om denna arbetsuppgift kan/bör 
åläggas en befintlig arbetsgrupp i någon av kommunens sektorer eller en ny 
arbetsgrupp med ändamålsenligt rekryterad personal. 
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Slutrapporten presenterade därutöver lösningsförslag som togs fram vid workshops 
som genomfördes med medarbetare. Föreliggande uppföljning fokuserar emellertid på 
slutrekommendationerna ovan. 

3.1.2. Genomförda förändringar sedan 2017 

Fältsekreterarna återintroducerades i Härryda kommun år 2018, under sektor för 
socialtjänst och kom att ersätta de tidigare ungdomssamordnarna samt 
ungdomsarbetarna. De två tidigare yrkesrollerna fanns dessförinnan organisatoriskt 
under verksamheterna fritid ungdom respektive skola. Ungdomssamordnarna och 
ungdomsarbetarna ersattes därmed av en enskild grupp medarbetare under gemensam 
arbetsledning. Totalt sex fältsekreterare rekryterades av kommunen år 2018. Antalet 
fältsekreterare som budgeterats för inom kommunen har legat på samma nivå för 
vardera av åren mellan 2018 och 2021. 

Återinförandet av fältsekreterare innebar att socialtjänstens uppdrag kompletterades 
med att omfatta uppsökande och förebyggande arbete för ungdomar i riskzon upp till 
20 års ålder. I uppdragsbeskrivningen från 2018 framkommer att de nya 
fältsekreterarnas uppdrag riktar in sig på fyra huvudsakliga resultat: ökad psykisk hälsa 
(enligt Lupp); färre och kortare familjehemsplaceringar; minskad ungdomsbrottslighet 
samt fullföljd skolgång. Fältsekreterarna kom att få en metodhandledare under 
familjestödsenheten, sektor för socialtjänst, som närmsta ledning i vardagen. 

Enligt intervjuade återintroducerades fältsekreterare under socialtjänsten i syfte att 
centralisera arbetet med barn och unga i en gemensam verksamhet med tydligare 
målbild och effektivare organisation. Ännu en anledning till att fältsekreterarna 
sorterades in under socialtjänsten var enligt intervjuade att skapa tydligare avgränsning 
mot skolverksamhet. 

I intervjuer lyfts även hur avskaffandet av ungdomssamordnare och ungdomsarbetare 
till förmån för fältsekreterare medförde att kompetenskraven höjdes för personal som 
arbetar mot barn och unga i riskzon. Den nya rollen ställde krav på socionomutbildning 
vid högskola eller motsvarande samt erfarenhet av arbete med ungdomar vid skola 
alternativt socialtjänst, vilket framkommer i uppdragsbeskrivningen från 2018.  

Fritidsledare, den tredje yrkeskategorin i fokus för organisationsöversynen 2017, är 
alltjämt organiserad under enheten fritid ungdom inom sektorn för utbildning, kultur 
och fritid. I intervjuer framkommer en bild av att samarbetet mellan enheten fritid 
ungdom och kommunens skolor har varit mestadels oförändrad alltsedan 
organisationsöversynen genomfördes. Vidare beskriver intervjuade hur fritidsledare 
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idag, liksom vid tidpunkten för organisationsöversynen, tilldelas fast schematid vid 
kommunens skolor. 

Efter organisationsöversynen har initiativ har tagits till gemensamma utbildningar för 
kommunanställda som arbetar med barn och unga. Syftet har enligt intervjuade varit att 
skapa perspektivförståelse mellan olika yrkesroller. Utbildningarna innefattar dels 
workshops, dels skuggning under arbetstid i syfte att öka förståelse för andra yrkesroller. 
Vidare diskuteras vid utbildningarna hur sekretessfrågor bör hanteras och hur man 
undviker att dessa utgör hinder för det dagliga arbetet. Utbildningsinsatserna har 
emellertid blivit försenade av pandemin, enligt intervjuade. 

En generell iakttagelse från genomförda intervjuer är att kännedomen kring 
organisationsöversynens rekommendationer samt de organisationsförändringar som 
genomfördes tiden därefter är varierad. Bland de med kännedom kring 
organisationsöversynen råder vidare olika uppfattningar om rekommendationernas 
innebörd.  

3.1.3. Effekter av genomförda förändringar 

I intervjuer framkommer att omorganisationen och återinförandet av fältsekreterare 
ledde till tydligare definierade ansvar och uppdrag i kommunens arbete med unga i 
riskzon. Vid deras återinförande fick fältsekreterarna en på förhand utarbetad 
uppdragsbeskrivning med konkret uppställda resultat att arbeta emot, enligt 
intervjuade. Ansvaret för unga i riskzon hade innan upplevts som delat och otydligt då 
det legat hos ungdomsarbetare och ungdomssamordnare, vilket framkommer i såväl 
översynen från 2017 som i intervjuer. Kännedomen kring de nya fältsekreterarna och 
deras uppdrag beskrivs av intervjuade inom övriga verksamheter som god. Bilden av att 
fältsekreterarna rekryterades med ett tydligt uppdrag stärks såväl av 
uppdragsbeskrivningen från 2018 som av det mer utförliga utkastet till 
uppdragsbeskrivning från samma period.  

Enligt flera intervjuade arbetar fältsekreterarna idag som en mer sammanhållen grupp 
under ett ledarskap och med gemensamma mål. Detta står i kontrast till de splittringar 
mellan ungdomssamordnare och ungdomsarbetare som beskrivs såväl i intervjuer som 
i organisationsöversynen. Mindre utmaningar med dynamiken har förekommit internt 
inom gruppen fältsekreterare men överlag beskrivs sammanhållningen som god. Då 
fältsekreterare till skillnad från de tidigare ungdomsarbetarna inte är underordnade 
varsin rektor har bättre förutsättningar skapats för arbetsdelning och behovsstyrd 
resurssättning i det uppsökande och förebyggande arbetet. 
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I intervjuer redogörs emellertid för att skillnader i arbetssätt mellan olika yrkesroller 
lever kvar, framför allt mellan fritidsledare och fältsekreterare. Dock ges intryck av att 
förståelsen för yrkesrollernas olikheter har ökat. Därtill beskriver intervjuade hur 
arbetet med unga även inom de två yrkesrollerna skiljer sig åt beroende på vilken skola 
medarbetaren i fråga arbetar närmast. Olika förväntningar och uppfattningar inom 
skolledningen beträffande fältsekreterarnas och fritidsledarnas respektive uppdrag 
beskrivs som bidragande till dessa skillnader. En av intervjupersoner uppger att det 
fortfarande finns behov av ökad ”perspektivförståelse” mellan fältsekreterare och 
personal inom skola.  

Högre kompetenskrav uppfattas ha bidragit till ökad professionalism inom gruppen 
fältsekreterare jämfört med de tidigare ungdomsarbetarna och ungdomssamordnarna. 
De stärkta kompetenskraven har lett till att vissa tidigare ungdomssamordnare och 
ungdomsarbetare som inte såg sig som kvalificerade när nya fältsekreterare 
rekryterades. Enligt intervjuade har problem som tidigare fanns med att 
ungdomssamordnare handlade oförsiktigt i kontakt med ungdomar, något som beskrivs 
i organisationsöversynen, minskat i omfattning. Ett exempel är hur 
ungdomssamordnarna vid flera tillfällen sammanförde unga i riskzon och därmed 
förstärkte riskbeteenden som redan fanns i gruppen. Därtill har fältsekreterare genom 
att underordnas socialtjänsten beretts möjlighet att stärka sin kompetens, enligt 
intervjuade. Detta sker dels genom närhet till övriga delar av socialtjänstens arbete, dels 
genom delaktighet i utbildningsinsatser och kompetensutveckling i sociala frågor. 

Intervjuade menar att återinförandet av fältsekreterare har bidragit till tätare 
samarbete med såväl polis som socialtjänst. Detta jämfört med vad som var fallet med 
de tidigare ungdomsarbetarna och ungdomssamordnarna. Det stärkta polissamarbetet 
har tagit sig uttryck dels genom ökad samverkan i insatser såsom hembesök och förhör, 
dels genom tätare direktkommunikation med polisen kvällstid. Länken mellan 
fältsekreterare och polis har också tydliggjorts genom att fältsekreterare idag 
representeras av en gemensam chef i kommunens SSPF-grupp. Intervjuad företrädare 
för polisen menar därutöver att fältsekreterarnas organisatoriska tillhörighet har skapat 
en ingång för tätare samverkan mellan polis och övriga delar av socialtjänsten. Avseende 
samverkan mellan fältsekreterare och övrig socialtjänst beskrivs i interjuver tätare och 
mer rutinmässiga avstämningar rörande unga i riskzon jämfört med hur det såg ut med 
ungdomsarbetarna och ungdomssamordnarna. Avstämningar och informationsutbyte 
med fältsekreterare görs av såväl familjebehandlare som utredande socialsekreterare 
och mottagningsverksamhet.  

Ett i stort oförändrat uppdrag och fortsatt organisering under fritid ungdom har bidragit 
till att otydlighet beträffande fritidsledarnas gränsdragning mot och dialog med skola 
finns kvar. Fast schematid vid skolor slukar fortsatt resurser från fritidsledarna som 
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enligt berörd verksamhetschef skulle kunna nyttjas bättre och mer i linje med 
uppdraget. Andra menar att gränsdragningen gentemot skola har tydliggjorts och att 
problemet snarare grundar sig i skolledningens förväntningar på fritidsledarna. Inte 
sällan upplever fritidsledare att de åläggs sysslor som ligger utanför deras uppdrag. 
Medarbetare inom fritid ungdom har enligt egen utsago påtalat detta gentemot rektorer 
men utan att få gehör. Enhetschef för fritid ungdom har sommaren 2021 utarbetat ett 
förslag på uppdaterad fritidsledarorganisation i syfte att adressera frågan. Förslaget 
innebär bland annat att fritidsledare rör sig flexibelt efter behov istället för att ha fast 
schematid vid skolor. Intervjuade verksamhetschefer inom skola beskriver å sin sida 
fritidsledarna som en uppskattad resurs vars närvaro under skoltid ses som en 
självklarhet.  

3.1.4. Bedömning och rekommendationer 

Helseplan bedömer att de förändringar som rekommenderades i 
organisationsöversynen 2017 till stor del har genomförts. Den nya organisationen i 
vilken fältsekreterare är underordnade ett och samma ledarskap ger goda 
förutsättningar för att bygga gemensamma värderingar inom gruppen fältsekreterare. 
Granskningen finner dock inte att några särskilda aktiviteter har genomförts i syfte att 
säkerställa gemensamma värderingar med angränsande yrkesroller. Även om initiativ 
har tagits i form av utbildningsinsatser för perspektivförståelse har dessa skjutits på 
tiden med anledning av covid-19-pandemin. Vidare bedömer Helseplan att det i 
granskade verksamheter inte har genomförts några särskilda aktiviteter i syfte att stärka 
tilliten mellan chefsledet och medarbetare.  

Helseplan bedömer att den nya organisationen skapat goda förutsättningar för enhetlig 
styrning av gruppen fältsekreterare. De problem som tidigare fanns rörande 
ungdomsarbetare och ungdomssamordnares skilda förhållningssätt gentemot unga 
bedöms ha minskat i omfattning. Detta bedöms även vara en konsekvens av de 
tydliggjorda kompetenskraven för gruppen fältsekreterare. Helseplan bedömer även att 
den nya organisationen ger fältsekreterarna goda förutsättningar att arbeta i linje med 
det uppsökande och förebyggande uppdraget.  Organisationsstrukturen möjliggör såväl 
behovsstyrning som flexibilitet i fältsekreterarnas arbete gentemot såväl skola som 
polis. Det kvarstår emellertid vissa skillnader i arbetssätt inom gruppen fältsekreterare. 
Detta beror främst på att förväntningarna på yrkesrollerna skiljer sig mellan olika skolor. 

Helseplan bedömer att fältsekreterarnas organisatoriska hemvist har skapat goda 
förutsättningar för tät samverkan mellan fältsekreterare och övrig socialtjänst.  Vidare 
har den tydliggjorda organisationen med fältsekreterare öppnat upp för tätare 
samarbete mellan socialtjänst och polis rörande ungdomar i riskzon.  
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Helseplan bedömer att det fortfarande finns vissa otydligheter avseende vad 
skola/rektorer får och bör ålägga fritidsledare. Det finns inom skolverksamhet en vana 
av att ha fritidsledarna på nära avstånd, till exempel genom fasta scheman vid 
kommunens skolor. Helseplan bedömer att detta tillsammans med en oförändrad 
organisationsstruktur för fritidsledare begränsar gruppens möjlighet till att arbeta 
flexibelt och behovsstyrt. 

Helseplan bedömer att den främsta effekten av genomförda förändringar är ett 
tydliggjort ansvar och uppdrag i kommunens arbete med unga i riskzon. Vidare har 
genomförda förändringar skapat förutsättningar för stärkt samanhållning inom gruppen 
medarbetare som arbetar med unga i riskzon samt tätare dialog gentemot såväl polis 
som övrig socialtjänst. Nyrekryteringen av fältsekreterare tillsammans med höjda 
kompetenskrav har även lett till ökad professionalism inom gruppen medarbetare som 
arbetar med unga i riskzon. Dock bedöms de genomförda förändringarna inte ha 
påverkat de skilda förväntningar som finns på fältsekreterare respektive fritidsledares 
arbete vid olika skolor.  

Vi rekommenderar att verksamhetsområde barn och familj utifrån sitt uppdrag: 
 tydliggör fältsekreterarnas uppdrag för rektorer och relevanta nyckelfunktioner 

inom kommunens skolverksamhet 
 fullföljer påbörjade aktiviteter som syftar till att öka förståelsen mellan 

fältsekreterare, fritidsledare och anställda inom skola respektive kunskapen om 
yrkesrollernas olika uppdrag 

3.2. Fältsekreterarnas uppdrag, arbete och samverkan 

Detta avsnitt besvarar frågeställningen ”Hur ser fältsekreterarnas uppdrag, arbete och 
samverkan med bland annat sektorn för utbildning, kultur och fritid, polis, samt andra 
enheter inom sektor för socialtjänst ut idag?”. 

3.2.1.  Fältsekreterarnas uppdrag och arbete 

Fältsekreterarnas uppdrag redogörs för i en kortfattad uppdragsbeskrivning från 2018 
samt i ett mer utförligt utkast till uppdragsbeskrivning från samma period. I utkastet 
anges att fältsekreterare ska arbeta uppsökande och förebyggande med ungdomar i 
riskzon upp till 20 år. Fältsekreterare ska vidare arbeta med stödjande insatser på 
individ-, grupp- och strukturnivå. Verksamheten ska huvudsakligen bedrivas där 
ungdomar vistas såsom i skola och vid fritidsaktiviteter och arbetet ska ske såväl på dag- 
som kvällstid. Gruppverksamhet i skolmiljö sker genom samverkan med skolpersonal. I 
fältsekreterarnas uppdrag ingår även att förmedla kunskap om ungdomsfrågor och 
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ungdomssituationen till andra, exempelvis genom att verka för att ungdoms- och 
sommarjobb tillgängliggörs för individer i behov. Fältsekreterare har 
anmälningsskyldighet vid tecken på att ungdomar far illa eller utsätter sig själva för fara. 
Vidare fastställer utkastet till uppdragsbeskrivning att fältsekreterare varken har 
utredningsansvar eller dokumenterar i journaler. 

Intervjuer ger intryck av att kännedomen kring fältsekreterarnas uppdrag och arbete är 
god trots att flera personer uppger att de inte har tagit del av någon dokumenterad 
uppdragsbeskrivning. Det finns ändå en bred samsyn kring vad fältsekreterarnas 
uppdrag innefattar och som stämmer överens med dokumenten med 
uppdragsbeskrivningar från 2018.  

Det framkommer vidare att fältsekreterare stundtals rör sig utanför sitt uppsökande och 
förebyggande grunduppdrag. I intervjuer beskrivs hur fältsekreterare ibland ägnar sig åt 
behandlande arbete med ungdomar, trots att detta främst åligger andra delar av 
socialtjänsten. Detta ses som en konsekvens av fältsekreterarnas täta samarbete med 
övriga delar av socialtjänsten. En av de intervjuade beskriver vidare att detta sker i linje 
med familjestödsenhetens övergripande inriktning som anger att samtliga roller ska 
kunna arbeta med ”flexibilitet inom sina ramar”. Samma person uppger att det hålls 
diskussioner med medarbetare kring när fältsekreterarnas arbete är att betrakta som 
förebyggande respektive behandlande. Mot denna bakgrund uppmärksammas vid en 
intervju behov av att förtydliga fältsekreterarnas uppdrag, till exempel genom att 
besluta om en mer nogsam uppdragsbeskrivning utifrån det utkast som redan tagits 
fram. 

Vid intervjuer uppmärksammas även vissa problem med fältsekreterarnas nuvarande 
arbetssätt. En av de intervjuade menar att fältsekreterarnas arbete skulle gagnas av 
större fokus på flickor. Detta utifrån att pojkar ofta tar större utrymme vilket gör att 
flickors problem inte märks och därför upptäcks i samma utsträckning. En annan 
intervjuperson pekar på att fältsekreterarnas arbete på individnivå tar stort utrymme, 
men att behov finns av att stärka insatserna på grupp- och strukturnivå. Ökad 
arbetsbelastning betraktas av medarbetare som ett hinder för att kunna påbörja nya 
insatser på grupp- och strukturnivå, enligt den intervjuade. 

3.2.2. Fältsekreterarnas samverkan med andra aktörer 

I utkastet till fältsekreterarnas uppdragsbeskrivning från 2018 beskrivs att uppdraget 
innefattar samverkan med skola, elevhälsoteam (EHT), fritidsledare, 
ungdomsmottagning, socialtjänstens verksamhet barn och familj respektive 
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vuxenenhet, polis och föreningar. Dokumenterade rutiner finns för fältsekreterarnas 
samverkan gentemot skola respektive enhet fritid ungdom. 

Samverkan med skola beskrivs i intervjuer som mestadels god men av varierad 
beskaffenhet vid olika skolor. Att arbetet skiljer sig åt vid olika skolor beror enligt 
intervjuade på att skolledningen har olika uppfattningar och kunskap kring 
fältsekreterarnas roll snarare än skilda angreppssätt bland fältsekreterare. Gemensamt 
för alla skolor är att fältsekreterarna presenterar sig inför nya årskullar och deltar vid 
föräldramöten, vilket också preciseras i rutinen för samverkan mellan fältsekreterare 
och skola. Vid vissa skolor har fältsekreterare tillsammans med SSPF bidragit till att nya 
slags föräldramöten introducerats i samarbete med polisen uppger intervjuade. Varje 
högstadieskola samt Hulebäcksgymnasiet har en kontaktperson från fältgruppen. 
Intervjuade ger en bild av mer behovsstyrd och begränsad samverkan med 
gymnasieskola jämfört med grundskola. 

Rutinbeskrivningen för samverkan med skola anger att varje fältsekreterare ska ha 
regelbundna träffar med skolors kuratorer där en förutbestämd agenda avhandlas. 
Rutinbeskrivningen fastställer därutöver att avstämningar med skolledning och EHT sker 
vid behov och att skolan är sammankallande part. I intervjuer ges dock en bild av att 
kännedomen kring samverkansdokumentet varierar inom skolverksamheten. Vidare 
uppmärksammas att fältsekreterare sällan eller så gott som aldrig kallas till EHT samt att 
övrig samverkan med skola, exempelvis vid föräldramöten, har varit mycket begränsad 
sedan början av 2020 med anledning av covid-19-pandemin. Intervjuade företrädare för 
skola beskriver hur fältsekreterare och skola sedan mitten av 2020 gemensamt arbetat 
för att stärka upp vuxennärvaron i kommundelen Rävlanda efter att behov av detta 
uppmärksammats. 

Kontakten mellan fältsekreterare och fritidsledare beskrivs i intervjuer som god. I 
rutinen för samverkan med fritidsledare redogörs för att möten mellan fältsekreterare 
och fritid ungdom ska ske dels områdesvis ca 1 till 2 gånger per termin, dels i helgrupp 
med respektive enhets- och verksamhetschef som sammankallande part omkring en 
gång per termin. Intervjuer bekräftar bilden av att möten mellan fältsekreterare och 
fritid ungdom hålls regelbundet men även att extra sammanträden sker vid behov. I 
intervjuer beskrivs det som vanligt med utbyte av orossignaler rörande ungdomar 
mellan yrkesrollerna. Vidare sker samverkan mellan fältsekreterare och fritidsledare 
genom gemensamma projekt kring ungas inflytande menar intervjuade. Till exempel har 
yrkesrollerna samverkat för att samla ungdomsambassadörer i projekt såsom Starka 
tjejer. Samverkansdokumentet är framtaget av familjestödsenheten och beskrivs som 
mestadels känt bland såväl fältsekreterare som fritidsledare. 

Page 215 of 385



  

             16

Samverkan mellan polis och fältsekreterare sker dels direkt, dels tillsammans med skolor 
och inom ramen för kommunens SSPF-grupp. Direktsamverkan omfattar 
informationsutbyte kring ungdomar i riskzon och stöd vid insatser såsom hembesök eller 
förhör. Intervjuade beskriver även hur fältsekreterare rutinmässigt meddelar polis när 
arbete inleds på kvällar och nätter. Fältsekreterare och polis samverkar därutöver med 
skola vid föräldramöten. Samverkan med skola sker även inom kommunens SSPF-grupp 
där fältsekreterare representeras av enhetschef från familjestödsenheten. Fördjupad 
samverkan mellan fältsekreterare, polis och säkerhetssamordnare har förekommit i fall 
av särskilda händelser som kräver extra uppmärksamhet. Samarbete och 
kommunikation mellan yrkesgrupperna beskrivs som mycket god av intervjuade. För 
närvarande finns ingen dokumenterad rutin för samverkan mellan polis och 
fältsekreterare. 

Fältsekreterare samverkar även med andra enheter och yrkesroller inom socialtjänsten. 
Utöver vad som redan beskrivits beträffande fältsekreterarnas deltagande i 
behandlande arbete består samverkan till stor del av informationsutbyte med 
angränsande yrkesroller inom familjestödsenheten. Vid en av intervjuerna uppges dock 
att rutiner för avstämning inte alltid efterlevs. Vidare beskrivs att det finns fortsatt 
utrymme för ökad delaktighet för fältsekreterare i exempelvis ungdomstjänstsamtal och 
uppstartssamtal med familjebehandlare.  Denna uppföljning har inte tagit del av någon 
dokumenterad rutin för hur samverkan ska bedrivas mellan fältsekreterare och övriga 
delar av socialtjänsten. 

3.2.3. Bedömning och rekommendationer 

Helseplan bedömer att det finns en bred samsyn om fältsekreterarnas uppdrag och 
arbete inom i stort samtliga berörda verksamheter. Vidare bedömer Helseplan att 
arbetet mestadels sker i enlighet med gruppens uppdragsbeskrivning med tonvikt på 
behovsstyrda uppsökande insatser för unga i riskzon. Utöver vad som anges i 
uppdragsbeskrivningen agerar fältsekreterare ibland även stöd vid behandlande 
insatser. Stödet sker inom ramen för familjestödsenhetens övriga verksamhet. 
Helseplan bedömer emellertid att fältsekreterarnas gällande uppdragsbeskrivning från 
2018 inte är helt ändamålsenlig. Uppdragsbeskrivningen fokuserar främst på 
kompetenskrav och mål för gruppen snarare än de aktiviteter som är del av uppdraget.   

Helseplan bedömer att det finns en mestadels god samverkan mellan fältsekreterare 
och övrig socialtjänst. Samverkan består främst av informationsutbyte mellan 
fältsekreterare, utredande socialsekreterare, mottagningsverksamhet och 
familjebehandlare inom familjestödsenheten. Helseplan bedömer att det finns utrymme 
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att tydliggöra familjestödsenhetens interna rutiner för avstämningar vid kontakt med 
nya ungdomar.  

Helseplan bedömer att det finns en god samverkan mellan fältsekreterare och polis 
respektive fritidsledare. Samverkan med polis är tät och sker såväl i yttre tjänst som vid 
skolor och hembesök. Det saknas emellertid dokumenterade rutiner för samverkan 
mellan fältsekreterare och polis.  

Avseende samverkan med skola bedömer Helseplan att samverkan sker mestadels enligt 
gällande rutin. Kännedomen kring samverkansrutinen samt fältsekreterarnas uppdrag 
varierar dock mellan skolor. Detta bidrar sannolikt till att förväntningar på 
fältsekreterarnas roll varierar mellan olika skolor. 

Vi rekommenderar att verksamhetsområde barn och familj utifrån sitt uppdrag: 
 ser över och tydliggör vilka aktiviteter som ingår i fältsekreterarnas uppdrag 

genom att revidera nuvarande uppdragsbeskrivning, exempelvis med grund i det 
utkast till uppdragsbeskrivning som tidigare utarbetats 

 tydliggör rutiner för avstämning och informationsutbyte mellan fältsekreterare 
och övriga delar av socialtjänsten vid kontakt med nya ungdomar i riskzon 

 förankrar gällande rutin för samverkan med fältsekreterare inom kommunens 
skolverksamhet, främst hos nyckelfunktioner såsom rektorer och elevhälsoteam 

 säkerställer fortsatt tät direktsamverkan mellan fältsekreterare och polis genom 
att gemensamt etablera rutiner för hur denna samverkan bör ske  

3.3. Resurser i förhållande till jämförbara kommuner 

Detta avsnitt besvarar frågeställningen ”Hur förhåller sig antalet fältsekreterare till 
kommunens storlek och andel ungdomar i kommunen i jämförelse med Ekerö, Höganäs, 
Kävlinge, Lerum, Vallentuna, Värmdö och Ystad?”. 

3.3.1. Iakttagelser 

Härryda kommun har år 2021 sex fältsekreterare anställda inom familjestödsenheten, 
sektor för socialtjänst. Härryda har flest fältsekreterare eller motsvarande bland 
jämförelsekommunerna som innefattar Ekerö (två fältassistenter), Höganäs (två 
fältsekreterare), Kävlinge (inga fältsekreterare), Lerum (tre fältsekreterare), Vallentuna 
(tre fältassistenter), Ystad (två fältsekreterare) och Värmdö kommun (inga 
fältsekreterare).  Figur 1 visar att Härrydas population är jämförbar med Lerum och 
Värmdö avseende antal individer i åldrarna 0 till 19 år som bor i kommunen. I maj 2021 
bodde 11 136 personer i åldrarna 0 till 19 år i Härryda kommun. 
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Figur 2 visar hur antalet fältsekreterare förhåller sig till kommunernas storlek. Sett till 
kommunbefolkning har Härryda flest fältsekreterare såväl per 10 000 invånare (1,56) 
som per 10 000 invånare i åldern 0 till 19 år (5,39). Varken Värmdö eller Kävlinge uppger 
att de har några fältsekreterare/fältassistenter anställda. Kävlinge kommun uppges 
istället arbeta uppsökande med en flexibel fritidsledare som stärker upp vid behov.  

För samtliga kommuner reflekterar siffrorna antalet personer verksamma som 
fältsekreterare/fältassistenter i kommunen i juni 2021. I datainsamlingen efterfrågades 
antal årsanställningar. Vid jämförelse mellan kommuner bör hänsyn tas till att bortavaro 
såsom sjukfrånvaro eller föräldraledighet kan göra att siffrorna skiljer sig från faktiskt 
arbetade timmar.  

 

 
Figur 1 Antal fältsekreterare i Härryda kommun och jämförelsekommuner samt kommunbefolkning (31 maj 2021) per 
ålderskategori. (x FS)  anger antal årsanställningar av fältsekreterare eller motsvarande. Källor: Statistiska 
centralbyrån 2021 (https://www.statistikdatabasen.scb.se/) samt kommunikation med Härryda kommun. 
 

 
Figur 2 Antal fältsekreterare per 10 000 invånare och per ålderskategori i Härryda kommun och jämförelsekommuner 
(Maj 2021). (x FS) anger antal årsanställningar av fältsekreterare eller motsvarande. Källor: Statistiska centralbyrån 
2021 (https://www.statistikdatabasen.scb.se/) samt kommunikation med Härryda kommun. 
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3.3.2. Bedömning och rekommendationer 

Helseplan bedömer att Härryda kommun har ett stort antal fältsekreterare i förhållande 
till aktuella jämförelsekommuner. Bedömningen avser antal fältsekreterare såväl i 
absoluta tal som i förhållande till befolkningsmängd och antal unga.  

Vi rekommenderar att verksamhetsområde barn och familj utifrån sitt uppdrag: 
 kontinuerligt följer upp hur antal fältsekreterare i relation till befolkning förhåller sig 

till jämförbara kommuner samt beaktar jämförelserna i framtida strategi- och 
budgetarbete  

3.4. Narkotika, ungdomskriminalitet och socioekonomi 

Detta avsnitt besvarar frågeställningen ”Hur förhåller sig antalet fältsekreterare i 
förhållande till ungdomarnas drogvanor (enligt Lupp-undersökning), 
ungdomskriminalitet och socioekonomi överlag?”. 

3.4.1. Drogvanor 

Figur 3 presenterar egenrapporterade drogvanor bland unga i Härryda kommun. I den 
senaste Lupp-undersökningen genomförd år 2020 uppgav två procent av flickorna och 
fyra procent av pojkarna i årskurs åtta med hemvist i Härryda kommun att de brukat 
narkotika en eller mer än en gång. I samma undersökning angav sju procent av flickorna 
i gymnasiets andra år att de brukat narkotika en gång och åtta procent att de brukat 
narkotika mer än en gång. Motsvarande siffror för pojkar i gymnasiets andra år 2020 var 
nio respektive elva procent. Narkotikabruket bland åttondeklassare har legat 
förhållandevis konstant sedan Lupp-undersökningarna från 2013 och 2017. Bland 
gymnasiets andraårselever har andelen som någon gång brukat narkotika ökat något.  

Medelvärdet för samtliga elever från gymnasiets andra år som deltog i enkäten var 15 
(använt en gång) respektive åtta procent (använt mer än en gång). Under antagandet 
att siffrorna från undersökningen är representativa för samtliga ungdomar i 
gymnasieålder i Härryda kommun innebär detta att omkring 242 ungdomar i 
gymnasieåldern 16 till 18 år använt narkotika en gång (omkring 40 ungdomar per 
fältsekreterare) och omkring 129 ungdomar i samma ålder använt narkotika mer än en 
gång (omkring 22 ungdomar per fältsekreterare). I maj 2021 fanns det totalt 1 613 
ungdomar i gymnasieåldern 16 till 18 år i Härryda. 
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3.4.2. Bedömning och rekommendationer 

Helseplan bedömer att det finns tydliga tendenser till ökad droganvändning bland andra 
årets gymnasieelever med hemvist i Härryda kommun. Utvecklingen utgör en potentiell 
risk i arbetet med att uppnå ökad psykisk hälsa och minskad ungdomsbrottslighet bland 
kommunens unga – två av resultaten som faller inom ramen för fältsekreterarnas 
uppdrag. En fortsatt utveckling i samma riktning kommer innebära att antal gymnasister 
som regelbundet använder droger per fältsekreterare fortsätter öka. Detta gäller under 
antagandet att antal fältsekreterare i kommunen ligger kvar på dagens nivå. Helseplan 
bedömer vidare att det inte finns någon tydlig tendens till ökad droganvändning bland 
elever i årskurs åtta.  

Vi rekommenderar att verksamhetsområde barn och familj utifrån sitt uppdrag: 
 fortsätter att följa upp narkotikabruket bland kommunens unga över tid, bland 

annat genom att med stöd i Lupp uppskatta omfattning i antal individer, för att 
bättre kunna bedöma behov och prioritera insatser  

3.4.3. Socioekonomi 

I Figur 4 presenteras andel invånare 0-19 år i Härryda kommun som lever med låg 
ekonomisk standard. Med låg ekonomisk standard avses hushåll som har en disponibel 
inkomst per konsumtionsenhet som är mindre än 60 procent av medianvärdet för 
samtliga hushåll.1 Måttet svarar därmed mot relativ ekonomisk utsatthet eller 
socioekonomisk segregation. Data presenteras för år 2013, 2017 och 2019. Uppgifter 
från år senare än 2019 finns inte tillgängliga hos Statistiska Centralbyrån. 

Diagrammen visar att andelen av samtliga unga som lever i hushåll med låg ekonomisk 
standard har legat konstant på omkring sju procent sett över perioden. År 2019 
motsvarade detta 695 ungdomar eller omkring 116 ungdomar per fältsekreterare. Bland 
utrikesfödda är andelen högre och ökande sett över tid. År 2013 levde 24,2 procent av 
kommunens utlandsfödda ungdomar mellan 0 och 19 år i hushåll med låg ekonomisk 
standard vilket motsvarade 79 personer. År 2019 hade andelen ökat till 33,6 procent 
motsvarande 149 personer. Samma år fanns totalt i kommunen 10 689 ungdomar i 
åldern 0 till 19 år. 

 

 

1 Följande konsumtionsenheter ligger till grund för beräkningen av hushållens ekonomiska standard: 
ensamboende (1,0); sammanboende par (1,51); ytterligare vuxen (0,6); första barnet 0–19 år (0,52) samt 
andra och påföljande barn 0–19 år (0,42). Källa: Statistiska centralbyrån 2021. 
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Figur 3 Narkotikabruk bland elever i årskurs 8 samt gymnasiets andra år med hemvist i Härryda kommun, uppdelat 
per kön. I Lupp 2020 formulerades frågan ”Har du någon gång använt narkotika? Med narkotika avses t.ex. marijuana, 
amfetamin, kokain, heroin, spice, GHB och andra narkotikaklassade preparat.”  Källa: Lupp-undersökningarna 2020, 
2017 och 2013. 
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Figur 4 Andel invånare 0-19 år (samtliga respektive utrikesfödda)  i Härryda kommun som lever i hushåll med låg 
ekonomisk standard. Med låg ekonomisk standard avses personer som lever i hushåll som har en disponibel inkomst 
per konsumtionsenhet som är mindre än 60 procent av medianvärdet för samtliga hushåll. Källa: Statistiska 
centralbyrån 2021 (https://www.statistikdatabasen.scb.se/) 
 
 

Figur 5 Antal ungdomar misstänkta för brott i åldern 7-20 år. Källa: Polisen Härryda 2021. 
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3.4.4. Bedömning 

Helseplan bedömer att andelen unga som lever i hushåll med låg ekonomisk standard 
ligger på en förhållandevis konstant nivå mellan år 2013 och 2019. Sett till endast 
gruppen utrikesfödda ökade andelen däremot något. Dock bedömer Helseplan att 
denna grupp till antalet är förhållandevis liten och därmed att ökningen inte torde 
påverka fältsekreterarnas förutsättningar för arbetet med unga i riskzon sett till 
helheten. 

3.4.5. Ungdomskriminalitet 

Figur 5 visar antal barn och ungdomar i åldern 7 till 20 år som har misstänkts för brott 
årligen från 2017 till och med 2021. För år 2021 motsvarar siffran antalet misstänkta 
från januari till och med juni. Omkring 150 barn och ungdomar var misstänkta för brott 
varje år från 2017 till 2020. Detta innebär att det varje år i kommunen fanns misstanke 
om brott bland ca 25 barn och unga per fältsekreterare. Halvårsdatan från 2021 pekar 
mot att antalet ligger kvar på en liknande nivå under år 2021. 

3.4.6. Bedömning 

Helseplan bedömer att det inte finns någon tydlig riktning i utvecklingen av antal barn 
och unga misstänkta för brott i kommunen sedan 2017 eller avseende hur detta förhåller 
sig till antal fältsekreterare. Statistiken anger dock inte misstankegrad eller vilken typ av 
brott som barn och unga misstänkts för. Givet att årsstatistik reflekterar samma typ av 
brott samt misstankegrad torde utvecklingen inte förändra fältsekreterarnas 
förutsättningar för arbetet med unga i riskzon i någon större utsträckning. 
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4. Bilagor 

4.1. Bilaga 1 – Intervjuförteckning 
 

Intervjuguide - frågor 

 Känner du/ni till vilka förändringar som i rapporten 2017 rekommenderades 
genomföras?  

 Känner du/ ni till vilka av dessa rekommenderade förändringar som har 
genomförts? 

 Vilka blev effekterna av de förändringar som du/ni känner till har 
genomförts? 

 Finns uppdragsbeskrivning för fältsekreterarnas arbete? Är detta dokument 
spritt och känt i verksamheten? 

 Hur ser fältsekreterarnas uppdrag ut? 
 Finns samverkansdokument för fältsekreterarnas samverkan inom 

kommunen och med externa parter? Är detta dokument spritt och känt i 
berörda verksamheter? 

 Hur samverkar fältsekreterarna med: 
o Sektorn för utbildning, kultur och fritid? 
o Polisen? 
o Andra enheter inom Sektorn för socialtjänst? 

 

4.2. Bilaga 2 – Intervjuguide 
 

Funktion 

Enhetschef, Barn och familj 
Enhetschef, Familjestödsenheten 
Enhetschef, Föreningsservice 
F.d. enhetschef, Fritid ungdom 
Fältsekreterare, Familjestödsenheten 
Representant i SSPF-grupp, Polisen, Härryda 
Säkerhetssamordnare, Härryda kommun 
T.f. enhetschef, Fritid ungdom 
Verksamhetschef, Grundskola 
Verksamhetschef, Gymnasieskola 

Page 224 of 385



 

 

 

 

 

Förlängning av ramavtal för tillfälligt boende 
för nyanlända 

11 

2021VFN473 
   

Page 225 of 385



  1(4) 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för socialtjänst 
Lina Fahlgren 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-11-11   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN473 139 

 

 

 

Förlängning av ramavtal för tillfälligt boende för nyanlända 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att förlänga ramavtal med Braboende i Hindås 
AB för tillfälligt boende för nyanlända med ett år under perioden 1 april 
2022 till 31 mars 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Mottagandet av nyanlända i Härryda kommun har under de senaste åren 
minskat, men andelen kvotflyktingar har ökat markant. Årets kommuntal är 
72 nyanlända, varav 60 nyanlända har anvisats hittills. Andelen 
kvotflyktingar har under året varit 92 procent. Kvotflyktingar utses av FN:s 
flyktingorgan UNHCR och hämtas direkt på flygplatsen. Vid ankomst 
erbjuds kvotflyktingar tillfälligt boende på Braboende i Hindås AB/Hindås 
camping samt individuellt anpassad boendecoaching. För att uppnå en 
lyckad integration av nyanlända med goda förutsättningarna till egen 
försörjning behövs ett långsiktigt arbete utifrån ett helhetsperspektiv. Ett 
tryggt och säkert boendealternativ utifrån individuella förutsättningar är av 
stor vikt för att förhindra att incidenter uppstår som påverkar nyanlända och 
boende i närområdet. 
 
Härryda kommun har avtal med Hindås camping om tillfälligt boende för 
nyanlända i form av 20 garantiplatser. Avtalet upphör den 31 mars 2022, 
möjlighet finns att förlänga avtalet ett år.  
 
Förvaltningens bedömning är att det finns fortsatt behov av tillfälligt boende 
för framför allt kvotflyktingar. Förvaltningen anser att avtalet om tillfälligt 
boende för nyanlända på Hindås camping ska förlängas med ett år. En 
förlängning av avtalet med Hindås camping bedöms kunna rymmas inom 
ramen för den statliga ersättningen. 

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 11 november 2021 
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Ärendet 
Härryda kommun har ett tvåårigt avtal om tillfälligt boende för målgruppen 
nyanlända på Braboende i Hindås AB/Hindås camping (nämns 
fortsättningsvis som Hindås camping). Avtalet innefattar 20 garantiplatser 
och upphör den 31 mars 2022. Möjlighet finns att förlänga avtalet med ett 
år, förlängningen ska göras senast den 31 december 2021. 

Mottagande av nyanlända  
Den 1 mars 2016 trädde Bosättningslagen (2016:38) i kraft. Lagen innebär 
att alla kommuner är skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända som har 
beviljats uppehållstillstånd. 

 

År Kommuntal Antal mottagna nyanlända  Andel 
kvotflyktingar 

2017 151 Totalt: 151 nyanlända 
Under 2017: 81 
Under 2018: 70 

26% 

2018 103 Totalt: 101 nyanlända 
Under 2018: 93 
Under 2019: 8 

38% 

2019 76 Totalt: 74 nyanlända 
Under 2019: 60 
Under 2020: 14 

47% 

2020 68 Totalt: 48 nyanlända 
Under 2020: 21 
Under 2021: 27 

77% 

2021 72 Totalt tom 9/11: 60 nyanlända 
(varav 16 anländer i nov/dec) 

Kvarstår att ta emot: 12 

92% 

2022 Prel. 58   
 

Under de senaste åren har antalet nyanlända som anvisats till Härryda 
kommun minskat, men andelen kvotflyktingar ökat markant. Tidigare år har 
majoriteten av de nyanlända som anlänt till kommunen bott på 
Migrationsverkets anläggningsboenden under asyltiden. De har erbjudits 
boende via kommunala andrahandskontrakt i lägenhet direkt vid ankomst 
om det har funnits lediga lägenheter. Kvotflyktingar blir däremot utvalda av 
FN:s flyktingorgan UNHCR att flytta till ett annat land och har beviljats 
svenskt uppehållstillstånd inför avresan. Kvotflyktingar hämtas direkt på 
flygplatsen och kan ha bott på flyktingförläggningar/tältläger under långa 
perioder. Några kvotflyktingar har tidigare inte haft tillgång till el eller bott i 
lägenhet, vilket ställer höga krav på kommunala insatser i form av 
boendecoaching. Enligt Migrationsverket kommer andelen kvotflyktingar 
troligtvis vara fortsatt hög. 
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Andelen barnfamiljer har dessutom ökat med en ökad mottagning av 
kvotflyktingar. Tidigare år har fler män flytt ensamma till EU/Sverige och i 
efterhand ansökt om asyl för sina familjemedlemmar. Nu reser istället hela 
familjen tillsammans.  

För att uppnå en lyckad integration av kommunens nya medborgare med 
goda förutsättningarna till egen försörjning behövs ett långsiktigt arbete 
utifrån ett helhetsperspektiv. Ett tryggt och säkert boendealternativ utifrån 
individuella förutsättningar är av stor vikt för att förhindra att incidenter 
uppstår som påverkar både nyanlända och boende i närområdet.  

Praktiskt mottagande av nyanlända och boendecoaching 
För närvarande erbjuds alla kvotflyktingar tillfälligt boende på Hindås 
camping i samband med ankomst till kommunen. Boendecoaching i form av 
boskola är obligatoriskt där de nyanlända får information om vad som är 
viktigt att tänka på gällande boendet, säkerhet och hänsyn till grannar. 
Boskola genomförs individuellt utifrån behov, språk och för att säkerställa 
att den nyanlända förstår informationen. Om bedömning görs att ett mer 
omfattande behov av boendecoaching är nödvändigt påbörjas detta 
omgående. Medarbetare inom enheten för nyanlända som arbetat länge med 
målgruppen lyfter att svårigheter och behov av omfattande stöd har ökat 
markant med mottagandet av kvotflyktingar. Under de två senaste åren har 
ungefär ett tjugotal hushåll varit i behov av omfattande boendecoaching för 
att möjliggöra en flytt till lägenhet.  

Tillfälligt boende och kommunala andrahandskontrakt i lägenhet 
Tillfälligt boendet används som ankomstboende för kvotflyktingar, hushåll 
som är i behov av omfattande boendecoaching samt boende för stora 
barnfamiljer där andra boendealternativ saknas. Det tillfälliga boendet måste 
vara beläget i Härryda kommun, då statliga ersättning utgår till den kommun 
där den nyanlända är folkbokförd.  

Kommunen får tillgång till tolv procent av de lägenheter som omsätts via 
Förbo, samt tio procent av nyproducerade lägenheter. Det är fortsatt brist på 
stora lägenheter. Kommunen beviljar kommunala andrahandskontrakt för 
socialtjänstens målgrupper, däribland nyanlända, i dessa lägenheter samt i 
kommunens bostadsrätter.  

Avtal Hindås camping 
Härryda kommun har haft avtal med Hindås camping för tillfälligt boende 
för nyanlända sedan 2016-10-01. Antalet garantiplatser har succesivt 
minskat från 60 platser till nuvarande 20 platser. Vid den senaste 
upphandlingen 2020 var det endast Hindås camping som lämnade anbud. 
Sedan maj 2021 har de 20 platserna varit nästintill fullbelagda, men under 
2020 var beläggningen lägre med anledning av ett lågt mottagande av 
nyanlända. 

Kostnad Hindås camping: 
Logi: 250 kr/dygn 
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Kost: 100 kr/dygn (barn upp till 12 år: 80 kr/dygn) 
 
Månadskostnad vid full beläggning (inkl kost): 205 200 kr (dygnskostnad: 
342 kr/person). 

Nyanlända som bor på Hindås camping betalar hyra till kommunen samt 
kostnad för mat enligt riksnormen för ekonomiskt bistånd.  

Ekonomiskt utfall – budget i balans 
Enheten för nyanländas budget består av intäkter från Migrationsverket för 
mottagande av nyanlända. Enheten har haft ett överskott under de senaste 
åren enligt följande: 

2019 + 2,5 mnkr 
2020 + 0,6 mnkr 
2021 (delårsprognos) +0,2 mnkr 

 

En förlängning av avtalet med Hindås camping bedöms kunna rymmas 
inom ramen för den statliga ersättningen. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att det finns fortsatt behov av tillfälligt boende 
för nyanlända eftersom majoriteten av de nyanlända som anvisas till 
kommunen är kvotflyktingar. Avtalet med Hindås camping förslås förlängas 
enbart med ett år eftersom det råder en stor osäkerhet gällande framtida 
flyktingmottagande. 

Möjliga risker/konsekvenser om tillfälligt boende saknas: 

 Höga kostnader i form av köpt boende i annan kommun. Utebliven 
ersättning från Migrationsverket. 

 Konflikter med Förbo, privata hyresvärdar, grannar och 
bostadsrättsföreningar.  

 Onormalt slitage i lägenheter utan boendecoaching inför inflyttning. 

 
Utifrån ett långsiktigt perspektiv görs en översyn för att på sikt undvika 
placering på tillfälligt boende liknande Hindås camping. 
 
 
 
Lena Lager Hans Frimanson 
Socialchef Verksamhetschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för socialtjänst 
Linda Strandberg 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-11-01   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN445 709 

 

 

 

Yttrande till Västra Götalandsregionen över förslag om Hälso- och 
sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser samt yttrande till 
Västra Götalandsregionen över förslag om Färdplan – 
länsgemensam strategi för god och nära vård  
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden antar Yttrande till Västra Götalandsregionen över förslag 
om Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser från 
sektorn för socialtjänst som sitt eget yttrande till Västra Götalandsregionen. 
 
Välfärdsnämnden antar Yttrande till Västra Götalandsregionen över förslag 
om Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård från sektorn 
för socialtjänst som sitt eget yttrande till Västra Götalandsregionen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Sedan år 1999 har Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i länet 
reglerat samverkan och ansvarsfördelning inom hälso- och 
sjukvårdsområdet i ett Hälso- och sjukvårdsavtal. På uppdrag av det 
politiska samrådsorganet (SRO) har Hälso- och sjukvårdsavtalet uppdaterats 
och reviderats inför ny avtalsperiod och remissvar/synpunkter ska lämnas i 
webbformulär senast 2021-12-31. Förvaltning har många synpunkter på 
remissen. Synpunkterna handlar bland annat om att förtydliganden krävs för 
att klargöra att den kommunala hälso- och sjukvården ansvarar för hälso- 
och sjukvård på primärvårdsnivå, och då för kompetenserna legitimerad 
sjuksköterska, legitimerad arbetsterapeut och legitimerad fysioterapeut. 
Ytterligare synpunkter avser förtydliganden av regionens ansvar för 
läkarmedverkan i teamet runt patienter inskrivna i den kommunala hälso- 
och sjukvården, samt behov av justeringar för att inte ansvarsförskjutning 
till kommunal hälso- och sjukvård ska kunna ske utan att dialog skett och 
vårdbegäran inkommit. 
 
Färdplanen är en länsgemensam strategi som ska bidra till Västra Götalands 
utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Den innehåller de områden som vi 
gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Färdplanen beskriver målbild, 
förändrade arbetssätt och förutsättningar för utveckling samt hur takten i 
omställningen mot en god och nära vård behöver öka fram till år 2030. 
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Förvaltningens bedömning av remissen är att målbild och prioriterade 
områden ligger väl i linje med de behov vi ser för framtiden. Men vi ser 
också att det är lång väg att gå för att uppnå målbilden.  
 
Samverkan i Göteborgsregionen (GR) har skett och förslag på formuleringar 
har tagits fram gemensamt, men varje kommun svarar för sig. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 1 november 2021 
 Missiv Synpunkter på förslag till Hälso- och sjukvårdsavtal och 

tillhörande överenskommelser 
 Remissversion Hälso- och sjukvårdsavtal 
 Missiv Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård 
 Remissversion Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära 

vård 
 Remissvar Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande 

överenskommelser 
 Remissvar Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård 

 
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att en av de viktigaste synpunkterna på remissen är 
att klargöra att den kommunala hälso- och sjukvården ansvarar för hälso- 
och sjukvård på primärvårdsnivå, och då för kompetenserna legitimerad 
sjuksköterska, legitimerad arbetsterapeut och legitimerad fysioterapeut. 
 
Förtydliganden krävs också för att förtydliga regionens ansvar för 
läkarmedverkan i teamet runt patienter inskrivna i den kommunala hälso- 
och sjukvården. 
 
Förvaltningen ser det som väsentligt att också framhålla att om tillämpning 
av avtalet medför kostnadsdrivande konsekvenser ska kommunerna, av 
Västra götalandsregionen, kompenseras på det sätt som parterna kommer 
överens om. 
 
Förvaltningen ser för övrigt positivt på avtalstiden. Avseende 
uppsägningstiden anser förvaltningen (under förutsättning att vårdnivåer, 
den regionsfinansierade primärvården och avtalsuppföljning tydliggörs) att 
12 månaders uppsägningstid ses som ett rimligt tidsspann för att få till stånd 
en snabb förändring. 
 
 
Lena Lager  Carina Fransson 
Sektorschef Verksamhetschef 
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Missiv 

Synpunkter på förslag till Hälso- och sjukvårdsavtal och 

tillhörande överenskommelser  

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i 

Västra Götaland reglerar samverkan och ansvar för de personer 

som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både 

kommunen och Västra Götalandsregionen (VGR).  

På uppdrag av det politiska samrådsorganet (SRO)1 har Hälso- och 

sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny avtalsperiod. Samtidigt 

har underavtal och överenskommelser med koppling till Hälso- och 

sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan ska regleras i 

överenskommelse, också reviderats.  

Genomgående i denna revidering har förändringar gjorts med syfte att sätta 

fokus på personcentrerat förhållningssätt.  

Ett huvudavtal med tillhörande överenskommelser 

I samband med revideringen har strukturen för avtal och överenskommelser 

mellan kommunerna i länet och VGR setts över i syfte att ge bättre översikt 

och tydligare visa hur Hälso- och sjukvårdsavtalet och överenskommelserna är 

kopplade till varandra. 

De förändringar som föreslås är att Hälso- och sjukvårdsavtalet är huvudavtal 

och att tillhörande överenskommelser är bilagor. Avtalet delas in i tre delar: 

Del A.  Avtalsområden som är gemensamma för Hälso- och sjukvårdsavtalet 

och överenskommelserna. Dessa texter är av generell och allmän karaktär.  

Del B. Hälso- och sjukvårdsavtalet som reglerar samverkan och 

ansvarsfördelning för de målgrupper som både kommun och VGR har hälso- 

och sjukvårdsansvar för.   

Del C. De fyra lagstadgade överenskommelserna. Här finns de avtalstexter 

som är specifika för aktuellt samverkansområde/målgrupp såsom 

samverkansansvar och ansvarsfördelning.   

- Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård i 

Västra Götaland.  

- Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård.  

- Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende.  

 

 

1 Samverkans- och ansvarsfrågor mellan Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner 

hanteras i det politiska samrådsorganet, SRO, som består av politiker från Västra 

Götalandsregionen och VästKom. 
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- Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och 

nödvändig tandvård.  

Detta innebär att avtalsreglerade texter exempelvis avtalstid är lika i Hälso- 

och sjukvårdsavtalet och överenskommelserna. Föreslagen avtalsstruktur 

innebär att ett beslut tas av respektive huvudman. Beslutet omfattar Hälso- 

och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser. 

 

Förslag till revideringar 

Del A: Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande  

• Avtalstiden är förändrad från 3,5 år till 4,5 år.  

• Möjligheten att förlänga avtalet har ändrats från 2 år till 3 år.  

• Uppsägningstiden är förändrad från 12 månader till 18 månader. 

 
  

Del B: Hälso- och sjukvårdsavtalet  

• Utgångspunkten i det personcentrerade förhållningssättet är att bevara 

självständigheten och att patienten är medskapare i sin vård.  

• Patientens fasta vårdkontakt ska utses där den huvudsakliga vården ges.   

• Fast läkarkontakt och fast vårdkontakt ska tillsammans stärka patientens 

ställning.   

• Förtydligat att ansvaret för rehabilitering ska följa hälso- och 

sjukvårdsavtalet.  

• Kommunens möjlighet att bistå VGR i enskilda fall är utökad till att även 

omfatta dagtid helg, tidigare enbart kväll och natt.  

• Förtydligat att Samordnad Individuell Plan är det dokument och verktyg 

som används i samverkan,   

• Utvecklingsområden är flyttade till en bilaga till Färdplan - länsgemensam 

strategi för god och nära vård.  
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Del C: Överenskommelser  

Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunernas hälso- och sjukvård i 

Västra Götaland 

• Överenskommelsen har ändrat namn från Ramavtal för läkarinsatser 

inom kommunernas hälso- och sjukvård till Överenskommelse 

Läkarmedverkan inom kommunernas hälso- och sjukvård i Västra 

Götaland.   

• Texten om läkarmedverkan i samverkan med kommunal hälso- och 

sjukvård, oavsett läkarens organisatoriska tillhörighet är förtydligad.  

• Tydliggjort erbjudandet kring fast läkarkontakt.   

Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård   

• Efter utvärdering kvarstår betalningsmodellen som den är utformad i 

nuvarande överenskommelse.   

• Texten om betalningsmodellen anpassas till att omfatta både somatik och 

psykiatri.  

Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning samt missbruk och beroende 

• Överenskommelsen har ändrat namn från Överenskommelse samverkan 

kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med 

missbruk av alkohol, droger och spel om pengar till Överenskommelse 

Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning samt 

missbruk och beroende.  

• Tydliggöranden i texten gällande ansvarsfördelning och gemensamma 

ansvarsområden.  

• Större fokus på individen och dess behov.  

• Tyngdpunkt på SIP, gemensam planering och uppföljning.  

Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och 

nödvändig tandvård 

• Ingår inte i remissyttrandet eftersom överenskommelsen är nyare och har 

inte reviderats utan har endast uppdaterats med länkar och hänvisningar.  

• N-Tandvårds åldersgräns är förändrad, gäller numera från det år den 

enskilde fyller 24 år.    

 

Framtida utvecklingsområden 

Under arbete med Färdplan, Hälso- och sjukvårdsavtalet och 

överenskommelserna har utvecklingsområden identifierats. De kommer 

omhändertas för att omsättas i Färdplan länsgemensam strategi för god och 

nära vård. Utvecklingsområdena kommer redovisas löpande på 

vardsamverkan.se. 

Page 236 of 385



Missiv Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser 

 Sida | 4  
 

 

Nytt uppdrag från SRO: Primärvårdsuppdrag  

En ny beskrivning av primärvårdens grunduppdrag för kommunerna och 

regionen samt en revidering av definitionen primärvård, infördes i Hälso- och 

sjukvårdslagen den 1 juli 2021. I revideringen av det länsgemensamma Hälso- 

och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser har det tydliggjorts 

ett behov av att beskriva regionens och kommunernas primärvårdsuppdrag.   

Syftet med uppdraget är att beskriva kommunernas respektive VGR:s 

primärvårdsuppdrag för att stärka primärvården som navet i utvecklingen 

inom hälsa, vård och omsorg och underlätta samverkan mellan 

huvudmännen.  

Resultatet från primärvårdsuppdraget kommer att beskrivas i en rapport som 

beräknas bli klar i november och skickas ut till respektive parter.   

Resultatet som presenteras i rapporten kan komma att påverka slutversionen 

av Hälso- och sjukvårdsavtalet.  

Lämna synpunkter via webbformulär senast 31 december 

Lämna synpunkter senast 31 december 2021 via webbformulär som finns på 

www.vardsamverkan.se/remisshosavtalet. Där finns också förslag på Hälso- 

och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser att ladda, ner mer 

information om hur du skickar in synpunkterna samt alla remissdokument.  

Använd arbetsmallen 

Det finns en arbetsmall (i Wordformat) för att samla in och sammanställa sitt 

remissvar i. Arbetsmall finns på www.vardsamverkan.se/remisshosavtalet.  

Ett svar per remissinstans 

Vi önskar ett samlat svar från respektive kommun samt berörda nämnder och 

styrelser i Västra Götalandsregionen. 

 

Datum:    Datum:  

 

 

  

 

 

  

Johnny Magnusson, Ordförande SRO, 

Ordförande Regionstyrelsen 

 Kent Lagrell, Vice ordförande SRO, 

Ordförande Styrgrupp för social välfärd, 

Göteborgsregionens kommunalförbund 
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A V T A L  

Hälso- och sjukvårdsavtal 
  
Huvudavtal med tillhörande överenskommelser (bilagor). 
Reglerar samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård mellan 
länets 49 kommuner och region Västra Götaland.  
 

Bilagor: 
Överenskommelse Läkarmedverkan inom kommunal hälso- och sjukvård i Västra Götaland 
Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 
personer med missbruk och beroende 
Överenskommelse Samverkan om munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård 

 

 

 

 
  

 Avtal 
Överenskommelse 
Riktlinje  
Rutin 

 

R E M I S S V E R S I O N  
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Läsanvisningar 
Detta avtal består av Hälso- och sjukvårdsavtalet (huvudavtal) med fyra 
tillhörande överenskommelser (bilagor). Avtalet är indelat i tre delar:  

• Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
tillhörande överenskommelser 

• Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet 
• Del C, Överenskommelser 

Del A innehåller avtalstext som är gemensam för alla överenskommelser och 
Hälso- och sjukvårdsavtalet. Dessa texter är av generell och allmän karaktär. 

Del B innehåller Hälso- och sjukvårdsavtalet som reglerar samverkan och 
ansvarsfördelning för de målgrupper som både kommun och Västra 
Götalandsregionen (VGR) har hälso- och sjukvårdsansvar för. Kompletta 
avtalet består av del B tillsammans med del A.   

Del C innehåller de fyra tillhörande överenskommelserna. Här finns de 
avtalstexter som är specifika för aktuellt samverkansområde/målgrupp såsom 
samverkansansvar och ansvarsfördelning. Kompletta överenskommelser 
består av del C tillsammans med del A.   

Syftet med den här uppdelningen är att skapa en struktur där lagreglerad 
samverkan mellan kommun och Västra Götalandsregionen finns samlad. 
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Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- 
och sjukvårdsavtalet och tillhörande 
överenskommelser 
 

Del A innehåller avtalstext som är gemensam för alla överenskommelser och 
Hälso- och sjukvårdsavtalet. Dessa texter är av generell och allmän karaktär. 
Vi utgår från Socialstyrelsens termbank för termer och begrepp. 

 Inledning 
Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) har sedan 1999 
reglerat samverkan och ansvarsfördelning för områden båda huvudmännen 
har hälso- och sjukvårdsansvar för i ett Hälso- och sjukvårdsavtal.  

Revideringen inför ny avtalsperiod har även omfattat andra 
avtal/överenskommelser som är lagreglerade för huvudmännen, dessa ingår 
som bilagor till Hälso- och sjukvårdsavtalet. 

Hälso- och sjukvårdens och den medicinska, digitala och tekniska utvecklingen 
får som följd att den hälso- och sjukvård som ges i öppen vård och i hemmet 
förändras över tid.  

Den gemensamma politiska viljeinriktningen med Hälso- och sjukvårdsavtalet 
fokuserar på individens behov framför att söka skarpa gränser mellan 
huvudmännens ansvarsområden. Gränsdragning ner på detaljnivå i alla 
situationer skapar organisatoriska mellanrum som kan leda till att patienten 
inte får sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda.  

Det politiska samrådsorganet (SRO) gav ett tydligt medskick inför  
 

• Vad är bäst för patienten? 
• Vad är bästa sättet att använda gemensamma skattemedel ur ett 

samhälls-/invånarperspektiv? 

• Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta? 
 

Avsikten är att Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser 
ska ge de förutsättningar som behövs för samverkan och personcentrerad vård 
över huvudmannagränserna.  

Parallellt med revideringen av Hälso- och sjukvårdsavtalet har en ”Färdplan - 
länsgemensam strategi för god och nära vård”* tagits fram. Färdplanen 
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innehåller de områden som huvudmännen gemensamt prioriterat att 
kraftsamla kring för att tillsammans utveckla hälsa, vård och omsorg i Västra 
Götaland fram till 2030.  

 

 

 Syfte 
Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland ska ligga till grund för en god 
och säker vård för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser 
från både kommunen och VGR. Avtalet ska stärka och främja samverkan och 
samarbete mellan parternas vårdgivare så att resultatet bidrar till ett tryggt 
och självständigt liv för den enskilde.   

 Värdegrund 
En förtroendefull och öppen dialog mellan kommunerna i Västra Götaland och 
VGR är en förutsättning för att tillsammans möta framtidens gemensamma 
utmaningar.  

Samarbetet mellan parterna ska kännetecknas av... 

- ett gemensamt ansvarstagande för patientens bästa. 
- ett respektfullt bemötande mot både patient och medarbetare som 

skapar trygghet i vårdkedjan. 
- en tillitsbaserad samverkan där patienten är medskapare och upplever 

insatserna som en välfungerande helhet, oavsett vilken av parterna som 
utför insatserna. 

Parternas gemensamma åtagande innebär att... 

- säkerställa att detta avtal med tillhörande bilagor implementeras och 
görs kända inom de egna verksamheterna. 

- ställa krav på att överenskommelser som VGR och kommunen har 
träffat enligt detta avtal även gäller i avtal med upphandlade 
entreprenörer enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, samt enligt 
lagen om valfrihetssystem, LOV. 

- följa upp efterlevnaden av ingångna avtal. 

 

 

* L Ä S  M E R  
Färdplan Nära vård - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 
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 Personcentrerat förhållningssätt 
Alla insatser den enskilde behöver från respektive huvudman ska planeras, 
utvärderas och följas upp tillsammans med den enskilde. Det ska göras med 
respekt och lyhördhet för de erfarenheter, önskemål samt kunskap som den 
enskilde och/eller dennes närstående eller företrädare har.  

Det är viktigt att utgå från den enskildes egna resurser och målsättningar med 
insatserna. Verksamheterna ska underlätta och motivera den enskilde 
och/eller närstående att vara delaktiga kring beslut som rör den egna 
personen. 

 Samordnad Individuell Plan, SIP  
Den 1 januari 2010 infördes en lagstadgad skyldighet i 16 kap. 4 § hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30), HSL, och i 2 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453), 
SoL, som innebär att huvudmännen tillsammans ska upprätta en individuell 
plan när den enskilde har behov av insatser från båda huvudmännen. Planen 
ska upprättas om kommunen eller VGR bedömer att den behövs för att den 
enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att 
den upprättas.  

I Västra Götaland har VGR och kommunerna fastställt gemensamma riktlinjer 
för samordnad individuell plan (SIP). Initiativ till SIP kan även tas av den 
enskilde eller närstående. 

 Bästa tillgängliga kunskap 
Vården och insatserna ska bygga på bästa tillgängliga kunskap. Nationella 
vård- och insatsprogrammen berör båda huvudmännens ansvar och målet är 
att insatser ska vara kunskapsbaserade, jämlika, resurseffektiva samt av hög 
kvalitet. Socialstyrelsens nationella riktlinjer, Västra Götalands 
länsgemensamma styrdokument är stöd för huvudmännen vid prioriteringar 
och ger vägledning om vilka insatser som i första hand ska erbjudas för 
personer som omfattas.  

 Avtalsparter 
Avtalsparter i detta avtal är var och en av kommunerna i Västra Götaland och 
Västra Götalandsregionen vilka fortsättningsvis i avtalet benämns som 
parterna. Avtalet gäller under förutsättning att beslut tas av regionfullmäktige 
respektive kommunfullmäktige. 

 Avtalets omfattning och uppbyggnad 
Detta avtal, fortsättningsvis kallat Hälso- och sjukvårdsavtalet, är ett 
huvudavtal för hälso- och sjukvård som kompletterats med lagstadgade 
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överenskommelser som bilagor. Bilagornas giltighet är direkt kopplat till 
huvudavtalets giltighet.  

Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och samverkan inom 
de områden där kommunen och VGR har ett gemensamt hälso- och 
sjukvårdsansvar enligt 8 kap. 6 § och 12 kap. 1-3 §§, 14 kap. 1§ samt 16 kap 2 § 
HSL (2017:30).  

Avtalet omfattar även samverkan mellan VGR:s hälso- och sjukvård och 
kommunens socialtjänst.  

Varje överenskommelse är direkt underställd Hälso- och sjukvårdsavtalet dvs. 
ingen rangordning mellan dem.  

 Avtalstid 
Avtalet gäller under perioden 2022-xx-xx – 2026-12-31. Senast arton månader 
innan avtalstiden löper ut har parterna möjlighet att säga upp avtalet. Om 
ingen part skriftligen sagt upp avtalet förlängs det med tre år i taget med arton 
månaders uppsägningstid. 

  Ändringar och tillägg till avtalet 
Vid väsentliga förändringar av förutsättningarna för avtalet kan initiativ till en 
översyn tas av det politiska samrådsorganet, SRO.  

Ändringar och tillägg till i Hälso- och sjukvårdsavtalet gäller efter beslut vunnit 
laga kraft hos samtliga parter. Samma hantering gäller vid ändringar och 
tillägg till i en överenskommelse (bilaga). 

 Gemensam samverkansstruktur 
Inom Västra Götaland finns en utvecklad samverkan mellan kommunerna och 
Västra Götalandsregionen. En gemensam samverkansstruktur med politiskt 
samrådsorgan, SRO, och ledningsgrupp med tjänstepersoner på länsnivå, 
Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, delregionala samverkansorgan samt 
lokala samverkansgrupper.   

Den gemensamma stödstrukturen ska bidra till att förvalta och utveckla 
intentionerna som beskrivs i Hälso- och sjukvårdsavtalet samt i Färdplan – 
länsgemensam strategi för god och nära vård 

Samverkan måste ske på flera organisatoriska nivåer: länsgemensam, 
delregional och lokal nivå. Respektive huvudman ska ställa krav på sina 
vårdgivare att delta i den gemensamma samverkansstrukturen. 
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 Digitalisering och e-hälsa 

Gemensamma IT- tjänster 
Vård- och omsorg är informationsintensiva verksamheter som förutsätter en 
välfungerande informationsförsörjning mellan individer och olika aktörer. 
Med hjälp av sammanhållna och användarvänliga IT-tjänster som stödjer ett 
personcentrerat förhållningssätt kan informationen överföras på ett säkrare 
och effektivare sätt och säkerställa koordinerade insatser till den enskilde. 

Varje part har ansvar för att IT-stöd är kända hos berörda verksamheter och 
att riktlinjer och rutiner följs.  

Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM 
Gemensamma strategiska beslut om e-hälsa och informationsförsörjning är 
avgörande för att stödja samverkan och gemensamma utvecklingsmål.  

2017 tecknade parterna en avsiktsförklaring om Framtidens vårdinformations-
miljö, FVM, ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, VGR, privata 
vårdgivare och länets 49 kommuner.  Samverkan om FVM regleras i avtal. 
Förutom att flera IT-stöd kommer ersättas innebär FVM att administrativa 
processer, standardisering och gemensamma arbetssätt ska utvecklas i 
samverkan. 

 Uppföljning  
Parterna har ett gemensamt ansvar för Hälso-och sjukvårdsavtalet och 
tillhörande överenskommelser (bilagor) följs upp. VVG ansvarar för 
uppföljningsplan för löpande uppföljning. 

 Avvikelser  
Den länsgemensamma rutinen för avvikelsehantering i samverkan* har tagits 
fram för att säkerställa att kontinuerlig analys av avvikelser sammanställs och 
används för ett systematiskt förbättringsarbete, kunskapsutveckling och 
lärande i samverkan på alla nivåer. 

Avvikelserna ska hanteras skyndsamt och svar ges till rapportören så snart 
händelsen är analyserad och plan för åtgärd finns. Avvikelser i samverkan ska 
ge underlag för förbättringsarbete och beaktas i patientsäkerhetsarbete. 

 

* L Ä S  M E R  
Avvikelsehantering - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 
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 Oenighet om tolkning av avtal  
Oenighet om tolkning eller tillämpning av Hälso- och sjukvårdsavtalet eller 
överenskommelser ska i första hand lösas lokalt och i andra hand delregionalt 
inom vårdsamverkan. I de fall oenighet inte kunnat lösas på lokal eller 
delregional nivå kan frågan lyftas till länsnivå enligt gemensam riktlinje 
“Hantering av oenighet på regional nivå - Vårdsamverkan Västra Götaland 
(VVG)”*.   

* L Ä S  M E R  
Riktlinje Hantering av oenighet på regional nivå Vårdsamverkan Västra Götaland (PDF) 
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Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet  
Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan 
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. 

För att få Hälso- och sjukvårdsavtalet i sin helhet behöver du läsa det 
tillsammans med Del A. Del A innehåller avtalstext som är gemensam för 
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser. Dessa texter 
är av generell och allmän karaktär. 

  

B.1 Lagstiftning 
Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, är den lag som reglerar grundläggande 
skyldigheter för VGR och kommunen. Hälso- och sjukvårdsansvaret för VGR 
och kommunen regleras i 8 kap. 6 § och 12 kap. 1-3 §§ samt 14 kap. 1 § HSL 
(2017:30), och ansvaret omfattar även rehabilitering, habilitering och 
hjälpmedel samt sjuktransporter och omhändertagande av avlidna. För 
tandvård finns särskilda bestämmelser, tandvårdsförordningen (1998:1338). 

Patientgrupper som ingår i kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar enligt 12 
kap. 1 § HSL (2017:30): 

• Personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service 
5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första 
stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

• Personer som bor i bostad med särskild service enligt 9 § 8 och 9 § 9 
LSS.  

• Personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet (3 
kap. 6 § SoL) samt daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS.  

• I Västra Götaland har kommunerna ansvaret för hälso- och sjukvård i 
hemmet sedan regionbildningen 1999, avtal enligt möjligheten i 12 kap. 
2 § HSL (2017:30).  

För dessa patientgrupper ska länets kommuner och VGR enligt 16 kap. 1 §, 
HSL, sluta avtal om läkarresurser och formerna för samverkan.  
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För personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk är 
VGR och kommunen, genom likalydande bestämmelser i hälso- och 
sjukvårdslagen och socialtjänstlagen, skyldig att ha överenskommelse om 
samarbete (16 kap. 3 § HSL respektive 5 kap. 8 a § och 9 a § SoL). 

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård grundar sig 
i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård (lag 
2017:612). 

Vid den samordnade individuella planeringen (SIP-mötet) ska enheterna 
upprätta en individuell plan (SIP) i enlighet med bestämmelserna i 16 kap. 4 § 
tredje och fjärde styckena hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och 2 kap. 7 § 
andra och tredje styckena socialtjänstlagen (2001:453). Planen får upprättas 
om patienten samtycker till det. 

Samordnad individuell planering (SIP-möte) ska enligt lagen om samverkan 
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (4 kap. 1-3§§) erbjudas den 
enskilde, om hen efter utskrivningen behöver insatser från både kommunen 
och VGR i form av hälso- och sjukvård eller socialtjänst. 

För att stärka individens integritet, självbestämmande och delaktighet 
kompletterar patientlagen (2014:821) regelverket för hälso- och sjukvård. 

B.2 Gemensamt ansvar och samverkan 
Parterna ska i egenskap av sjukvårdshuvudmän erbjuda en hälso- och sjukvård 
av god kvalitet samt den kompetens som krävs för att fullgöra sitt hälso- och 
sjukvårdsansvar. 

För patienter som får kommunal hälso- och sjukvård har parterna alltid ett 
gemensamt ansvar genom att kommunen ansvarar för insatser utförda av 
sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut medan VGR ansvarar för 
läkare och övriga kompetenser.  

All hälso- och sjukvård ska utgå från ett personcentrerat förhållningssätt där 
patienten ska ges möjlighet att vara medskapare i sin vård och behandling. Om 
patienten samtycker kan även närstående vara medskapare.  

Parterna har ett gemensamt ansvar för att hälso- och sjukvårdsinsatser 
personcenteras och koordineras så att patienten upplever trygghet, säkerhet, 
kontinuitet och värdighet. 

Ordinatören har vård- och behandlingsansvar där också uppföljning, 
utvärdering och ekonomiskt ansvar ingår.  
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Patientens fasta vårdkontakt ska utses där den huvudsakliga vården ges och 
ska grundas på patientens medicinska och övriga behov och vilken kompetens 
som bäst kan tillgodose det behovet.  

Fast läkarkontakt och fast vårdkontakt ska tillsammans stärka patientens 
ställning. 

B.3 Parternas ansvar 

Regionens ansvar 
Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård till de som är 
bosatta eller som vistas i Västra Götaland. Ansvaret omfattar öppen och sluten 
vård, akut och planerad vård. 

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar: 

• Patienter som utan större svårigheter kan besöka VGRs mottagningar 
och tillgodogöra sig insatsen. I ansvaret ingår hälso- och sjukvård där 
patienten vistas, då insatserna är av tillfällig karaktär. 

• Läkarinsatser i hemmet för patienter som omfattas av den kommunala 
hälso- och sjukvården enligt avtal mellan parterna, se 
Överenskommelse Läkarmedverkan inom kommunal hälso- och 
sjukvård i Västra Götaland. 

• Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser inom specialist- samt 
primärvård. 

• Handledning och kunskapsöverföring till kommunens personal i vård, 
omsorg, rehabilitering samt i hantering av medicintekniska produkter. 

• Specialistvård till patienter inom kommunal hälso- och sjukvård enligt 
gällande medicinska riktlinjer, eller enligt upprättad plan eller SIP. 

Kommunens ansvar 
Kommunen ska enligt 12 kap. 1 § HSL erbjuda hälso- och sjukvård åt personer 
med beslut om särskilt boende, bostad med särskild service samt under 
vistelsetiden åt personer med beslut om dagverksamhet enligt SoL och daglig 
verksamhet enligt LSS.  Kommunen har tagit ansvar för hälso- och sjukvård i 
ordinärt boende enligt 12 kap. 2 § HSL. 

Kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar: 

• Patienter som på grund av somatisk, psykisk eller kognitiv 
funktionsnedsättning inte kan ta sig till Västra Götalandsregionens 
mottagningar utan större svårighet och där det på grund av insatsernas 
omfattning och frekvens motiverar att vården ges i patientens hem. 
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• Patienter med behov av hälso- och sjukvårdsinsatser över tid, oavsett 
ålder eller diagnos, som kan ges med bibehållen patientsäkerhet i 
patientens hem. 

• Patienter som enligt ovanstående punkter har behov av hälso- och 
sjukvårdsåtgärder i hemmet kan samtidigt få vissa hälso- och 
sjukvårdsinsatser utförda på mottagning baserat på upprättad plan 
eller SIP. 

• Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser. 

Kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar även: 

• Att när överenskommelse skett i enskilda fall utföra planerade 
och/eller förutsägbara hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet under 
kväll, helg och nattetid för patienter som normalt besöker Västra 
Götalandsregionens vårdcentraler.  

• Hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet till patienter på permission från 
sluten vård som inte kan ta sig till mottagning. Det gäller endast under 
förutsättning att en dialog skett i samförstånd och nödvändig 
informationsöverföring skett som stöd för de kommunala insatserna. 

B.4 Informationsöverföring, planering och SIP 
Om den enskilde har behov av kommunal hälso- och sjukvård i hemmet, 
förutsätter det att en dialog förs där parterna är överens om ansvarsfördelning 
samt att nödvändigt informationsutbyte sker. Den enskilde ska vara delaktig 
och medskapare till sin vård och behandling.  

Vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska överenskommelse, 
riktlinje och rutin tillämpas. Ingående parter ska använda den gemensamma 
IT-tjänsten där informationsdelning sker. 

Samordnad individuell plan, SIP* ska erbjudas alla oavsett ålder, diagnos, 
funktionsvariation eller behov och är den enskildes plan. Erbjudande om SIP 
gäller när behov av gemensam planering uppstår av insatser mellan kommun 
och VGR samt vid utskrivning från sjukhus. SIP är ett dokument och ett 
verktyg för samverkan, som ger en samlad beskrivning av den enskildes 
pågående och planerade insatser, från kommun och VGR samt andra aktörer.  

 

 

* L Ä S  M E R  
Riktlinje för SIP - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 
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B.5 Rehabilitering och habilitering 
Rehabilitering och habilitering är hälso- och sjukvårdsinsatser som följer 
hälso- och sjukvårdsansvaret och bedrivs av både VGR och kommun i enlighet 
med detta avtal. 

Länsgemensamma överenskommelser, rutiner som beskriver samverkan och 
ansvarsfördelning. (Länk så snart dessa är klara) 

B.6 Bedömning om hälso- och sjukvårdsinsats 
kan utföras som egenvård 

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal bedömt att en patient själv eller med hjälp av någon annan 
kan utföra och ansvara för. I enlighet med lagar och föreskrifter ska 
länsgemensamma riktlinjer ge stöd för tillämpningen*.  

 

B.7 Vårdhygien 
Både kommunen och Västra Götalandsregionen har ansvar för att förebygga 
och förhindra smittspridning och infektioner i vård och omsorg. VGR:s 
expertenheter för vårdhygien har i uppdrag att bistå kommunerna med 
vårdhygienisk rådgivning och utbildning i enlighet med Regionalt direktiv för 
vårdhygienisk verksamhet. 

B.8 Asylsökande och personer som vistas i 
Sverige utan nödvändiga tillstånd  

Hälso- och sjukvård till asylsökande och personer som vistas i Sverige utan 
nödvändiga tillstånd (även kallade papperslösa) är VGR:s ansvar. För dessa 
personer har kommunen inget hälso- och sjukvårdsansvar, detta gäller även 
patienter med behov av sjukvård i boendet/hemmet. Det är möjligt att erbjuda 
kommunal hälso- och sjukvård i hemmet om kommunens och VGR:s 
verksamhetsföreträdare är överens om detta. Länsgemensam rutin är under 
framtagande. 

B.9 Förvaring och transport av avliden 
Ansvar för omhändertagande av avliden ingår i hälso- och sjukvårdsansvaret 
enligt HSL.  

* L Ä S  M E R  
Egenvårdsrutin - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 
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I länsgemensam Riktlinje för förvaring och transport av avlidna* beskrivs 
samverkan och ansvar vid omhändertagande av avliden, transport av avliden 
samt regelverk då kommunens önskar köpa bårhusplats av VGR.  

 

B.10 Läkemedel   
Läkemedelsbehandlingar är en integrerad del i hälso- och sjukvården och       
ingår därmed i regelverk för samverkan mellan VGR och kommunerna i Västra 
Götaland.  

VGR ansvarar för kostnader, exklusive patientens egenavgift, avseende 
läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånen och som är förskrivna enligt 
lagen om läkemedelsförmåner till enskild patient. 

Akutläkemedelsförråd  
VGR tillhandahåller akutläkemedelsförråd avsedda för patienter med 
kommunal hälso- och sjukvård. Akutläkemedelsförråd och dess sortiment 
beslutas av VGR. 

Läkemedlen i förrådet kan användas för akut ordination eller för att behandla 
under en begränsad tidsperiod (t ex antibiotikakur). VGR ansvarar för 
läkemedelskostnaderna och kontrollen av de kommunala 
akutläkemedelsförråden. Kommunen har kostnadsansvaret för transporten av 
läkemedel till förråden. 

Öppenvårdsdos  
Öppenvårdsdos beslutas av läkare som tar ställning till patientens behov och 
att kriterier enligt regional medicinsk riktlinje för öppenvårdsdos är uppfyllda.  

B.11 Personligt förskrivna hjälpmedel och 
läkemedelsnära produkter i vardagsmiljö  

Personligt förskrivna hjälpmedel omfattar hjälpmedel för det dagliga livet samt 
hjälpmedel för vård och behandling. I Västra Götaland ingår personligt 
förskrivna hjälpmedel för medicinsk behandling samt läkemedelsnära 
produkter i hjälpmedel för vård och behandling.  

Förskrivning av hjälpmedel och läkemedelsnära produkter är en del av vård 
och behandling och följer hälso- och sjukvårdsansvaret. 

* L Ä S  M E R  
Riktlinje för förvaring och transport av avlidna 
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Parterna har gemensamt regelverk för förskrivning av produkter inom 
respektive produktområde. De produktområden som ingår kan förändras på 
grund av förändringar i lagstiftning samt nya och/eller ändrade diagnostik och 
behandlingsmetoder.  

B.12 Personligt förskrivna hjälpmedel  
Försörjning av hjälpmedel är beslutad genom samarbetsavtal mellan region 
och kommuner samt överenskommelser inom VGR. 

Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel, består av riktlinjer och 
produktanvisningar*, där bland annat kostnadsansvar och förskrivningsrätt 
beskrivs. 

För barn och ungdomar till och med 17 år har VGR kostnadsansvar för de 
produkter som regleras i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. 
Gällande vuxna är kostnadsansvaret beroende av vilken vårdgivare som har 
hälso- och sjukvårdsansvaret. För vissa produkter har VGR alltid 
kostnadsansvaret. I varje produktanvisning anges fördelning 
av kostnadsansvar för den aktuella produkten. 

För att underlätta en obruten vårdkedja kan förtroendeförskrivning ske, vilket 
innebär att förskrivning får göras på annan sjukvårdshuvudmans 
kostnadsansvar.   

 

B.13 Personligt förskrivna läkemedelsnära 
produkter 

Läkemedelsnära produkter omfattar förbrukningsartiklar som används till en 
del av den medicinska behandlingen i hemmiljö. Försörjning och distribution 
är beslutad i samarbetsavtal där region och kommun har gemensamt 
kostnadsansvar (blås- och tarmdysfunktion och nutrition) samt 
överenskommelse där region har kostnadsansvaret (diabetes, stomi, 
spolvätskor och trakeostomi*). 

 

 

* L Ä S  M E R  
Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel - Vårdgivarwebben Västra 
Götalandsregionen (vgregion.se) 

 

* L Ä S  M E R  
Hjälpmedel och läkemedelsnära produkter - Vårdgivarwebben Västra 
Götalandsregionen (vgregion.se) 
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B.14 Oreglerade medicintekniska produkter  
Det finns ytterligare medicintekniska produkter, som används till patienter i 
deras vardagsmiljö, som ännu inte är reglerade i handbok och har en 
gemensam försörjningslösning. Generellt gäller att den vårdgivare som 
förskriver produkten är kostnadsansvarig. Medicintekniska produkter som 
ordineras av läkare är ett ansvar för VGR. 

För sårläkningsartiklar och kompressionsförband finns ett avtal där det 
framgår vilka produkter VGR respektive kommunen har kostnadsansvar för. 

B.15 Tjänsteköp  
Tjänsteköp kan ske i undantagsfall och föregås av en förfrågan till den andra 
parten om att utföra en insats. Ansvaret och uppföljningen av insatsen kvarstår 
dock hos huvudmannen. 

Lokala avtal om tjänsteköp kan ingås under förutsättning att båda parter är 
överens och att det på alla sätt uppfyller Hälso- och sjukvårdsavtalet i övrigt.  

I det lokala avtalet kommer parterna överens om formerna för tjänsteköp. I 
detta bör framgå vem som har mandat att besluta om tjänsteköp och på vilket 
sätt information och kommunikation sker parterna emellan.   

B.16 Gemensamma utvecklingsområden  
De länsgemensamma utvecklingsområden som identifierats i samband med 
revideringen överlämnas för omhändertagande i den gemensamma 
färdplanen. 

Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård* ska stärka och 
främja samverkan och samarbetet i omställningen till en god och nära vård.  

 

 

 

 

* L Ä S  M E R  
Färdplan Nära vård - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 
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Del C, Överenskommelse 
Läkarmedverkan i kommunal hälso- och 
sjukvård i Västra Götaland 
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
omfattar Västra Götalandsregionens läkarmedverkan i kommunal hälso- och 
sjukvård.  

För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans 
med Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet 
och tillhörande överenskommelser. Dessa texter är av generell och 
allmän karaktär. 

I denna överenskommelse finns avtalstexter som är specifika för 
samverkansområdet. 

 

 Inledning 
Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet att samverka, som 
gäller både kring målgrupper och på individnivå. Överenskommelsen baseras 
på 16 kap. 1 § och 2 § HSL (2017:30), som reglerar samverkansformerna och 
omfattningen mellan kommun och region. 

Beslut om kommunal hälso- och sjukvård förutsätter att en planering 
genomförts där parterna är överens om ansvarsfördelning samt där 
nödvändigt informationsutbyte sker enligt gällande rutin. 

 Målgrupp 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen och hälso- och sjukvårdsavtal ansvarar 
Västra Götalandsregionen för läkarmedverkan till de patientgrupper som ingår 
i kommunernas hälso-och sjukvårdsansvar enligt 12 kap. 1 § hälso- och 
sjukvårdslagen, HSL, (2017:30).  
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• Personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service 
5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första 
stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

• Personer som bor i bostad med särskild service enligt 9 § 8 och 9 § 9 
LSS.  

• Personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet (3 
kap. 6 § SoL) samt daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS.  

• I Västra Götaland har kommunerna ansvaret för hälso- och sjukvård i 
hemmet sedan regionbildningen 1999, avtal enligt möjligheten i 12 kap. 
2 § HSL (2017:30). 

 Syfte 
Att reglera samverkansformerna för läkarmedverkan oberoende av läkarens 
organisatoriska tillhörighet.  

Att skapa förutsättningar för ett personcentrerat förhållningssätt där patienten 
och närstående är medskapare i vård och behandling. 

 Gemensamt ansvar 
Parterna ska gemensamt, genom samverkansstrukturen, skapa förutsättningar 
för ett personcentrerat förhållningssätt.  

Genom att: 

• arbeta proaktivt där patienten och närstående är medskapare i sin 
samordnade individuella planering som är hållbar dygnets alla timmar. 

• säkra informationsöverföringen mellan alla verksamheter. 
• planera för en stabil personalkontinuitet med erforderlig bemanning 

och kompetens för att uppfylla en god och säker hälso- och sjukvård.  

• utbyta information vid personal- eller organisationsförändringar som 
kan påverka det lokala samarbetet.  

• Samverkansformer ska avtalas lokalt, bland annat genom 
Närområdesplan. 

 Parternas ansvar 
5.1 Regionens ansvar 
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Läkarens patientansvar 
I Västra Götalandsregionens läkaransvar, oavsett organisatorisk tillhörighet 
eller vårdnivå, ingår bland annat: 

• att erbjuda fast läkarkontakt enligt patientlagen (2014:821) 6 kap 3§ 
 för att öka tryggheten för patienten. 

• att utföra medicinska bedömningar, utredningar och 
behandlingsinsatser planerat och oplanerat för vård, dygnet runt. 

• att utifrån medicinsk bedömning upprätta, revidera och följa upp 
patientens individuella plan. 

• att tillgodose behovet av palliativa insatser och brytpunktssamtal vid 
vård i livets slutskede. 

• att ge medicinsk konsultation till kommunens legitimerade personal. 
• att genomföra läkemedelsgenomgång och upprätta 

läkemedelsberättelse enligt Regional medicinsk riktlinje, RMR. 

Vårdcentralens särskilda ansvar 

• Tillse att läkare ska vara tillgänglig per direktkontakt för kommunens 
sjuksköterskor på överenskomna tider och vid akuta situationer. 

• Utsedd vårdcentral har behandlingsansvar för alla patienter under 
deras vistelsetid på korttidsbeslut. Detta oavsett vilken vårdcentral 
patienten har sitt vårdval.  I närområdesplanen* står det fastställt 
vilken vårdcentral som har ansvaret.  

• Samordningsansvar enligt särskilt uppdrag innebär bland annat att 
ansvara för råd och stöd till personalen i övergripande hälso- och 
sjukvårdsfrågor, att ta fram gemensamma riktlinjer och rutiner och 
bistå ledningen för den kommunala verksamheten i planering av 
verksamhetsförlagd medicinsk fortbildning. Detta samordningsansvar 
åligger en utsedd vårdcentral enligt närområdesplan. Det innefattar 
inte patientansvar. 

5.2 Kommunens ansvar 
• Legitimerad personal utreder, sammanställer, bedömer, planerar och 

informerar ansvarig läkare kontinuerligt och vid förändringar i 
patientens hälsotillstånd. 

• Utföra läkarordinationer samt utvärdera och återrapportera resultat. 
• Tillgodose behovet av palliativa insatser vid vård i livets slutskede. 

• Utifrån medicinsk bedömning upprätta, revidera och följa upp den 
individuella planen. 

• Meddela aktuella mottagningar vid in- och utskrivning i kommunal 
hälso- och sjukvård. 
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 Uppföljning 
Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende följsamheten samt 
avvikelser. Uppföljning ska ske årligen av Närområdesplan* med bilaga vilket 
är underlag till uppföljning av lokal samverkan.  

* L Ä S  M E R  
Närområdesplan - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se) 
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Del C, Överenskommelse Samverkan vid 
in- och utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård  
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
omfattar samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna vid 
in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.  

För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans 
med Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet 
och tillhörande överenskommelser. Dessa texter är av generell och 
allmän karaktär. 

I denna överenskommelse finns avtalstexter som är specifika för 
samverkansområdet. 

 

 Inledning  
Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet att samverka, lagen 
(2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, som 
gäller både kring målgrupper och på individnivå. 

 Målgrupp 
 Målgruppen är personer i alla åldrar som är i behov av samordnade insatser 
vid in- och utskrivningsprocessen.  

 Syfte  
Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska stärka 
den enskildes rätt till en trygg, säker och effektiv in- och utskrivning, och 
stärka samordningen mellan huvudmän och verksamheter.   
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 Gemensamt ansvar  
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland är överens om 
att den enskilde som inte längre har behov av slutenvårdens resurser 
omgående ska kunna skrivas ut därifrån, på ett tryggt och säkert sätt. Antalet 
dagar som enskilda är kvar inom slutenvården efter att de bedömts som 
utskrivningsklara ska minska. 

Parterna har ett gemensamt ansvar för att in- och utskrivning vid sluten hälso- 
och sjukvård är trygg, säker och effektiv för den enskilde.   

Parterna ska säkerställa att berörda verksamheter:  

• Följer överenskommelse och riktlinje om in- och utskrivning vid sluten 
hälso- och sjukvård. 

• Använder gällande gemensam IT-tjänst och rutin. 
• Arbetar med förbättringar av in- och utskrivningsprocessen. 

Om en kommun får återkommande betalningsansvar ska en gemensam 
åtgärdsplan på kommun- eller stadområdesnivå tas fram. Åtgärdsplanen är ett 
gemensamt ansvar och berörda verksamheter kan ta initiativ till en sådan.   

 Kommunens betalningsansvar  
En kommuns betalningsansvar inträder när det genomsnittliga antalet dagar i 
sluten vård efter utskrivningsklar överskrider 3,0 kalenderdagar per kommun 
under en kalendermånad. Villkoren enligt Lag (2017:612) om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och den gemensamma riktlinjen 
ska vara uppfyllda. Dessa villkor är:   

• Slutenvården ska ha skickat inskrivningsmeddelande enligt riktlinjen. 
• Slutenvården ska ha meddelat att den enskilde är utskrivningsklar 

enligt riktlinjen. 
• Om SIP, samordnad individuell plan, ska göras ska 

öppenvården ha kallat till sådan enligt riktlinjen.   

Kommunens betalningsansvar ska inte inträda om den enskilde inte kan 
skrivas ut från den slutna vården på grund av att sådana insatser som den 
regionfinansierade öppna vården är ansvarig för inte är tillgängliga, eller det 
inte är klarlagt om sådana insatser är tillgängliga. 

5.2 Ekonomisk modell för att beräkna 
betalningsansvaret  
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• Kommunens betalningsansvar inträder om man har ett genomsnitt 
över 3,0 kalenderdagar under en kalendermånad.   

• En kommun betalar retroaktivt för mellanskillnaden mellan 
genomsnittligt antal kalenderdagar och 3,0 (mellanskillnaden * Antal 
utskrivna personer som omfattas av denna överenskommelse * 
Fastställt belopp). 

• Genomsnittet summeras efter varje månad.   
• För personer som ligger kvar inom slutenvården längre än 7 

kalenderdagar efter bedömning om utskrivningsklar övergår 
genomsnittsberäkningen till individuell beräkning från dag 8. 
Kommunen betalar då för de dagar som överskriver 3 kalenderdagar, 
det vill säga från dag 4, per individ. Dessa personer ska inte räknas med 
i månadens genomsnitt.   

Beloppet fastställs årligen av regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer, och motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den 
slutna vården.   

 Uppföljning   
Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende följsamheten samt 
avvikelser. Framtagna gemensamma mål och indikatorer ska följas och 
sammanställas regelbundet på länsgemensam nivå*.  

 

 

* L Ä S  M E R  

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård - Vårdsamverkan i Västra 
Götaland (vardsamverkan.se) 
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Del C, Överenskommelse Samverkan 
kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med 
missbruk och beroende 
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
omfattar samverkan mellan Västra Götalandsregionens och kommunerna 
kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk 
och beroende.  

För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans 
med Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet 
och tillhörande överenskommelser. Dessa texter är av generell och 
allmän karaktär. 

I denna överenskommelse finns avtalstexter som är specifika för 
samverkansområdet. 

 

 Inledning  
Överenskommelsen ska stärka samverkan mellan kommun och VGR för att 
bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för målgrupperna. Det 
är av särskild vikt att beakta barnens bästa.  

 Målgrupper 
Målgrupperna för överenskommelsen är personer i alla åldrar med psykisk 
funktionsnedsättning, och personer med missbruk, som har behov av insatser 
från både kommunens verksamheter och VGR:s hälso- och sjukvård.  
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 Lagstiftning  
Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet, i Hälso- och 
sjukvårdslagen samt Socialtjänstlagen, om samarbete kring målgrupperna 
samt en generell skyldighet att samverka på individnivå. 

3.1 Samarbete kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning   

Region och kommun är genom li-kalydande bestämmelser i 16 kap. 3 § hälso- 
och sjukvårdslagen, HSL, och 5 kap. 8 a § socialtjänstlagen, SoL, skyldiga att 
ingå en överenskommelse om samarbete när det gäller personer med psykisk 
funktionsnedsättning. 

3.2 Samarbete kring personer med missbruk  
Region och kommun är genom likalydande bestämmelser i 16 kap. 3 § HSL och 
5 kap. 9 a § SoL även skyldiga att ingå en överenskommelse gällande 
samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra 
beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar. 

3.3 Samverkan vid in- och utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård 

Den 1 januari 2018 trädde lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård i kraft. Syftet är att skapa en trygg, säker och smidig 
övergång från slutenvård till öppen vård och omsorg. 

Den nya lagen ersatte den tidigare betalningsansvarslagen. Sedan 1 januari 
2019 omfattas även psykiatrin av den nya lagstiftningen. 

3.4 Samarbete vid psykiatrisk tvångsvård och 
rättspsykiatrisk vård 

Huvudsakliga rättsregler återfinns i lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 
(LPT) och i lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, LRV.   

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
ska tillämpas vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. 

 

3.5 Barnkonventionen 
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Sedan den 1 januari 2020 gäller barnkonventionen som svensk lag. Att 
barnkonventionen fått ställning som svensk lag innebär ett förtydligande av att 
domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av 
barnkonventionen. Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och 
bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. 
Lagen bidrar till att synliggöra barnets rättigheter och är ett sätt att skapa en 
grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet.   

 Syfte  
Syftet med denna överenskommelse är att personer inom målgrupperna ska 
ges möjlighet till återhämtning och delaktighet i samhällslivet på samma 
villkor som andra. Vård, stöd och insatser ska bidra till att individen behåller 
och/eller förbättrar sin hälsa samt sina funktioner inom livsområden som 
boende, sysselsättning och mellanmänskliga relationer.  

Den enskilde ska få vård, stöd och insatser som är samordnade mellan 
kommunens och VGRs verksamheter och upplevs som en välfungerande 
helhet. Individen ska inte hamna mellan huvudmännens olika 
ansvarsområden och därför inte få den hjälp som hen behöver. 

 Gemensamt ansvar och 
samverkan 

Varje huvudman har specifikt ansvar över olika delar kring målgruppen, vilka 
redogörs för under respektive behovsområde. Visst ansvar är dock gemensamt 
för parterna. 

Parterna ska gemensamt ansvara för att: 

• Erbjuda hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet.  
• Erbjuda stöd till närstående.   
• Arbeta för tidig upptäckt och med tidiga insatser.   
• Arbeta med suicidprevention. 
• I samverkansarbetet utgå från ett personcentrerat arbetssätt 
• Särskilt beakta barn och ungas rätt till information, råd och stöd.  
• Ge handledning i individrelaterade ärenden rörande hur vissa tillstånd 

kan påverka samt ge generell kunskapsöverföring. 

 

5.1 Brukarinflytande 
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En utgångspunkt i samverkan mellan huvudmännen är att öka enskildas 
delaktighet och brukarorganisationers medverkan för att utveckla vård- och 
stödinsatser. Personer med egna erfarenheter av psykisk sjukdom/missbruk är 
en viktig källa till kunskap. Det är angeläget att deras erfarenheter och 
önskemål tas tillvara. Brukare och brukarföreträdare ska ges möjlighet till 
delaktighet och inflytande när frågor kring samverkan enligt denna 
överenskommelse planeras och följs upp både på lokal, delregional och 
regional nivå. 

5.2 Bästa tillgängliga kunskap 
Vården och insatserna ska bygga på bästa tillgängliga kunskap.  

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och 
schizofreniliknande tillstånd och nationella riktlinjer för vård och stöd vid 
missbruk och beroende är viktiga exempel på detta. 

Genom så kallade Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp samt 
Nationella vård- och insatsprogram för psykisk ohälsa kan förutsättningarna 
öka för en mer jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap. 

Vård- och insatsprogrammen berör båda huvudmännens ansvar och målet är 
att insatser ska vara kunskapsbaserade, jämlika, resurseffektiva samt av hög 
kvalitet. 

5.3 Informationsöverföring, planering och SIP 
Om den enskilde har behov av kommunal hälso- och sjukvård i hemmet, 
förutsätter det att en dialog förs där parterna är överens om ansvarsfördelning 
samt att nödvändigt informationsutbyte sker. Den enskilde ska vara delaktig 
och medskapare till sin vård och behandling.  

Vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska överenskommelse, 
riktlinje och rutin tillämpas. Ingående parter ska använda det gemensamma 
IT-stödet där informationsdelning sker.  

Samordnad individuell plan, SIP, ska erbjudas alla oavsett ålder, diagnos, 
funktionsvariation eller behov och är den enskildes plan. Erbjudande om SIP 
gäller när behov av gemensam planering uppstår av insatser mellan kommun 
och VGR samt vid utskrivning från sjukhus. Inom hälso- och sjukvård, 
socialtjänst, skola och elevhälsa ställs det stora krav på samordning. SIP är ett 
dokument och ett verktyg för samverkan, som ger en samlad beskrivning av 
den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun och VGR samt 
andra aktörer. Arbetssätt som skapar tydlighet och överblick leder till 
förbättrad patientsäkerhet. 
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 Parternas ansvar 
VGR ska medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador 
genom att erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser i så väl öppen som sluten vård. 
Hälso- och sjukvården ges av primärvården, habiliteringen, tandvården och 
den somatiska och psykiatriska specialistvården.   

Kommunens insatser ska under hänsynstagande till den enskildes ansvar för 
sin situation inriktas på att främja den enskildes ekonomiska och sociala 
trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. 
Kommunen ska erbjuda stöd till meningsfull sysselsättning, försörjning, 
bostad och utbildning. Kommunen erbjuder också insatser enligt Hälso- och 
sjukvårdsavtalet. I det enskilda fallet krävs dock oftast en ansökan och en 
individuell behovsprövning för att få tillgång till insatser.    

6.1 Personer med psykisk 
funktionsnedsättning 

Målgruppen Personer med psykisk funktionsnedsättning består av personer, 
oavsett ålder, med psykisk funktionsnedsättning som har svårigheter att utföra 
aktiviteter på viktiga livsområden. Dessa svårigheter kan bestå av 
funktionshinder, det vill säga begränsningar som uppstår i relation mellan en 
person med en funktionsnedsättning och brister i omgivningen, eller vara 
direkt effekt av funktionsnedsättningen. Det kan handla om exempelvis 
lindring/medelsvår depression, akut stressyndrom eller anpassningsstörning. 
Svårigheterna kan ha funnits över tid, ibland sedan födseln. För vissa personer 
är funktionsnedsättningen varaktig och livslång.  

Länets kommuner och VGR har antagit en gemensam överenskommelse om 
samverkan för barns och ungas hälsa. Målgruppen för denna är alla barn och 
unga, till och med 20 år, som behöver samordnade insatser och 
tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom VGR och 
kommunerna.  

Regionens ansvar 

• Motverka somatisk ohälsa, skada och förtida död och uppmärksamma 
behovet av tandvård. 

• Erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser för personer som är 
skrivna i VGR och som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller 
hem för viss annan heldygnsvård inom VGR.  

• Bistå med intyg/bedömning av individens funktion, förutsättningar och 
behov av anpassning 
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Kommunens ansvar 

• Bedriva uppsökande arbete och upplysa om kommunens 
verksamheter.   

• Initiera och påtala de behov av stöd från samhället som identifierats för 
personen i den uppsökande verksamheten.   

• Utreda, fatta beslut och verkställa insatser enligt SoL och LSS samt 
utreda, ansöka om och verkställa vård enligt lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och lagen (1988:870) 
om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.   

• När behov finns, tillhandahålla boende och stöd i hemmet så att 
personen får möjlighet att bo på ett sätt som är anpassat efter hens 
behov. 

• Erbjuda meningsfull sysselsättning och/eller stöd till att arbeta eller 
studera. 

• Tillhandahålla elevhälsa som omfattar medicinska, psykologiska, 
psykosociala och specialpedagogiska insatser utifrån elevens 
skolsituation.   

6.2 Personer med missbruk och beroende 
Målgruppen Personer med missbruk och beroende omfattar personer, oavsett 
ålder, med missbruk av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande 
medel, läkemedel eller dopningsmedel samt spel om pengar.  

Missbruk innebär att bruket av drogen påverkar individen eller hens 
omgivning negativt. Missbruket går ut över individens sociala liv, såsom hem, 
familj, arbete och skola, men leder också till ökad risk för fysisk skada. I fråga 
om narkotika räknas ofta en användare som missbrukare oberoende av 
mängd, eftersom narkotikainnehav/bruk är kriminaliserat. 

Samsjuklighet innebär att man har två eller flera sjukdomar, psykiska 
och/eller somatiska samtidigt. Samsjuklighet fördröjer och försvårar många 
gånger behandling och återhämtning. Samsjuklighet är ofta vanligt vid psykisk 
sjukdom och vid missbruksproblem. Personer med samsjuklighet löper en 
större risk för allvarliga skador, sjukdomar och förtida död.  

Både kommunen och VGR har ett ansvar för att tidigt identifiera samsjuklighet 
och att särskilt uppmärksamma denna problematik hos ungdomar. Båda 
huvudmännen ska säkerställa att behandling av missbruk och samtidig psykisk 
sjukdom sker parallellt och integrerat.  
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Samsjuklighet får aldrig vara ett skäl till att inte ge vård eller att vård och 
behandling försenas. Uthållighet och kontinuitet ska prägla vården och 
insatserna. 

Regionens ansvar 

• Ge tvärprofessionella behandlingsinsatser. 
• Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.  
• Särskilt beakta barns rätt till information, råd och stöd.  
• Motverka somatisk ohälsa, skada och förtida död samt bedriva 

smittskyddsarbete och tandvård. 
• För personer som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för 

viss annan heldygnsvård erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser 
hen är i behov av.  

• Bistå med intyg/bedömning av individens funktion, behov och 
förutsättningar.  

• Fullfölja anmälningsskyldighet enligt gällande lagar. 

Kommunens ansvar 

• Bedriva uppsökande arbete och upplysa om kommunens insatser och 
verksamheter.  

• Initiera och påtala de behov av stöd som identifierats för personen i 
den uppsökande verksamheten. 

• Utreda, fatta beslut och verkställa insatser enligt SoL och LSS samt 
utreda, ansöka om och verkställa vård enligt lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och lagen (1988:870) 
om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.   

• Erbjuda stöd till boende och sysselsättning.  
Arbeta med återfallsprevention. 

• Ge motiverande och familjeorienterade insatser.  
• Tillhandahålla elevhälsa som omfattar medicinska, psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska insatser utifrån elevens 
skolsituation.  

• Ge stöd till barn som har en förälder eller annan närstående med 
missbruks- och beroendeproblem.  

• Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.  
• Medverka vid läkemedelsassisterad behandling vid opiatmissbruk.  

Page 274 of 385



Del C, Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning  
och personer med missbruk och beroende 

 

 
Sida | 9  

 

6.3 Placering utanför hemmet (Hem för vård 
och boende, familjehem och hem för viss 
annan heldygnsvård) 

Hem för vård och boende, HVB-hem, är en verksamhet som bedriver 
behandling, omvårdnad och stöd till barn, ungdomar, vuxna eller familjer med 
någon form av behov inom socialtjänstens ansvarsområde. Hem för viss annan 
heldygnsvård är ett tillfälligt boende som ger möjlighet till avlastning för 
anhöriga eller rehabilitering för individen.  

En placering utanför hemmet görs då det bedöms vara nödvändigt utifrån 
personens behov, antingen efter en ansökan från den enskilde (SoL) eller efter 
en bedömning av socialnämnden utifrån Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, SoL, LVU eller LVM med placering i familjehem, på 
HVB eller Statens institutionsstyrelses, SIS, institutioner. 

Skiljelinjen mellan huvudmännens ansvar i lagstiftning är inte alltid tydlig. I 
realiteten har många personer behov och svårigheter inom flera livsområden. 
Ofta besväras personer med psykisk funktionsnedsättning och missbruk även 
av somatisk ohälsa och psykosocial problematik. Insatserna ska präglas av ett 
helhetsperspektiv och av att flera insatser kan göras samtidigt. Behovet kan 
därmed omfatta ett brett spektrum av vård och stödinsatser, som faller inom 
både det sociala och det medicinska området. 

Gemensamt ansvar 
Båda huvudmännen ska utgå från den enskildes bästa med målet att vård, stöd 
och insatser ska bidra till att individen behåller och/eller förbättrar sin fysiska 
och psykiska hälsa samt funktioner inom livsområden som boende, 
sysselsättning och mellanmänskliga relationer. 

Båda huvudmännen ska sträva efter att minska behovet av placeringar genom 
att själva tillhandahålla individanpassade vård- och stödinsatser. 

En gemensam process för hantering av ansvar vid placering är central när den 
enskilde har behov av insatser från både kommun och region.  Dessförinnan 
ska huvudmännen ha kommit fram till att resurser i närmiljön är uttömda 
samt att den enskildes behov inte kan tillgodoses på annat sätt än genom 
placering utanför hemmet.  Resurser i närmiljö/Västra Götaland ska alltid 
övervägas före placeringar utanför regionen, för att resurserna på bästa sätt 
ska tillgodose den enskildes insatsbehov samt skapa förutsättningar för 
kontinuitet. I vissa fall kan det dock vara till den enskildes fördel att placering 
sker utan hänsyn till geografi, då kvalitet och inriktning på insatsen kan väga 
tyngre.  
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Regionens respektive kommunens ansvar  
Socialtjänsten har det yttersta samordningsansvaret för placeringen i sin 
helhet. Vid placering av barn är barnens hälsa och skolgång de enskilt 
viktigaste faktorerna att ta hänsyn till. 

Regionen har alltid ansvar för läkarinsatser, oavsett boendeform, och har 
dessutom ansvar för övriga sjukvårdsinsatser i boendeformerna HVB, 
Familjehem och Hem för viss annan heldygnsvård. Personer som har behov av 
fortsatta insatser, och som placeras i boenden, ska därmed inte avslutas hos 
aktuell verksamhet inom sjukvården. Ansvaret för den enskildes 
sjukvårdsinsatser kan aldrig förläggas till boendet. 

Varje huvudman ansvarar för bedömning, utredning, insatser och uppföljning 
utifrån sitt uppdrag.  

Båda huvudmännen har rätt att själva utföra insatserna. Båda huvudmännen 
har också rätt att träffa avtal med annan part som har kompetens att utföra 
uppdraget. Denna rätt omfattar enbart det ansvarsområde som respektive 
huvudman ansvarar för enligt gällande lagstiftning.   

Gemensam planering  
Inför en placering, där båda huvudmännen är delaktiga, ska en samordnad 
individuell plan, SIP, så tidigt som möjligt upprättas där ansvarsfördelning 
tydliggörs.  

I de fall den enskilde inte vill delta i en SIP kan hen ändå lämna samtycke till 
samverkan mellan huvudmännen. I dessa fall ska en plan upprättas för hur 
ansvar fördelas mellan huvudmännen, enligt mallen för SIP.  

Vid placering ska särskilt beskrivas:  

• målsättning med placeringen och planerad placeringstid. 
• den enskildes behov och önskemål.  
• respektive huvudmans och parts ansvar för de insatser som ska utföras 

och på vilket sätt detta tillförsäkras individen. 
• hur skola/sysselsättning tillgodoses. 

Då placering sker akut ska en gemensam planering genomföras skyndsamt. 
Huvudmännen har ett gemensamt ansvar att omgående komma överens om en 
tillfällig ansvarsfördelning. Den enskildes behov av insatser ska alltid 
säkerställas.  

Page 276 of 385



Del C, Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning  
och personer med missbruk och beroende 

 

 
Sida | 11  

 

Överenskommelse om kostnadsansvar  
I de fall då det kan bli fråga om att insats utförs av annan än huvudmännen är 
huvudregeln att varje huvudman ansvarar för de kostnader som kan knytas till 
vars och ens ansvar. Detta oavsett om insatserna utförs av huvudmannen eller 
om avtal med annan part upprättats. Avtal och insatser som även omfattar den 
andra huvudmannens ansvarsområde ska föregås av ett godkännande från 
denne, för att kostnadsansvar ska uppstå.   

Varje placering ska föregås av en överenskommelse om kostnadsansvar mellan 
huvudmännen, oavsett vilken huvudman som gör placeringen.  

I den skriftliga kostnadsfördelningen ska det framgå:  

• respektive huvudmans och parts ansvar för de insatser som ska utföras.  
• hur hälso- och sjukvårdsinsatser ska tillgodoses. 
• fördelning av kostnader i kronor eller procent. 
• tidsperiod  

Då placering sker akut bör kostnadsfördelningen vara klarlagd senast 30 dagar 
efter placeringen. Kostnaden för akutplaceringen ligger kvar på placerande 
huvudman till dess att ansvars- och kostnadsfördelning fastställts. 

Oenigheter som uppkommer vid upprättandet av överenskommelse om 
kostnadsansvar mellan huvudmännen, ska lösas i linjeorganisationen. Det 
innebär att chefer i respektive verksamhet/organisation har i uppdrag att i 
samverkan hitta en lösning. Parterna har gemensamt ansvar för att via SIP, 
eller annan gemensam plan, omgående komma överens om tillfällig 
kostnadsfördelning i väntan på lösning. Det beslut som slutligen fattas i 
linjeorganisationen kan innebära en justering i efterhand. 

I de fall den enskilde är i behov av både socialtjänstinsatser och hälso- och 
sjukvårdsinsatser, och fördelningen mellan dessa är oklar, kan huvudmännen 
dela på kostnaden. Detta görs då utifrån en schablon där VGR betalar en 
tredjedel och kommunen två tredjedelar av placeringskostnaden (33% VGR, 
67% kommun), om inget annat är överenskommet. Denna schablon ska 
användas restriktivt och enbart i de fall då kostnadsfördelningen är oklar och 
inte på annat sätt kunnat definierats. 

Uppföljning av placering 
Uppföljning av den enskildes placering ska ske gemensamt och regelbundet av 
huvudmännens berörda verksamheter.  

När den enskildes behov förändras ska parterna göra 
nya bedömningar om, och hur, kostnadsfördelningen ska justeras.  
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Inför avslut av placering ska gemensam planering för vidare insatser göras. 

Process för gemensamma aktiviteter för planering och uppföljning 
vid placering 
Följande processbild beskriver de för huvudmännen gemensamma aktiviteter 
för planering och uppföljning vid placering. Den beskriver inte respektive 
huvudmans enskilda ansvar i processen.  

 

6.4 Personer i psykiatrisk tvångsvård 
En person som lider av en allvarlig psykisk störning och som motsätter sig 
nödvändig vård kan bli föremål för psykiatrisk tvångsvård. En person som 
lider av en allvarlig psykisk störning och som begått brott kan, i stället för att 
dömas till kriminalvårdspåföljd, dömas till rättspsykiatrisk vård.  

Båda vårdformerna påbörjas alltid i sluten vård men kan omvandlas till öppen 
psykiatrisk tvångsvård (ÖPT) respektive öppen rättspsykiatrisk vård (ÖRV) via 
beslut i förvaltningsrätt. Förvaltningsrätt stipulerar de särskilda villkor som 
den enskilde ska följa utanför sjukhuset. En samordnad vårdplan som 
beskriver olika parters insatser ska justeras av psykiatri och kommun.   

En förutsättning är att patienten bedöms vara utskrivningsklar av ansvarig 
läkare samt att förvaltningsrätt fattat beslut om ÖPT respektive ÖRV.  Det ska 
även vara klarlagt att den regionfinansierade öppna vården är tillgänglig för 
den enskilde.   

Regionens ansvar  

• Utföra behandling i slutenvård enligt Lag om psykiatrisk tvångsvård, 
• LPT, och Lag om rättspsykiatrisk vård, LRV.  
• Besluta om permission från sluten tvångsvård.  

SIP initieras och 
genomförs så tidig som 

möjligt. 
Den enskildes egna 

önskemål tillvaratas. 

Om behov av 
kostnadsfördelning finns 

inleds dialog om 
kostnadsfördelning. 
Denna dialog sker 

enbart mellan 
huvudmännen. 

Funktioner med mandat 
att fatta ekonomiska 
beslut kontaktas och 

förses med underlag för 
beslut. 

Skriftlig 
överenskommelse om 

kostnadsfördelning och 
kostnadsansvar, utifrån 
SIP, upprättas mellan 

parterna.  

Uppföljning av SIP och 
överenskommelse om 

kostnadsfördelning 
genomförs regelbundet. 
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• Planera och samordna med andra aktörer vid permission från sluten 
tvångsvård. 

• Ansöka hos förvaltningsrätten om övergång till öppen psykiatriskPratat 
tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.  

• Genomföra samordnad vårdplanering, SVPL, vid utskrivning från 
slutenvård i samråd med kommunen.  

• Utföra behandlings- och rehabiliteringsinsatser i öppen psykiatrisk 
tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.  

• Presenterar för förvaltningsrätten en justerad (undertecknad av 
parterna) samordnad vårdplan där planerade insatser från olika 
huvudmän regleras.  

• Föreslå förvaltningsrätten de särskilda villkor som den enskilde ska 
rätta sig efter vid öppen vårdform. 

• Erbjuda en SIP vid utskrivning från öppen tvångsvård till frivillig 
öppenvård om behov finns av insatser från båda huvudmännen. 

Kommunens ansvar 

• Att medverka vid samordnad vårdplanering inför utskrivning från 
slutenvård och vid upprättande av Samordnad vårdplan. 

• Insatser enligt SoL och LSS vid permission från slutenvård. 
• Insatser enligt SoL och LSS vid öppen psykiatrisk tvångsvård eller 

öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.  

• Kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen. 

 Uppföljning 
 Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende följsamheten samt 
avvikelser. 
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Samverkan om Munhälsa - uppsökande och 
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Upprättat mellan länets 49 kommuner och region Västra Götaland. Reglerar 
samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård  
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Del C, Överenskommelse Samverkan 
om munhälsa - uppsökande och 
nödvändig tandvård 
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
omfattar samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna om 
munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård.  

För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans 
med Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet 
och tillhörande överenskommelser. Dessa texter är av generell och 
allmän karaktär. 

I denna överenskommelse finns avtalstexter som är specifika för 
samverkansområdet. 

 

 Inledning 
Västra Götalandsregionen (VGR) har enligt tandvårdslagen (1985:125) ansvar 
för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för individer som har 
rätt till denna insats. Enligt tandvårdsförordningen (1998:1338) ska VGR och 
kommunen samverka beträffande målgruppen och det är myndigheternas 
ansvar att utarbeta en samverkansmodell.  

I förbyggande och hälsofrämjande arbetet ingår en god munhälsa, att ett gott 
allmäntillstånd behålls samt att ett ökat tandvårdsbehov undviks. Denna 
överenskommelse upprättas mellan parterna som reglerar samverkan, 
uppföljning samt utvärdering av målgruppens tillgång till uppsökande och 
nödvändig tandvård. 

Överenskommelsen omfattar en gemensam planeringsprocess. 
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 Målgrupp 
Bakgrunden till att i tandvårdslagen definiera grupperna har varit 
bedömningen att dessa grupper omfattar individer, som på grund av sitt stora 
omvårdnadsbehov, ofta har svårigheter att sköta sin munhygien på ett 
tillfredsställande vis samt ofta saknar förmåga och insikt om vikten av 
regelbunden tandvård. 

Målgrupp är den personkrets som finns angiven i tandvårdslagen (1985:125) 8 
a §: 

Vid tillämpningen av 8 § ska landstinget särskilt se till att uppsökande 
verksamhet bedrivs bland dem som 

1. omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, eller 

2. har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och 
som 

a. omfattas av en kommuns ansvar för hälso- och sjukvård enligt 
12 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 

b. får hälso-och sjukvård i hemmet (hemsjukvård), eller 
c. är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård 

eller omsorg som personer som omfattas av 2 a eller 2 b ovan. 

Region/Landsting ska även se till att N-tandvård erbjuds de personer som 
beskrivs i grupperna ovan (1, 2a, 2b samt 2c). 

 Syfte 
Målet är att upprätta och bibehålla en god munhälsa hos målgruppen. Alla 
individer som har rätt till nödvändig tandvård (intyg om N-tandvård) ska 
identifieras och erbjudas munhälsobedömning. Syftet med verksamheten är 
att skapa bästa möjliga förutsättningar för brukare att klara den dagliga 
munvården. 

Detta förutsätter en god samverkan mellan huvudmännen där 
ansvarsfördelning och samverkan är tydlig och känd hos berörda 
verksamheter. Överenskommelsen ska förtydliga samverkan och 
ansvarsfördelning mellan kommuner i Västra Götaland och Västra 
Götalandsregionen. 

 Gemensamt ansvar 
Parternas gemensamma åtagande innebär att 
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• implementera och säkerställa att innehållet i överenskommelsen är 
känt i samtliga berörda verksamheter. 

• ställa krav på att överenskommelsen som VGR och kommunen har 
träffat även gäller i avtal med tandvårdsleverantör enligt lagen om 
offentlig upphandling, LOU, samt enligt lagen om valfrihetssystem, 
LOV. 

• gemensam uppföljning av överenskommelsen. 

 Parternas ansvar 
5.1 Västra Götalandsregionens ansvar för 

munhälsa – uppsökande och nödvändig 
tandvård 

VGR tillhandahåller tandvårdsleverantör som ska ansvara för den uppsökande 
verksamheten i samverkan med kommunen. I den uppsökande verksamheten 
ingår att ge årlig munhälsobedömning till individer med intyg om N-tandvård 
samt erbjuda utbildning i allmän munhälsovård till berörd personal. 

Utfärda intyg om N-tandvård och erbjuda munhälsobedömning 

• VGR ska, vid behov, vägleda kommunens intygsutfärdare med 
bedömning av underlaget för intyg om N-tandvård. 

• VGR ska årligen tillhandahålla regelbunden utbildning och aktuellt 
informationsmaterial för kommunens intygsutfärdare. 

• VGR ska ge kommunen information om eventuell förändring inom N-
tandvård och uppsökande verksamhet. 

• VGR ska tillhandahålla informationsmaterial om N-tandvård och 
munhälsobedömning. Informationsmaterialet riktar sig till individer 
som är berättigade till N-tandvård och munhälsobedömning, anhöriga 
och närstående, patientföreningar, vårdpersonal med flera. 

• VGR tillhandahåller ett IT-stöd för kommunen, Intygsbeställningen, 
för all administration som krävs gällande intyg om N-tandvård, 
munhälsobedömning, boendeenheter med mera. 

• VGR ansvarar för att uppgifter från Intygsbeställningen förs över till 
tandvårdsleverantörens IT-system. 

Munhälsobedömning 

• VGR ansvarar för att tandvårdsleverantören tillhandahåller utbildning 
för personal inom vård och omsorg. 
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• Tandvårdsleverantören ansvarar för att behovet av hjälp med daglig 
munvård beskrivs av tandhygienisten i ett individuellt dokument. I 
dokumentet beskrivs förutsättningen att klara daglig munvård utifrån 
ett individuellt perspektiv. 

• Tandvårdsleverantören ansvarar för återrapportering till 
personal/närstående om eventuellt vårdbehov vid 
munhälsobedömning. 

Avvikelser 
• Om samarbetet med kommunen i den uppsökande verksamheten inte 

fungerar ska tandvården lämna avvikelse*.  

 

5.2 Kommunens ansvar för munhälsa – 
uppsökande och nödvändig tandvård  

Kommunen tillhandahåller den personal, så kallad intygsutfärdare, som ska 
identifiera individer berättigade till N-tandvård och munhälsobedömning. 

Utfärda intyg om N-tandvård och erbjuda munhälsobedömning 

• Kommunen ska utse minst en kontaktperson per kommun/stadsdel för 
kommunikation och informationsutbyte med VGR gällande det som 
rör intyg om N- tandvård och munhälsobedömning. 

• Kommunen ansvarar för att det finns tillräckligt många 
intygsutfärdare inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst 
som säkerställer att berättigade individer får erbjudande om årlig 
munhälsobedömning och intyg om N-tandvård. En intygsutfärdare kan 
till exempel vara biståndshandläggare, LSS-handläggare, sjuksköterska 
inom hemsjukvård, socialsekreterare, enhetschef med flera*.  
Kommunen ansvarar för att en intygsutfärdare regelbundet genomgår 
utbildning som VGR tillhandahåller och som säkerställer att 
intygsutfärdaren har aktuell kompetens för att kunna identifiera vilka 
individer som är berättigade till N-tandvård. 

 

* L Ä S  M E R  
N-tandvård och munhälsobedömning - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen 
(vgregion.se) 

 

* L Ä S  M E R  
Intygsbeställningen för utfärdare och administratörer 
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• Kommunen ansvarar för att aktuella uppgifter är registrerade i det IT-
stöd, Intygsbeställningen, som VGR tillhandahåller för all 
administration gällande intyg om N-tandvård och 
munhälsobedömning. Det är viktigt att det finns rätt boendeadress till 
individ med intyg om N-tandvård, rätt kontaktuppgift till ansvarig på 
boende/hemtjänst med mera för att tandvårdsleverantören ska kunna 
fullgöra sitt uppdrag. 

Munhälsobedömning 
En munhälsobedömning är en enkel kontroll av munhåla och tänder. Vid en 
munhälsobedömning dokumenteras förutsättningen att klara daglig munvård 
utifrån ett individuellt perspektiv. Tips och råd om hur personal kan hjälpa till 
med daglig munvård ingår i munhälsobedömningen. 

Kommunen ska samverka med tandvårdsleverantören gällande utbildning i 
allmän munhälsovård och munhälsobedömning. 

Uppgift om indivdens behandlare eller vårdgivare av N-tandvård 
(folktandvård eller privat) ska finnas dokumenterad och tillgänglig för 
omvårdnadspersonal för att säkerställa regelbunden kontakt med tandvård. 

Individer med intyg om N-tandvård som är registrerade att de inte önskar en 
munhälsobedömning ska årligen erbjudas sådan. Förändrat svar registreras i 
IT- stödet, Intygsbeställningen. 

Kommunen ansvarar för att omvårdnadspersonal deltar vid 
munhälsobedömning. 

Omvårdnadspersonal har ansvar för att individen ges daglig munvård enligt 
tandvårdens instruktioner. Tid för daglig munvård ska ingå i personlig hygien. 

Utbildning 
I den uppsökande verksamheten ingår utbildning till personal inom vård och 
omsorg i allmän munhälsovård. Den tandvårdsleverantör som VGR 
tillhandahåller ansvarar för utbildningen. Utbildningen kan varieras i tid och 
rikta sig till det behov personalen har. Till exempel allmän munhälsovård, 
tandvård för dementa, praktisk träning i hur munvård utförs på annan person 
med mera. 

Genom rätt utbildning ges förutsättning för ett gott omhändertagande av 
daglig munvård. Kommunen ansvarar för att berörd omvårdnadspersonal 
genomgår de utbildningar i allmän munhälsovård som 
VGR/tandvårdsleverantör erbjuder. 
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 Avvikelser 
• Om samarbetet med tandvården i den uppsökande verksamheten inte 

fungerar ska kommunen lämna avvikelse*.  

 

 Uppföljning och utvärdering 
Parterna har gemensamt ansvar för att uppföljning och utvärdering kan 
genomföras enligt plan. 

VGR ansvarar för att genomförd verksamhet följs upp och rapporteras inom 
VGR, kommuner och centrala myndigheter. Kommunen är i vissa delar av 
uppföljningen ansvariga för att rätt uppgifter lämnas till VGR. 

VGR sammanställer statistik kring munhälsa från IT-stöden. Återkoppling ges 
kvartalsvis. Mått som redovisas är bland annat: 

• Antal individer med intyg om N-tandvård per kommun. 
• Antal individer med intyg om N-tandvård som önskar 

munhälsobedömning. 
• Antal individer med intyg om N-tandvård som får 

munhälsobedömning. 
• Antal individer med intyg om N-tandvård som får nödvändig tandvård. 
• Antal deltagare och utbildningstimmar för vårdpersonal i kommunen. 
• Antal avvikelser som visar hur många individer med intyg om N-

tandvård som är registrerade på fel boendeenhet. 
• Antal avvikelser som visar hur många individer med intyg om N-

tandvård som inte vill ha munhälsobedömning när tandvården 
kommer trots att det är registrerat att de vill. 

 Utveckling och gemensamma 
utmaningar 

7.1 Öka andel intyg om N-tandvård 
Målsättningen är att alla individer som har rätt till intyg om N-tandvård ska få 
det. 

* L Ä S  M E R  
Samverkansavvikelse 
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Det är parternas gemensamma intresse att öka täckningsgraden för att 
uppfylla målet. 

En beräkning (sammanställd av VGR februari 2017) av andel intyg om N-
tandvård per befolkning från 24 år och uppåt visar en variation mellan 
kommunerna från 1,17 - 3,47 procent. 

Den differens som finns mellan olika kommuner kan visa på att det finns 
individer som har rätt till intyg om N-tandvård men som inte får detta. I 
dialog mellan kommunernas kontaktpersoner och VGR föreslås, som ett första 
delmål och rimlighet för den enskilda kommunen, att minst 3 procent av 
befolkningen i varje kommun över 24 år får intyg om N- tandvård. 

Utveckla uppföljning till att omfatta kvalitetsmått 

Parterna har ett gemensamt ansvar för att fortsatt utveckla former för 
kvalitativ uppföljning till exempel utifrån brukare, närstående och 
omvårdnadspersonal. 

Mått som kommer att följas upp är: 

• Antal avvikelser som visar på samverkansbrist och skäl till dessa. 
• Att samtliga enheter i kommunen under en treårsperiod har genomgått 

utbildning i allmän munhälsovård. 
• Antal intygsutfärdare som deltar i utbildningar som VGR årligen 

erbjuder.   
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Missiv 

Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård 

Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln 

till Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår 

gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart 

samhälle.  

Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos 

befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes 

behov. Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och 

öka tilliten mellan huvudmännen.  

Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till 

Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Färdplanen 

innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. 

Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för 

utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära vård behöver 

öka fram till 2030. Vi har olika ansvar, resurser och kunskaper, 

utvecklingsstrategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande. 

Lämna synpunkter via webbformulär senast 31 december 

Lämna synpunkter senast 31 december 2021 i det webbformulär som finns på 

www.vardsamverkan.se/remissfardplan. Där finns också förslag på Färdplan - 

länsgemensam strategi för god och nära vård att ladda ner, mer information 

om hur du skickar in svaret samt alla remissdokument.  

Använd arbetsmallen 

Det finns en arbetsmall (i Wordformat) för att samla in och sammanställa sitt 

remissvar i. Arbetsmall finns på www.vardsamverkan.se/remissfardplan.  

Ett svar per remissinstans 

Vi önskar ett samlat svar från respektive kommun samt berörda nämnder och 

styrelser i Västra Götalandsregionen. 

 

Datum:    Datum:  

 

 

  

 

 

  

Johnny Magnusson, Ordförande SRO, 

Ordförande Regionstyrelsen 

 Kent Lagrell, Vice ordförande SRO, 

Ordförande Styrgrupp för social 

välfärd, Göteborgsregionens 

kommunalförbund 
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R E M I S S V E R S I O N  

S T R A T E G I  

Färdplan – länsgemensam strategi för  
god och nära vård 

Gällande länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen 

Riktar sig till; vård och omsorg, socialtjänst, kommunalt och regionalt finansierad 
hälso- och sjukvård, skolverksamheterna, tandvård samt hälsofrämjande och 

förebyggande områden. 
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1 Inledning: Tillsammans för en hållbar 
omställning till en god och nära vård 

Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln 
till Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår 
gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart 
samhälle.  

Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos 
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes 
behov. Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och 
öka tilliten mellan huvudmännen.  

Färdplanen den länsgemensamma utvecklingsstrategin är en övergripande 
strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och 
omsorg. Färdplanen innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att 
kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och 
förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och 
nära vård behöver öka fram till 2030. Vi har olika ansvar, resurser och 
kunskaper, utvecklingsstrategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande. 

Ingen kan lösa dessa utmaningar på egen hand, men tillsammans kan vi bidra 
till en omställning mot en god och nära vård. 

Vi har i färdplanen valt att använda begreppet den enskilde; med det menar vi 
individ, patient, brukaren, eleven eller invånare.   
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2 Begreppet god och nära vård 
Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den nära 
vården är inte en ny organisationsnivå, det är heller inte en benämning på 
dagens primärvård. Nära vård är snarare ett nytt synsätt och ett arbetssätt 
som ser annorlunda ut mot det vi idag har i Västra Götaland. 

Den närmsta vården är det som den enskilde kan ge sig själv: egenvården och 
det stöd kommuner och regionen kan ge för att möjliggöra det. Den nära 
vården har primärvården (region och kommunalt finansierad hälso- och 
sjukvård) som bas, vilket innebär ett skifte från dagens sjukhusbaserade vård. 
Delar av den kommunala socialtjänsten, sjukhusvård, specialiserad 
öppenvård, ungdomsmottagning, elevhälsa, civilsamhället men även statliga 
myndigheter blir del av den nära vården. Källa: SKR 

Hälso- och sjukvården består av många organisationer och den nära vården 
innehåller hela eller delar av dessa verksamheter, den inkluderar också 
övergångarna och hur väl vi förmår att överbrygga dessa och skapa en god och 
nära vård för den enskilde. För att klara det skapar vi nya arbetssätt så som 
mobila team, använder e-hälsans möjligheter, arbetar mer preventivt och 
proaktivt samt möter problemen uppströms.  

3 Varför behövs en omställning för en 
god och nära vård? 

3.1 Utmaningar inom demografin   
Den stora ökningen av de som är 80 år och äldre, kombinerat med en relativt 
sett lägre ökning av de som är i arbetsför ålder leder till att hälso- och 
sjukvården i kommun- och regionsektorn inte kommer att kunna anställa 
personal i den utsträckning som det demografiska behovet medför. Det 
innebär att alla måste utveckla effektivare arbetssätt, verksamheten måste bli 
mer teknik- och digitaliseringsintensiv och samverkan mellan vårdgivare 
måste öka. 

3.2 Bristande samordning 
Vårdanalys har tidigare uppskattat att cirka en miljon människor i Sverige 
behöver insatser från flera aktörer, samtidigt som de har nedsatt förmåga att 
själva samordna sitt stöd, sin vård och omsorgsinsatser. Men vården och 
omsorgen har inte organiserats för att möta den enskilde med sådana 
komplexa behov. Den medicinska och tekniska utvecklingen har bidragit till 
att sjukvården blivit mer specialiserad vilket innebär att den enskilde kan 
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behöva komma i kontakt med allt fler instanser för att få hjälp med sina 
problem. 

Mycket tyder på att samordningen i Sverige brister. I jämförelse med andra 
länder anser till exempel en mindre andel av de svenska patienterna att de får 
hjälp av sin ordinarie läkare eller annan vårdpersonal att planera vården som 
andra verksamheter ger. Endast drygt hälften svarar att de får denna hjälp, 
jämfört med 80 procent i länderna med bäst resultat. Inom socialtjänsten 
saknas dessvärre större studier av hur brukarna uppfattar samordningen men 
intervjuer med verksamhetsföreträdare vittnar om samordningsbrister även 
inom detta område. (Vårdanalys) 

Bristande samordning bidrar ofta till en försämrad upplevelse för patienter 
och brukare samt till sämre stöd, vård och omsorg. När samordningen brister 
vältras dessutom ansvaret för att koordinera insatserna över på patienten, 
brukaren eller dennes närstående. Till exempel har samordningen kring äldre 
med flera kroniska sjukdomar och barn med funktionsnedsättning lyfts fram 
som områden med stora brister där anhöriga får bära ett stort ansvar.  

3.3 Ekonomi 
Omställningen mot god och nära vård, den pågående digitaliseringen samt att 
vi måste minska väntetider och öka produktiviteten inom hälso- och 
sjukvården ställer stora krav på resursfördelningen. Arbetet måste vara 
långsiktigt. En resursöverföring från sjukhusvård till primärvård handlar inte 
enbart om ekonomi. Det handlar även om en succesiv överföring eller att 
tillgängliggöra resurser och kompetenser för såväl vårdverksamhet som 
utbildning via nya arbetssätt och tekniska lösningar. 

Att följa det ekonomiska perspektivet över tid under den pågående 
omställningen är av största vikt, samtidigt bör det ekonomiska perspektivet 
kompletteras med personella och en löpande beskrivning av resurssättningen 
för att möjliggöra en transparant process. 

Välfärdens resurser ska räcka till mycket, vår demografiska situation visar på 
fler äldre och färre i arbetsför ålder de kommande åren. 

4 Syfte  
Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos 
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes 
behov. Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och 
öka tilliten mellan huvudmännen.  
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Färdplan - länsgemensam strategin för god och nära vård är en övergripande 
strategi och ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och 
omsorg. Den innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att 
kraftsamla kring.  

Följande politiska prioritering ska vara vägledande i framtagandet av 
färdplanen och Hälso- och sjukvårdsavtalet: 

1. Vad blir bäst för brukaren/patienten? 
2. Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett samhälls-

/invånarperspektiv? 
3. Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta? 

5 Parter  
Parterna är länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen och riktar sig 
mot; vård och omsorg, socialtjänst, kommunal hälso- och sjukvård, 
skolverksamheterna, regional primärvård, specialistvård, tandvård samt 
hälsofrämjande och förebyggande områden. 

6 Giltighetstid  
Målsättningen är att färdplanen ska vara långsiktig och ange färdriktningen 
mot 2030. Avstämning med fördjupad uppföljning ska ske 2024 och 2028. 

 

7 Målbild Västra Götaland  
Målbilden ska ge en vägledning för hur vår samverkan 
kring hälsa, vård och omsorg i Västra Götaland ska vara 
utformad för att ge våra invånare förutsättningar för ett 
bra liv.  

En god och nära vård (SKR:s målbild) 

• utgår från individuella förutsättningar och behov. 
• bygger på relationer, är hälsofrämjande, 

förebyggande och proaktiv. 
• bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet 

och grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit. * 

*korrigering nov 2022  
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8 Prioriterade målgrupper  
Prioriterade målgrupper i den nära vården är personer som behöver insatser 
från både region och kommun:  

• Barn och unga 
• Äldre 
• Personer med psykisk funktionsnedsättning samt missbruk och 

beroende  

9 Sex steg för att förändra och utveckla 
arbetssätt i samverkan 

För att uppnå den övergripande målbilden för god och nära vård behöver stöd, 
vård och omsorgsstrukturen förändras. Förstärkning av en mer god och nära 
vård behöver ske i tätt samspel mellan huvudmännen som har ansvar för 
samma invånare.  

Sex förändrade arbetssätt: 

1. Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser  
2. Ökad tillit mellan huvudmännen – stärk samverkanskulturen  
3. Stärk kontinuitet och samordningen mellan huvudmännen 
4. Utveckla personcentrerad arbetssätt 
5. Utveckling av arbetssätt med stöd av digitalisering 
6. Utveckling av mobila vård/team över organisationsgränser 

En omställning till god och nära vård innebär ett förändrat förhållningssätt, 
där det sker en förflyttning i såväl förhållningssätt som i sättet att arbeta.  
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9.1 Öka hälsofrämjande och förebyggande 
insatser  

Förbättrad hälsa skapar stora vinster, både för den enskilde och för samhället i 
stort. Minskade hälsoklyftor och bättre möjligheter till utbildning för barn, unga 
och vuxna är viktiga beståndsdelar i ett robust och öppet Västra Götaland. 
Tidiga insatser för att ge barn och unga goda förutsättningar att klara 
grundskolan och gymnasiet betyder mycket för deras välmående och möjlighet 
till framtida försörjning och god hälsa där elevhälsan har en viktig roll.  

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är också viktigt för att hälso- 
och sjukvårdssystemet ska vara hållbart när fler lever längre med kroniska 
sjukdomar och vi får en äldre befolkning. Arbetet behöver få en högre 
prioritering i det vardagliga arbetet i hälso- och sjukvården och inom den 
kommunala vård och omsorgen. 

Vi behöver gemensamt utveckla områden inom folkhälsan  

• social hållbarhet 
• stöd för individens egenvård 
• stöd till anhöriga/närstående 
• socialsamhället och frivilliga/volontärverksamhet. 

Den digitala utvecklingen kan bidra till såväl förebyggande som 
hälsofrämjande insatser. Alla människor ska ha möjlighet till ökad kontroll 
över sin egen hälsa, att kunna fatta informerade beslut och i större 
utsträckning klara sig själva. Olika digitala stödprogram, egenmonitorering 
och lättillgänglig information är exempel på nya arbetssätt.  

Respektive huvudman bör synliggöra de insatser som görs, gemensamma 
aktiviteter för att öka tillgängligheten av hälsofrämjande insatser för 
prioriterade målgrupper ska tas fram. 

9.2 Ökad tillit och stark samverkan mellan 
huvudmännen   

En av de viktigaste åtgärderna för att öka kraften i genomförandet är en 
organisationskultur baserad på tillit. Alla grupper i samverkan bör tydliggöra 
och skapa förutsättningar för en stark samverkan med tillit som grund. I detta 
arbete krävs att struktur som hänger samman och att avtal och andra styrande 
dokument speglar en vilja av samsyn, samverkan och tillit. 

Några exempel från Socialstyrelsen som har lyfts fram särskilt som stöd för 
omställning mot en god och nära vård är följande:  
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• Attityd- och kulturförändring för en god och nära vård som främjar 
samverkan  

• Kunskap om styrning och ledning av hälso- och sjukvård respektive 
socialtjänst för chefer i kommuner och regioner för att underlätta 
samverkan  

• Personcentrerat bemötande  
• Digitalt bemötande 

9.3 Stärkt kontinuitet och samordningen mellan 
huvudmännen 

Vi behöver säkerställa kontinuiteten inom stöd, vård och omsorgsprocesser. I 
god och nära vård spelar kontinuitet en viktig roll, främst för den enskilde 
men också för verksamhetens effektivitet. När kontinuiteten brister är det 
sannolikt att den enskilde söker stöd, vård och omsorg i högre utsträckning. 
Genom kontinuitet i vård- och stödkontakten möjliggörs en relation som 
skapar tillit och trygghet hos den enskilde. Det ökar förutsättningarna för god 
och säker vård och omsorg. Det är särskilt angeläget för multisjuka i alla 
åldrar. 

9.3.1 Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt 
Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt i primärvården är de enda 
samordnarfunktioner som är lagreglerade. Den fasta läkarkontakten 
samordnar vården mellan olika vårdenheter. En fast vårdkontakt bör kunna 
bistå den enskilde i att samordna vårdens insatser, informera om 
vårdsituationen, förmedla kontakter och vara den enskildes kontaktperson för 
andra delar av hälso- och sjukvården samt för socialtjänst och andra 
myndigheter. 

9.3.2 Fast omsorgskontakt 
Med en fast omsorgskontakt i hemtjänsten kan stödet och hjälpen bättre 
anpassas till den enskildes behov och önskemål. Om rollen ges vissa 
förutsättningar kan den bidra till bättre kontinuitet och ökad trygghet för 
såväl omsorgstagare, som anhöriga och personalen. Samordningsvinster kan 
uppnås då den fasta omsorgskontakten utgör en viktig informationskälla till 
anhöriga, närstående, arbetslaget och andra professioner inom vården och 
omsorgen. 

9.3.3 Samordnad individuell plan, SIP  
Samordnad individuell plan, SIP är ett dokument och ett verktyg för 
samverkan, som ger en samlad beskrivning av den enskildes pågående och 
planerade insatser, från kommun och region samt andra aktörer. Alla ska ha 
möjlighet att leva ett tryggt, meningsfullt och självständigt liv. Inom hälso- 
och sjukvård, socialtjänst och skola och elevhälsa ställs det stora krav på 
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samordning. Arbetssätt som skapar tydlighet och överblick leder till förbättrad 
patientsäkerhet och tidsvinster. 

Inom ramen för arbetet med den länsgemensamma utvecklingsstrategin ska 
den samordnade individuella planen, fast läkarkontakt, fast vårdkontakt samt 
fast omsorgskontakt utvecklas och stärkas. 

9.3.4 Patientkontrakt 
Patientkontrakt görs i första hand vid planering inom regionen och en SIP 
genomförs när det krävs samverkan mellan region och kommun. 

9.4 Utveckla Personcentrerat arbetssätt 
I vården pågår en förändring i riktning mot ökad personcentrerat arbetsätt. 
Inriktningen syftar till att se en person med unika behov, erfarenheter och 
mänskliga resurser. En patient får inte objektifieras till en sjuk kropp, ett 
tillstånd eller en diagnos. Stöd, vård och omsorgsinsatser ska planeras i 
samförstånd med den enskilde med ohälsa samt att vård och 
omsorgsrelationen ska bygga på partnerskap med den enskilde. 

I beskrivningar av personcentrerad vård betonas att personer med någon form 
av ohälsa, risk för ohälsa eller funktionshinder inte främst bör betraktas 
utifrån ohälsotillståndet eller funktionshindret utan istället att i högre grad 
fokusera på de resurser varje person har och vad det innebär att vara 
människa och i behov av vård och omsorg. 

Stöd, vård och omsorgsinsatser innebär därför ett partnerskap mellan den 
enskilde/anhöriga/närstående och professionella verksamhetsföreträdare och 
utgångspunkten är den enskildes berättelse om sin sjukdom. Med den som 
utgångspunkt görs en samordnad individuell plan (SIP) där båda parter är 
delaktiga i processen med mål och strategier för genomförande och 
uppföljning på kort och lång sikt. Delaktighet är en grundläggande aspekt i 
personcentrerat arbetsätt och innebär bland annat att det finns utrymme för 
den enskilde att uttrycka frågor och eventuell oro. En person kan vara delaktig 
i vårdprocessen och beslut i olika hög grad och som professionell är det viktigt 
att i kommunikationsprocessen vara lyhörd för varje persons preferenser. 

9.5 Utveckling av arbetssätt med stöd av 
digitalisering 

Teknisk utveckling, digitalisering och automation är starka drivkrafter i 
utvecklingen av vård och omsorg. Nya arbetssätt och verktyg inom e-
hälsoområdet utgör ett viktigt stöd och vård och omsorgen behöver utvecklas 
och organiseras gemensamt för att säkerställa kontinuitet, trygghet och 
resurseffektivitet. 
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9.6 Utveckling av mobila vård/team över 
organisationsgränser  

Att utveckla mobila lösningar som ersättning för akut och inneliggande vård 
samt utvecklingen av öppenvården generellt är en del av utvecklingen mot en 
mer god och nära vård. 

Mobil närvård bygger på att kommunen står för basverksamheten och dygnet 
runt-funktionen samt arbetar tätt tillsammans med specialistteam och 
hemsjukvårdsläkare. Vården ges i hemmet och utgår alltid från den enskildes 
behov. Syftet är att skapa ökad upplevelse av trygghet och nöjdhet, bättre 
utnyttjande av gemensamma resurser samt minska behov av slutenvård. 
Modellen förutsätter ett väl fungerande samarbete och gemensam ledning 
mellan kommun, vårdcentraler och sjukhus. 

10 Stärk grundläggande förutsättningar 
i samverkan  

För att utveckla en god och nära vård i samverkan finns det grundläggande 
förutsättningar som behöver stärkas för att kunna genomföra de förändringar 
som krävs. 
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10.1 Digitala hjälpmedel/välfärdsteknik  
Digitaliseringen genomsyrar dagens samhälle. Rätt använd kan 
digitaliseringen bidra till att öka tillgängligheten och patientsäkerheten. 

Digitaliseringen kan skapa bättre förutsättningar för den enskilde att få 
tillgång till information och vara delaktiga. Samtidigt ökar behovet av att ta 
hänsyn till bedömningar av risk, etik och sårbarhet, bland annat kopplat till 
personlig integritet. Med hjälp av sammanhållna och användarvänliga IT-stöd 
kan information presenteras och överföras på ett säkrare och effektivare sätt 
och säkerställa koordinerade insatser till den enskilde. Därmed kan personal 
inom stöd, vård och omsorg, oberoende av geografiska, organisatoriska eller 
tekniska gränser, planera och utföra insatser av hög kvalitet. 

För personalen ska e-hälsolösningar vara ett konkret stöd. De ska göra det 
enklare att fatta beslut, minska administrationen och ge mer tid till det 
personliga mötet med patienter och brukare. 

Stöd och behandling via digitala tjänster samt digitala vårdmöten är redan 
etablerade arbetssätt. Dock behöver tjänsterna vidareutvecklas och bli en del 
av allas vardag. En samordnad utveckling behövs i länet.  

10.2 Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM 
Är ett omfattande och långsiktigt förändringsprogram som syftar till att skapa 
en modern vårdinformationsmiljö i Västra Götaland. FVM består av ett antal 
projekt och uppdrag som alla arbetar med att förbereda införandet av 
vårdinformationssystemet Millennium under 2022–2023. Systemet innehåller 
bland annat journaldokumentation och en gemensam läkemedelslista för varje 
patient. För att hälso-och sjukvården ska få så stor nytta som möjligt av det 
nya IT-stödet krävs gemensamma processer och arbetssätt över 
organisatoriska gränser. 

10.3 Kunskapsstyrning och 
kompetensutveckling i samverkan 

För att säkerställa kvaliteten i god och nära vård är det angeläget med löpande 
kompetensutveckling inom kommunal och regionalt finansierad primärvård. 
Det gäller alla personalkategorier. Utbildningssatsningar behöver gemensamt 
struktureras så att de enklare kan integreras och bidra till nya arbetssätt. 

Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga 
kunskap inom vård och omsorg och omfattar områdena; kunskapsstöd, 
uppföljning och analys. Arbetet med Framtidens vårdinformationsmiljö 
(FVM) och digital teknik kommer att utveckla sättet som kunskap görs 
tillgängligt och inhämtning av data för uppföljning. 
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Förutom att ta fram kunskapsstöd och implementera dem, behövs metoder för 
att omsätta ny kunskap till praktiskt arbete och analysera resultat som sedan 
omsätts och integreras i löpande förbättringsarbete och lärande på ett 
systematiskt sätt. 

En gemensam, långsiktig och stabil struktur för kunskapsutveckling i länet ska 
ingå i arbetet framöver.  

Kunskaps- och beslutsstöd behöver vara integrerade i de system som används 
i vårdens vardag.  Vårdnära administrativa stöd ska vara ändamålsenliga och 
användarvänliga för att komma till nytta. Nya former för kunskapsutveckling 
som stödjer en god och säker, tillgänglig och effektiv vård och omsorg för 
invånarna i Västra Götaland bör tas fram och kopplas till nationella och 
regionala riktlinjer. 

10.4 Kompetensförsörjning  
Vi behöver lösa vårdens och omsorgens kompetensförsörjning på ett 
långsiktigt, hållbart sätt och säkerställa att verksamheten har tillgång till 
medarbetare med rätt kompetens.  Vi behöver gemensamt bedöma tillgång 
och efterfrågan på personal och erbjuda kompetensutveckling och 
utbildningsstöd till våra medarbetare. Att attrahera och behålla kompetens är 
en gemensam investering. En samlad dialog med utbildningsanordnare och 
planering av verksamhetsförlagd utbildning stärker vård- och 
omsorgsområdet som helhet.  Det gör vi för att invånarna i Västra Götaland 
ska få tillgång till god vård på lika villkor.  

10.5 Verksamhetsutveckling och 
implementering  

Verksamhetsnära forskning och utveckling, med aktiv medverkan av den 
enskilde, kan tillsammans skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad och 
nära vård. Medarbetarens och patiens/brukare/elevens medverkan i 
utvecklingen av god och nära vård är en förutsättning för att utveckla 
innovativa lösningar och nya arbetssätt.  

För att nya verktyg och arbetssätt ska få genomslag krävs implementering. Det 
räcker sällan med att upprätta riktlinjer för att få genomslag inom 
verksamheterna. En ny riktlinje och/eller rutin måste förankras lokalt för att 
implementeringen ska lyckas.  

Vi behöver utveckla utförandet av stöd, vård och omsorg inom god och nära 
vård utifrån målgrupp och behov.  
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11 Gemensamt ansvar - Ledning och 
styrning 

Huvudmän och vårdgivare behöver utveckla ett samarbete som upplevs 
gränslöst för den enskilde för att säkerställa ett gott stöd och en god vård och 
omsorg. Inblandade – regionens olika verksamheter och kommunen, genom 
social- och skolförvaltning med flera – har ett särskilt ansvar att leda arbetet 
tillsammans. Brist på tillit mellan huvudmännen försvårar uppdraget till att 
utveckla en god och nära vård. Den samlade ledningen och styrningen behöver 
karaktäriseras av helhetssyn, samarbete och tillit, i såväl struktur som kultur 
och faktiska beslut. 

Ledarskapet och dialogens betydelse är viktig för att skapa förutsättningar för 
mod, vilja och uthållighet hos chefer och medarbetare i de förändringar som 
krävs.  

Inom Västra Götaland finns sen flera år tillbaka en utvecklad samverkan inom 
Vårdsamverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen. 
Samrådsorganet (SRO) samt Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, är den 
regionala ledningsstrukturen för samverkan mellan länets 49 kommuner och 
Västra Götalandsregionen. Det finns sex delregionala 
vårdsamverkansområden. Samverkan behöver ske på flera organisatoriska 
nivåer: länsgemensam, delregional och lokal nivå.  

12 Från Färdplan - länsgemensam 
strategi till genomförande 

Den länsgemensamma utvecklingsstrategin är ett dokument som anger 
inriktningen av utvecklingen inom god och nära vård för alla berörda aktörer 
och målgrupper. Till den länsgemensamma utvecklingsstrategin kopplas 
handlingsplaner fram utifrån målgrupp med gemensamt framtagna 
aktiviteter, mål och indikatorer.  

På delregional nivå är uppdraget att vara ett stöd i implementering och 
uppföljning samt upprätta struktur för samverkansarenor mellan 
kommunerna och VGR på delregional och lokal nivå 

Det är på lokal nivå; det där som det verkligen händer: utveckling av nya 
arbetssätt, implementering sker och utveckling av god och nära vård 
genomförs och utvärderas gemensamt. 
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Kommuner och regionen behöver fortsätta utveckla ett samarbete som 
upplevs gränslöst för den enskilde för att säkerställa en god hälsa, vård och 
omsorg. Samarbetet behöver stärkas och utvecklas på lokal nivå och bli en del 
av det vardagliga arbetet.  

 

13 Uppföljning och analys  
Utifrån den länsgemensamma utvecklingsstrategin ska förslag till 
partsgemensam analys och uppföljning tas fram. Målsättningen att kunna 
följa utvecklingen mot en god och nära vård. 

Verksamheternas tillgång till gemensamma data för uppföljning, prioritering 
och förbättringsarbete är en viktig utvecklingsfråga. Inom ramen för SKR 
pågår ett arbete med att ta fram förslag till indikatorer inom nära vård. 

Ytterligare sätt att följa arbetet är att analysera de avvikelser som sker i 
samverkanssituationer. Ett gemensamt avvikelsesystem finns nu etablerad 
(MedControl) och dessa analyser blir en viktig del av uppföljningen av 
utvecklingen mot en god och nära vård. 

Förslag till indikatorer och process för gemensam analys kompletteras under 
2021 
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Remiss Hälso- och sjukvårdsavtal tillhörande överenskommelser 
Den här arbetsmallen kan användas i insamlandet av synpunkter och ska alltså inte skickas in 
som remissvar. När svaren ska skickas in ska de överföras till webbformuläret som finns på 
webbsidan www.vardsamverkan.se/remisshosavtalet. Detta för att du inte kan pausa ifyllandet i 
webbforumläret utan måste skicka in allt vid ett och samma tillfälle.  

Tänk på 
 Svara på remissen senast den 31 december 2021, därefter är formuläret stängt. 

 Lämna synpunkterna via webbformuläret. 

 Alla fält behöver inte fyllas i, om du inte har synpunkter på avsnitten kan du 
lämna fälten tomma. 

 Det finns ett separat fält för övergripande synpunkter. 

 Undvik klistra in text från avtal och överenskommelser.  

Vid frågor kontakta 
Hälso- och sjukvårdsavtalet: 
Helena Styrén, helena.styren@vgregion.se  
Angela Olausson, angela.olausson@vastkom.se  

Webbfrågor:  
Josefin Lantz, josefin.lantz@vgregion.se 

Innehåll 
Remiss Hälso- och sjukvårdsavtal tillhörande överenskommelser ...................................1 

Uppgiftslämnare .............................................................................................................2 

Kontaktperson ................................................................................................................2 

Del A, Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser .......................3 

Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet ................................................................................7 

Del C, Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård i Västra 
Götaland ........................................................................................................................11 

Del C, Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård .........................................................................................................................13 

Del C, Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende ..............................13 
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Uppgiftslämnare 
Varje remissinstans/kommun ska inkomma med ETT samlat svar i formuläret nedan. 
*Obligatoriskt 

1. Svarande remissinstans, ange kommunnamn alt. Remissinstans 
i Västra Götalandsregionen* 

Härryda kommun 

Kontaktperson 
Ange en kontaktperson som är tillgänglig för att svara på eventuella frågor under hante-
ringen av remissvaren. 

2. Namn, kontaktperson * 
Linda Strandberg 

 

3. E-post, kontaktperson * 
Linda.strandberg@harryda.se  
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Del A, Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser 
Lämna remissvar på Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet här. 
Tänk på 

 Alla fält behöver inte fyllas i, om du inte har synpunkter på avsnitten kan du 
lämna fälten tomma. 

 Det finns ett separat fält för övergripande synpunkter. 
 Undvik klistra in text från avtal och överenskommelser. 

 

Synpunkter på avsnitten A.1-A.6 
A.1 Inledning 
A.2 Syfte 
A.3 Värdegrund 
A.4 Personcentrerat förhållningssätt 
A.5 Samordnad individuell plan (SIP) 
A.6 Bästa tillgängliga kunskap. 
A.1-A.2 I den inledande texten och i syftet bör ett förtydligande göras att avtalet även har 
som syfte att reglera ansvarsförhållandena. 
A.2 Syfte 
Hälso- och sjukvårdsavtalet avser att ligga till grund för god och säker hälso- och sjukvård 
för personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och VGR, 
där kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar på primärvårdsnivå, Härryda kommun 
anser att det bör framgå av syftet. 
A.3 Värdegrund 
Härryda kommun ser positivt på att avtalet tar med avsnittet om värdegrund och vad som 
kännetecknar parternas samarbete. Det upplevs dock som tveksamt om underrubriken ”Par-
ternas gemensamma åtagande innebär att…” samt tillhörande punkter tillför något till 
avsnittet värdegrund eftersom punkterna snarare berör det gemensamma ansvaret och egen-
kontroll av huvudmännens vårdgivare. Avsnittet om gemensam värdegrund bör fokusera på 
grunden för samarbete mellan jämlika avtalsparter. 
En värdegrund ska präglas av en tillitsfull dialog och vara framtidssyftande. En värdegrund 
ska även belysa att det innebär ett samarbete för invånarens bästa. Förslagsvis stryks samtli-
ga punkter under parternas gemensamma åtagande och dessa flyttas till andra delar av avta-
let. 
Härryda kommun efterfrågar även ett förtydligande eller omformulering av meningen kring 
LOV och LOU då den är tämligen svårbegriplig: 
”ställa krav på att överenskommelser som VGR och kommunen har träffat enligt detta avtal 
även gäller i avtal med upphandlade entreprenörer enligt lagen om offentlig upphandling, 
LOU, samt enligt lagen om valfrihetssystem, LOV.” 
A.5 Samordnad individuell plan (SIP) 
Det är positivt att SIP tas med som en punkt i huvudavtalet. Det hade dock varit önskvärt 
om det framgick tydligare att planering av den medicinska vården bör genomföras, även om 
patienten tackar nej till SIP. Precis som det är formulerat under Del C. Samverkan kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende under 
rubriken ”6.3 Placering utanför hemmet (Hem för vård och boende, familjehem och hem för 
viss annan heldygnsvård) och underrubriken Gemensam planering” bör det framgå att i de 
fall den enskilde inte vill delta i en SIP kan hen ändå lämna samtycke till samverkan mellan 
huvudmännen. I dessa fall ska en plan upprättas för hur ansvar fördelas mellan huvudmän-
nen, enligt mallen för SIP. 
 
I avsnitt A5 gällande SIP beskrivs vem som bedömer behovet av SIP. Utifrån nuvarande 
formulering kan det uppfattas som att region och kommun har företräde till att besluta om 
behovet av SIP. Den enskildes rätt kan uppfattas som ett undantag. Förslagsvis formuleras 
meningen: Planen ska upprättas om kommunen, VGR eller den enskilde/närstående bedö-
mer att den behövs för att… 
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Härryda kommun saknar en inledande text som beskriver SIP utifrån Lag om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, 4 kap. (2017:612). 
 
Enligt remissförslagets struktur ska Del A läsas tillsammans med del B alternativt del C. Ut-
ifrån avtalets helhetsperspektiv anser Härryda kommun att SIP bör beskrivas endast i del A 
och hänvisning ske från del B och C. Vidare bör avsnittet placeras efter A11 bland de punk-
ter i Del A som handlar om samverkan. 
  
 

Synpunkter på avsnitten A.7-A.10 
A.7 Avtalsparter 
A.8 Avtalets omfattning och uppbyggnad 
A.9 Avtalstid 
A.10 Ändringar och tillägg till avtalet 
A.8 Avtalets omfattning och uppbyggnad 
Det framgår att Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och samverkan inom 
de områden där kommunen och Västra Götalandsregionen har ett gemensamt hälso- och 
sjukvårdsansvar enligt 8 kap. 6 § och 12 kap. 1-3 §§, 14 kap. 1 § samt 16 kap. 2 § HSL. Här 
begränsas alltså avtalet till att omfatta den vården som kommunen och Västra Götalandsre-
gionen enligt lagstiftningen har ett gemensamt ansvar för. Kommunernas ansvar för hälso- 
och sjukvård är idag på primärvårdsnivå enligt HSL. En formulering som utgår ifrån att det 
gemensamma ansvaret enligt lag, begränsar därmed avtalet till hälso- och sjukvård på pri-
märvårdsnivå. 
Det bör framgå i avtalet att kommunens hälso- och sjukvårdsansvar är på primärvårdsnivå 
och regionens hälso- och sjukvårdsansvar är både på specialist- och primärvårdsnivå. För att 
avtalet ska omfatta mer än det gemensamma hälso- och sjukvårdsansvaret behövs därav ett 
förtydligande att det även reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsre-
gionen och kommunerna i Västra Götaland, vilket också står i del B. 
Regionens specialistvård kan samverka med kommunens hälso- och sjukvård på primär-
vårdsnivå. Under rubrikerna B.3 och B.8 reglerar avtalsförslaget vård som inte omfattas av 
parternas gemensamma hälso- och sjukvårdsansvar. Begränsningen av avtalets omfattning 
enligt HSL uppfattas inte som helt konsekvent och fortsättningsvis verkar det inte råda full 
konsensus om vad den gemensamma vården innefattar. 
Härryda kommun ser det som väsentligt att också framhålla att om tillämpning av avtalet 
medför kostnadsdrivande konsekvenser ska kommunerna, av Västra Götalandsregionen, 
kompenseras på det sätt som parterna kommer överens om. 
Avtalet innehåller flertalet termer och begrepp som behöver tydliggöras för att underlätta 
läsförståelsen. Av den anledningen föreslås att avtalet hänvisar till Socialstyrelsens term-
bank för definitioner och begrepp som används i avtalet.  Vidare kan det vara av värde att 
tydliggöra begreppet primärvård och ändra till att det handlar om regionalt finansierad pri-
märvård (vårdcentraler) och kommunalt finansierad primärvård (hemsjukvård/kommunal 
Hälso- och sjukvård). 
A.9 Avtalstid 
Avtalet gäller fram till 2026-12-31 med möjlighet till förlängning. I grunden ser Härryda 
kommun positivt på en lång avtalstid vilket ger goda förutsättningar för samarbete utifrån 
överenskommet avtal. Som kommun ser vi det som viktigt att stärka arbetet med efterlevnad 
och implementering samt föreslår att det finns en möjlighet att säga upp avtalet under hela 
avtalstiden. 
Hälso- och sjukvård är ett område som diskuteras flitigt i samhällsdebatten i dagsläget. Det 
råder även en snabb utvecklingstakt, både vad gäller medicinteknisk utveckling och på 
lagstiftningsområdet. Det är förståeligt att en revidering av avtalet kan ta tid och att det bör 
vara berättigat med en lång uppsägningstid så att ett nytt avtal hinner komma till stånd vid 
en uppsägning.  
Under förutsättning att vårdnivåer, den regionfinansierade primärvården och avtalsuppfölj-
ning tydliggörs kan 12 månaders uppsägningstid ses som rimligt 
A.10 Ändringar och tillägg till avtalet 
En möjlighet till att göra tillägg och ändringar bedöms av Härryda kommun som en nöd-
vändighet och en bra punkt i avtalet. ”Vid väsentliga förändringar av förutsättningarna för 
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avtalet” kan dock komma att behöva bli tydligare. Väsentliga förändringar av förutsättning-
arna är ett aningen diffust ställt krav med tanke på utvecklingstakten på lagstiftningens om-
råde, där parterna idag behöver räkna med att mycket kommer att kunna förändras fram till 
utgången av 2026. 
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Synpunkter på avsnittet A.11-A.15 
A.11 Gemensam samverkansstruktur 
A.12 Digitalisering och e-hälsa 
A.13 Uppföljning 
A.14 Avvikelser 
A.15 Oenighet om tolkning av avtal 
A.11 Gemensam samverkansstruktur och A.12 Digitalisering och e-hälsa 
I remissversionen står:  ”Respektive huvudman ska ställa krav på sina vårdgivare att delta i 
den gemensamma samverkansstrukturen” vilket tydliggör att huvudmän förväntas delta. En 
god samverkan innebär utöver deltagande att varje huvudman förväntas medverka aktivt i 
den gemensamma samverkansstrukturen 
Härryda kommun anser att följande formulering skulle tydliggöra: "Respektive huvudman 
ska säkerställa att samtliga vårdgivare medverkar aktivt i den gemensamma stödstrukturen 
och följer överenskommelser på lokal, delregional och regional nivå”. 
I avsnittet om digitalisering står att ”Samverkan om FVM regleras i avtal”. Härryda kom-
mun önskar att avsnittet kompletteras med länk till det avtal som avses. 
A.13 Uppföljning 
Det är bra att parterna har ett gemensamt ansvar för att avtalet följs upp och att det ska fin-
nas en löpande uppföljning. En avtalad större halvtidsuppföljning där frågorna är fastställda 
skulle understödja efterlevnad och implementering samt ge riktning för utvecklingsarbete 
under den fortsatta avtalstiden. 
 
 

 

Övergripande synpunkter och övrigt på Del A 
 
Härryda kommun anser att vårdnivåer behöver tydliggöras i avtalet. I det ingår en definition 
av primärvård. 
 
Regionens specialistvård kan samverka med kommunens hälso- och sjukvård på primär-
vårdsnivå. Under rubrikerna B.3 och B.8 reglerar avtalsförslaget vård som inte omfattas av 
parternas gemensamma hälso- och sjukvårdsansvar. Begränsningen av avtalets omfattning 
enligt HSL uppfattas inte som helt konsekvent och fortsättningsvis verkar det inte råda full 
konsensus om vad den gemensamma vården innefattar. 
 
I del A bör en komplettering om att del C Samverkan kring personer med psykisk funk-
tionsnedsättning och personer med missbruk och beroende reglerar samverkan mellan soci-
altjänst och regional hälso- och sjukvård gällande psykiatri. 
Del C överenskommelse Samverkan om munhälsa – uppsökande tandvård avhandlar sam-
verkan kring tandvårdslagen (1985:125) och tandvårdsförordningen (1998:1338) vilket inte 
tas upp i del A som en del av Hälso- och sjukvårdsavtalet. Härryda kommun anser att om 
Överenskommelsen Samverkan om munhälsa – uppsökande tandvård ska vara en del av 
hälso- och sjukvårdsavtalet bör förutsättningar för detta finnas i del A samt att detta då 
reglerar samverkan mellan socialtjänst och regional tandvård. 
Avtalet innehåller flertalet termer och begrepp som behöver tydliggöras för att underlätta 
läsförståelsen. Av den anledningen föreslås att avtalet hänvisar till Socialstyrelsens term-
bank för definitioner och begrepp som används i avtalet. 
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Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet 
Lämna remissvar på Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet här. 
Tänk på 

 Alla fält behöver inte fyllas i, om du inte har synpunkter på avsnitten kan du 
lämna fälten tomma. 

 Det finns ett separat fält för övergripande synpunkter. 
 Undvik klistra in text från avtal och överenskommelser. 

 
Synpunkter på avsnitten B.1-B.3: 
B.1 Lagstiftning 
B.2 Gemensamt ansvar och samverkan 
B.3 Parternas ansvar 
B.1-B.3  
Härryda kommun anser att paragrafen behöver förtydligas gällande det kommunala hälso- 
och sjukvårdsansvaret. Härryda kommun anser att det ska framgå att kommunen har an-
svar endast efter att en vårdbegäran inkommit och bedömts. Det behöver också klargöras att 
bedömning av patientsäkerheten ska ske. Det behövs ett tydliggörande att det avser insatser 
på primärvårdsnivå. 
B.1 eller B.3 
I samband med egenvård vid korttidsvistelse för barn behövs tydlighet kring samverkan 
mellan regionens hälso- och sjukvård och kommunens socialtjänst.  
Nära vård påverkar elevhälsan i skola som idag, och i förslaget, inte omfattas av Hälso- och 
sjukvårdsavtal. Elevhälsan är ett område där samverkan inte är tydligt reglerad och bör 
därmed finnas med i ett gemensamt hälso- och sjukvårds-avtal.  
B.2 
Under punkten som beskriver det gemensamma ansvaret och tydliggör vilka kompetenser 
det handlar om lyfts insatserna utifrån olika professioner. Vad gäller regionens ansvar för 
hälso-och sjukvårdsinsatser så gäller det läkare och övriga kompetenser. Begreppet "övriga 
kompetenser" kan skapa förvirring kring vilka dessa innebär.  Förslagsvis kan meningen 
formuleras: För patienter inom kommunal hälso- och sjukvård har parterna alltid ett gemen-
samt ansvar genom att kommunen ansvarar för insatser utförda eller ordinerade/delegerade 
av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut och VGR ansvarar för läkarinsatser samt 
övriga insatser vid behov. 
  
Härryda kommun ser ett behov av att förtydliga beskrivningen av den fasta vårdkontakten, 
dess uppdrag, att det kan finnas flera och både inom kommun och region. Undantaget är vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård då, enligt LUS, den fasta vårdkontakten ska 
utses inom regionens primärvård. Vidare bör ett förtydligade göras kring samverkan mellan 
fasta vårdkontakter och fast läkarkontakt. Hänvisning bör ske till Hälso- och sjukvårdslagen 
och Patientlagen om fast vårdkontakt behövs (7 kap. 3 § första stycket hälso- och sjukvård-
slagen (2017:30) samt 6 kap. 3 § Patientlagen (2014:821) och 3 kap. 2 § 1 Patientlagen). 
 
Socialstyrelsens meddelandeblad nr 4 2021 skriver att: ” Då vissa patienter har kontakter 
med flera olika delar av sjukvården, olika vårdgivare och vårdenheter samt olika huvudmän 
inom vården i form av både kommunal och regional hälso- och sjukvård, kan de patienterna 
få mer än en fast vårdkontakt. En fast vårdkontakt kan även utses i en annan region än 
patientens hemregion. De fasta vårdkontakterna ska samverka och samordna vårdens insat-
ser för en enskild patient. Samordning av insatser och förmedling av information med ex-
empelvis andra myndigheter förutsätter dock samtycke från patienten och att allmänna 
bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt beaktas. Det är verksamhetschefen som har 
ansvaret för den fasta vårdkontakten, vilket innebär att vårdkontaktens ansvarsområde 
begränsas av verksamhetschefens.” 
Enligt Härryda kommun tolkas detta som att den fasta vårdkontakten som utses i kommunen 
har ett samordningsansvar för specifik omvårdnad och rehabilitering samt utförande av vård 
och behandling på primärvårdsnivå. 
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Samverkansbestämmelsen (Prop. 2005/06:115 Nationell utvecklingsplan för vård och om-
sorg om äldre) omfattar även vård och omsorg som ges till enskilda personer som behöver 
integrerade insatser från regionens specialistsjukvård och primärvård samt kommunens pri-
märvård och omsorg. För de patienter som har insatser från både specialistvård och kom-
munens primärvård dvs hemsjukvård är detta extra viktigt. Flera fasta vårdkontakter bör/kan 
då utses och i Hälso- och sjukvårdsavtalet bör det förtydligas att det ska finnas ett samspel 
och samverkan mellan de fasta vårdkontakterna i region och kommun. 
 
Samverkan underlättas om samma personer är involverade runt patienten. För patienter i 
behov av vård i hemmet är detta särskilt viktigt, eftersom patienten ofta behöver vård flera 
gånger per dygn vilket innebär att många personer blir involverade. Det är viktigt att patien-
ten vet vem som är fast vårdkontakt i kommunen och/eller i region samt läkarkontakt i pri-
märvården. Kontinuitet mellan dessa bidrar till interprofessionellt teamarbete, vilket gagnar 
patienten. 
Härryda kommun ser det som positivt att ett förtydligande skett angående den fasta läkar-
kontakten men önskar ett förtydligande om den fasta läkarkontaktens ansvar i avsnitt B2.  
Till avsnittet B2 behövs en länk/hänvisning till del C, överenskommelsen för läkarmedver-
kan. 
B.3 
Under rubriken ”Regionens ansvar”, tredje punkten, framgår det att Västra Götalandsregio-
nen ansvarar för rehabiliterings- och habiliteringsinsatser inom specialist- samt primärvård. 
Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser står också som punkt under kommunernas ansvar 
fast utan hänvisningen till specialist- samt primärvård vilket skapar en del frågetecken kring 
ansvaret för insatserna. Härryda kommun ser det som viktigt att det även under kommuner-
nas ansvarsområde benämns rehabilitering och habilitering på primärvårdsnivå. Insatserna 
har dessutom ett eget stycke under punkten B.5.  
Rehabilitering och habilitering är idag en del av vård och omsorg, inget utöver. Samtidigt är 
det insatser som erbjuds dagtid, vardagar inom kommunen. Under punkten om ”att när 
överenskommelse skett i enskilda fall utföra planerade och/eller förutsägbara hälso- och 
sjukvårdsinsatser i hemmet under kväll, helg och nattetid för patienter som normalt besöker 
Västra Götalandsregionens vårdcentraler” kan frågan uppkomma huruvida re-/habilitering 
ingår?  Ett förtydligande behövs att det inte gäller re-/habilitering inom kommunens primär-
vård. 
Överlag är parternas ansvar formulerade på ett sätt som öppnar upp för en del godtyckliga 
bedömningar. Beroende på hur kommunerna organiserar inskrivningsprocessen till den 
kommunala hemsjukvården kan det medföra olika bedömningar bland de 49 kommunerna. 
Ytterst kanske det medför en problematik för regionen om de 49 kommunerna gör olika be-
dömningar av vad till exempel ”utan större svårigheter” och ”över tid” innebär. "Över tid" 
är en svårtolkad formulering då det inte står att punkten ovan "utan större svårighet" samti-
digt ska var uppfylld. Det behöver förtydligas att samtliga punkter ska uppfyllas och inte 
gälla var för sig. 
 
När kommunen utför insatser som är komplexa och som är ordinerade av specialistvården 
eller inte vanligt förekommande ska det finnas handledning och kunskapsöverföring ifrån 
ordinatören i regionen. 
För att förtydliga att det gäller kommunens alla verksamheter bör det ske en hänvisning till 
del C om läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård nr 5:1 Regionens ansvar, vård-
centralens särskilda ansvar punkt tre där vårdcentralens "samordningsansvar enligt särskilt 
uppdrag innebär..." 
Vad gäller punkten kring permission så avser den patienter på permission från sluten vård 
som inte kan ta sig till mottagning. Enligt Hälso- och sjukvårdsavtalets omfattning ovan, 
under rubriken ”A.8” ingår inte den patientgruppen i avtalets omfattning och inte i kommu-
nens ansvarsområde enligt hälso- och sjukvårdslagen. Om punkten ska kvarstå bör det för-
tydligas att det är i enskilda fall och inte ett krav. Ett förtydligande behövs också vad gäller 
”dialog skett i samförstånd”.  Förfrågan ska inkomma via en vårdbegäran till den kommu-
nala Hälso- och sjukvården och eventuellt behövs riskbedömningar. 
Härryda kommun föreslår att punkten kring permission formuleras på liknande sätt som 
ovanstående punkt: 
När överenskommelse skett, i enskilda fall, utföra planerade och/eller förutsägbara hälso- 
och sjukvårdsinsatser i hemmet för patienter på permission då de inte kan ta sig till Västra 
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Götalandsregionens mottagningar. En dialog ska ha skett i samförstånd och en vårdbegäran 
ska ha inkommit till den kommunala hälso- och sjukvården så att nödvändig informations-
överföring finns som stöd för de kommunala insatserna. 
Fortsättningsvis måste det även vara tydligt vilka hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet 
som avses. Hälso- och sjukvårdsinsatser som kommunen har befogenhet att utföra är de som 
ingår i definitionen av hemsjukvård, vilket enligt förarbetena bör ligga på primärvårdens 
vårdnivå. Om patienter på permission från slutenvård kräver insatser på en annan vårdnivå 
än den som kommunen har lagligt stöd för att utföra, kan inte kommunerna ta över ansvaret 
för insatserna. 
 
Härryda kommun vill uttrycka en oro för konsekvenserna av att regionen förväntar sig ett 
ökat ansvarstagande från kommunens sida vad gäller att utföra primärvårdsinsatser som 
egentligen är regionens ansvar. En lyckad omställning till den Nära vården enligt Färdpla-
nen kan inte bygga på att kommunernas basverksamhet tar ett större ansvar. Den Nära vår-
den behöver en regionfinansierad primärvård med förtydligat uppdrag även utanför kontors-
tid. 
 
 
 
Synpunkter på avsnitten B.4-B.9 
B.4 Informationsöverföring, planering och SIP 
B.5 Rehabilitering och habilitering 
B.6 Bedömning om hälso- och sjukvårdsinsats kan utföras som egenvård 
B.7 Vårdhygien 
B.8 Asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd 
B.9 Förvaring och transport av avliden 
B.4 Det tredje stycket under denna punkt handlar om SIP. SIP beskrivs i sin helhet i en 
annan del av avtalet. Detta avsnitt handlar om att förtydliga hur vi ska arbeta och att SIP är 
viktigt att använda. Härryda kommun anser att stycket bör flyttas till del A och en hänvis-
ning kan ske från detta avsnitt i B.4. 
B.8 Asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd 
Det är svårt att lämna synpunkter då den länsgemensamma rutinen inte är klar. 
 
Synpunkter på avsnitten B.10-B.14 
B.10 Läkemedel 
B.11 Personligt förskrivna hjälpmedel och läkemedelsnära produkter i vardagsmiljö 
B.12 Personligt förskrivna hjälpmedel 
B.13 Personligt förskrivna läkemedelsnära produkter 
B.14 Oreglerade medicintekniska produkter 
B10-B14 
I avsnittet B2 står det att "ordinatören har vård och behandlingsansvar där också uppfölj-
nings och ekonomiskt ansvar ingår.” Under punkterna B10-B14 beskrivs en annan uppdel-
ning av ekonomiskt ansvar som inte alltid följer ordinatören. 
Är det så att ordinatören alltid har ett ekonomiskt ansvar eller är det som står under B10-14, 
där texten beskriver undantag från B2, rätt? Sjuksköterskor med särskild förskrivningsrätt 
inom kommun kan ordinera vissa läkemedel där VGR har ett ekonomiskt ansvar (förtroen-
deförskrivning). Härryda kommun föreslår att meningen i B2 omformuleras eller tas bort. 
 
 
Synpunkter på avsnitten B.15-B.16 
B.15 Tjänsteköp 
B.16 Gemensamma utvecklingsområden 
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14.Övergripande synpunkter och övrigt för Del B 
Liksom i de specifika kommentarer som lämnats ovan, behövs generella förtydliganden 
kring vilken hälso- och sjukvård som avses. Kommunen har ansvar för hälso- och sjukvård 
på primärvårdsnivå, och då för vård som ges av leg sjuksköterska, leg fysioterapeut och leg 
arbetsterapeut under de förutsättningar som beskrivs i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 
specialistvård och vård som ges av andra personalkategorier ansvarar regionen för. 
 
I del B bör det även vara omnämnt att psykiatri är en del av hälso- och sjukvården inom 
öppen och slutenvården och ett förtydligande bör ske om vårdcentralens ansvar kring psyki-
atrin. 
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Del C, Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård i 
Västra Götaland 
Lämna remisssvar på Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjuk-
vård i Västra Götaland här. 
Tänk på 

 Alla fält behöver inte fyllas i, om du inte har synpunkter på avsnitten kan du 
lämna fälten tomma. 

 Det finns ett separat fält för övergripande synpunkter. 
 Undvik klistra in text från avtal och överenskommelser.  

Synpunkter på avsnitt  
4. Gemensamt ansvar 
 

 
Synpunkter på avsnitt  
5. Parternas ansvar 
5.1  
Härryda kommun anser att det är bra att fast läkarkontakt tydliggörs i överenskommelsen. 
Av 6 kap. 3 § Patientlagen (2014:821) framgår det att patienten ska få möjlighet att välja en 
fast läkarkontakt inom primärvården.  Härryda kommun tolkar detta som att fast läkarkon-
takt ska finnas på primärvårdsnivå, vilket också bör tydliggöras i överenskommelsen. Uti-
från att en fast läkarkontakt ska finnas i primärvården är formuleringen om fast läkarkontakt 
oavsett organisatorisk tillhörighet är inte möjlig. 
 
Det behöver framgå att läkaren är en del i den kommunala hälso- och sjukvården. För att 
arbeta personcentrerat krävs ett team runt patienten där läkaren har en central 
roll. Skrivningen att läkaren ska ge medicinsk konsultation till kommunens legitimerade 
personal leder inte tankarna till ett teambaserat arbete runt patienten. Det är också viktigt att 
det framgår att läkaren avsätter tid efter patienternas behov. I dagsläget är det inte ovanligt 
att tiden är för kort och att kommunens sjuksköterskor får i uppdrag att prioritera.   
Under vårdcentralens särskilda ansvar bör det framgå att de vid behov ska kunna göra hem-
besök dygnet runt.   
 
Härryda kommun anser att det bör tydliggöras i överenskommelsen att: 

• Läkaren på primärvårdsnivå är en del av teamet i den kommunala primärvården.  
• Läkaren har ett medicinskt samordningsansvar (läkare-läkare) oavsett organisato-

risk tillhörighet. Det framgår av Prop. 2019/20:164 s. 83. att utgångspunkten bör 
vara att om en patient har en fast läkarkontakt i primärvården bör denne ansvara 
för samordning av de medicinska åtgärderna men att det i vissa fall kan vara lämp-
ligare att samordningsansvaret i stället fullgörs av en fast vårdkontakt.  

• Kommunen ska arbeta med all specialistvård på samma sätt, vilket betyder att tea-
met (kommun-region) är på primärvårdsnivå. Det bör vara tydligare att fast läkar-
kontakt/fast vårdkontakt ska ingå i teamet kring de patienter som är inskrivna i den 
kommunala hälso-och sjukvården.   

• Det medicinska samordningsansvaret mellan läkare ska inte tillfalla kommunens 
fasta vårdkontakt. Kommunens fasta vårdkontakt har ett samordningsansvar för 
specifik omvårdnad och rehabilitering samt utförande av vård och behandling på 
primärvårdsnivå. 

• MAS kommun (medicinsk ansvarig sjuksköterska) och medicinsk ansvarig läkare 
(MAL) på vårdcentralen ska samverka. 
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Synpunkter på avsnitt  
6. Uppföljning 
Det vore önskvärt med en mer ändamålsenlig uppföljning av läkarmedverkan i kommunal 
hälso- och sjukvård. Parterna har ett eget samt ett gemensamt uppföljningsansvar och det är 
av vikt att säkerställa kvalitet och efterlevnad av överenskommelsen.  
Härryda kommun önskar att gemensamma indikatorer för uppföljning tas fram. Läkarmed-
verkan är en resursfråga men också en tillgänglighetsfråga för den kommunalt finansierade 
hälso- och sjukvårdens patienter.  
Förslag på indikatorer är: tillgänglighet utifrån tid per patient, fast läkarkontakt, hembesök, 
brytpunktssamtal och läkemedelsgenomgång etc. 
 
 
Övergripande synpunkter och övrigt 
Härryda kommun önskar ett tydliggörande under syfte. Syftet är att reglera samverkan uti-
från parternas lagstadgade ansvar.   
Härryda kommun föreslår att inledningen formuleras " som reglerar omfattning av och 
former för läkarmedverkan" så som det står i lagen. 
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Del C, Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten häl-
so- och sjukvård 
Lämna remissvar på Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård här. 
Tänk på 

 Alla fält behöver inte fyllas i, om du inte har synpunkter på avsnitten kan du 
lämna fälten tomma. 

 Det finns ett separat fält för övergripande synpunkter. 
 Undvik klistra in text från avtal och överenskommelser.  

Synpunkter på avsnitt  
4. Gemensamt ansvar och samverkan 
Målsättning bör vara att patienter ska få vård på rätt vårdnivå.  
Förslagsvis bör ordet ”omgående” i meningen ” Västra Götalandsregionen och kommuner-
na i Västra Götaland är överens om att den enskilde som inte längre har behov av sluten-
vårdens resurser omgående ska kunna skrivas ut därifrån, på ett tryggt och säkert sätt” 
ersättas med ” så snart som möjligt”.  
 
 
Synpunkter på avsnitt  
5. Kommunens betalningsansvar 
 

 
Synpunkter på avsnitt  
6. Uppföljning 
Det är av vikt att säkerställa kvalitet och efterlevnad av överenskommelsen och varje part 
har ett eget samt ett gemensamt uppföljningsansvar 

 
Övergripande synpunkter och övrigt 
Härryda kommun kan konstatera att den regionfinansierade primärvården inte är delaktiga i 
processen såsom lagstiftaren avsåg.  Detta är ingen fråga enbart för Västra Götaland, utan 
erfarenheten är nationell. Härryda kommun anser att det är en angelägen fråga att arbeta 
vidare med för att skapa en god och nära vård som blir trygg för patienterna. 
 
 
I överenskommelse C Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 
personer med missbruk och beroende finns också ett stycke (3.3) om samverkan vid in- 
och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Ska dessa avhandlas separat? 

 

Del C, Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk funktions-
nedsättning och personer med missbruk och beroende 
Lämna remisssvar på Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk funk-
tionsnedsättning och personer med missbruk och beroende här. 
Tänk på 
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 Alla fält behöver inte fyllas i, om du inte har synpunkter på avsnitten kan du 
lämna fälten tomma. 

 Det finns ett separat fält för övergripande synpunkter. 
 Undvik klistra in text från avtal och överenskommelser.  

Synpunkter på avsnitt  
5. Gemensamt ansvar och samverkan 
Härryda kommun anser att överenskommelsen enbart ska reglera SAMVERKAN mellan 
kommunens socialtjänst och regionens Hälso- och sjukvård. Det som sedermera rör sam-
verkan inom hälso- och sjukvård ska regleras i del B och därmed ska en hänvisning ske från 
del C till A+B.  
I del A bör en komplettering om att del C reglerar samverkan mellan socialtjänst och regio-
nal hälso- och sjukvård gällande psykiatri. 
I del B bör det även vara omnämnt att psykiatri är en del av hälso- och sjukvården inom 
öppen och slutenvården och ett förtydligande bör ske om vårdcentralens ansvar kring psyki-
atrin. 
 
 
Synpunkter på avsnitt  
6. Parternas ansvar 
Parternas ansvar gör tydligt att i överenskommelsen är avsikten att reglera SAMARBETET 
med regionen för definierade målgrupper, inte hälso-och sjukvårdsinsatserna. Så regleringen 
av hälso-och sjukvårdsinsatserna i sig ska inte regleras av överenskommelsen. 
 
Under rubriken ”Kommunens ansvar” sista punkten- ”medverka vid läkemedelsassisterad 
behandling vid opiatmissbruk” förefaller en svårighet att som kommun tolka innebörden av 
”att medverka”. Kommunens verksamheter inom socialtjänst och hälso- och sjukvård ses 
som densamma och det blir otydligt vad som avses. Ska någon verksamhet vid kommunens 
socialtjänst eller kommunens hälso- och sjukvård medverka i behandlingen? Handlar det om 
att stötta brukaren/patienten utifrån ett uppdrag inom socialtjänst eller dela läkemedel uti-
från ett uppdrag inom hälso- och sjukvård? Härryda kommun anser därav att formuleringen 
är juridiskt omöjlig.  
 
Om individen själv ansvarar för sin medicinering kan stöd behövas, till exempel genom att 
skapa struktur och rutiner för hur och när medicinerna ska tas. Om en läkare har bedömt att 
en individ inte själv kan ta ansvar för sin medicinering planeras stödet gemensamt med 
kommunal hälso- och sjukvård och delegering krävs för läkemedelshantering, enligt vård 
och insatsprogrammet (rubriken följa läkemedelsbehandling). För en tydlighet i överens-
kommelsen önskar Härryda kommun att det framgår att det är socialtjänsten som i överens-
kommelsen avses att medverka vid opiatbehandling och att om behov av kommunal hälso- 
och sjukvård (kommunal primärvård) behövs ska en hänvisning ske till del B. Det ska också 
tydligt framgår vem/vilken verksamhet i kommunen som ska ta emot delegering av den 
regionala hälso- och sjukvården. 
 
Under rubrik 6.4 avser psykiatrisk tvångsvård och är inte mer utvecklat än att kommunens 
ansvar är kommunal hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL. Det är en förenkling i sin 
stora ambition som kan leda till motsättningar mellan huvudmän. Om stycket ska stå kvar så 
behövs förtydligande om att vårdbegäran behövs för personer som har behov av kommunal 
primärvård i hemmet.  
 
 
 
Synpunkter på avsnitt  
7. Uppföljning 
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Övergripande synpunkter och övrigt 
Avsnittet tydliggör att överenskommelsen reglerar vård och insatser brett, inte bara enligt 
Hälso- och sjukvårdslagen. Överenskommelsen har en större ansats och blir därför " större 
än huvudavtalet". Psykiatrin är en del av hälso- och sjukvård och finns på två vårdnivåer 
primärvård och specialiserad (öppen- och slutenvård) och ska då följa samma struktur som i 
del A+B. Kopplingen mellan samtliga överenskommelser i del C och del A+B måste bli 
tydligare. I dagsläget står denna överenskommelse för sig själv gällande formuleringar och 
upplägg.  
Att överenskommelsen benämner kommunen ibland som kommunens socialtjänst och 
kommunens hälso- och sjukvård, och ibland enbart som kommunen, kan skapa förvirring. 
Härryda kommun önskar att det tydligt framgår i överenskommelsen vad/vilken del av 
kommunens verksamhet som avses. Alternativ är att som tidigare nämnts flytta all text som 
handlar om kommunens hälso- och sjukvård till del B samt göra hänvisningar till den. Det 
ska tydligt framgå att SIP är verktyget för samplanering samt att en vårdbegäran ska ske för 
de patienter som normalt sett inte ingår i kommunens hälso- och sjukvårdsansvar. 
 
 
 
3.3 ”Samverkan kring in och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” detta avhandlas i 
egen överenskommelse och hänvisning bör ske dit. Behöver just in- och utskrivning från 
sluten psykiatrisk vård specificeras måste avsnittet utvecklas, antingen i denna överens-
kommelse eller i del C, överenskommelsen om in och utskrivning i sluten hälso- och sjuk-
vård. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del C Överenskommelse Samverkan om munhälsa – 
uppsökande och nödvändig tandvård 
Synpunkter på avsnitt  
5. Parternas ansvar 
 

 
Synpunkter på avsnitt  
6. Uppföljning och utvärdering 
 

 
Synpunkter på avsnitt  
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7. Utveckling och gemensamma utmaningar 
Grupperingar som görs hos kommun respektive tandvård skiljer sig åt. När tandvården 
redovisar statistik är det svårt för kommunen att härleda denna till verksamheten. Härryda 
kommun önskar att samverkan kunde ske kring vilken statistik som tas fram och hur den 
delas in. 

 
Övergripande synpunkter och övrigt 
Del C överenskommelse Samverkan om munhälsa – uppsökande tandvård avhandlar sam-
verkan kring tandvårdslagen (1985:125) och tandvårdsförordningen (1998:1338) vilket inte 
tas upp i del A som en del av Hälso- och sjukvårdsavtalet. Härryda kommun anser att om 
Överenskommelsen Samverkan om munhälsa – uppsökande tandvård ska vara en del av 
hälso- och sjukvårdsavtalet bör förutsättningar för detta finnas i del A samt att detta då 
reglerar samverkan mellan socialtjänst och regional tandvård. 
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Remissförslag till Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård 
Den här arbetsmallen kan användas i insamlandet av synpunkter och ska alltså inte 
skickas in som remissvar. Svaret skickas in via webbformuläret på webbsidan 
www.vardsamverkan.se/remissfardplan. Detta för att du inte kan pausa ifyllandet i 
webbforumläret utan måste skicka in allt vid ett och samma tillfälle. 

Tänk på 
 Svara på remissen senast den 31 december 2021, därefter är formuläret stängt. 

 Lämna synpunkterna via webbformuläret. 

 Alla fält behöver inte fyllas i, om du inte har synpunkter på avsnitten kan du 
lämna fälten tomma. 

 Det finns ett separat fält för övergripande synpunkter. 

 Undvik klistra in text från avtal och överenskommelser.  

Vid frågor kontakta 
Hälso- och sjukvårdsavtalet: 
Anne-Marie Svensson, anne-marie.v.svensson@vgregion.se 
Jeanette Andersson, jeanette.andersson@vastkom.se 

Webbfrågor:  
Josefin Lantz, josefin.lantz@vgregion.se 
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Uppgiftslämnare 
Varje remissinstans/kommun ska inkomma med ETT samlat svar i formuläret nedan. 
*Obligatoriskt 

Svarande remissinstans, ange kommunnamn alt. Remissinstans i 
Västra Götalandsregionen* 
Härryda kommun 

Kontaktperson 
Ange en kontaktperson som är tillgänglig för att svara på eventuella frågor under hante-
ringen av remissvaren. 

Namn, kontaktperson * 
Linda Strandberg 

 

E-post, kontaktperson * 
Linda.strandberg@harryda.se 
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Remiss Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård 
Lämna remissvar på Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård här.  
Tänk på 

 Alla fält behöver inte fyllas i, om du inte har synpunkter på avsnitten kan du 
lämna fälten tomma. 

 Det finns ett separat fält för övergripande synpunkter. 
 Undvik klistra in text från avtal och överenskommelser. 

Målbild Västra Götaland 
 

 

Prioriterade målgrupper 
 
 

 

Sex steg för att förändra och utveckla arbetssätt i samverkan 
 9.3  
Rubriken: ”Stärk kontinuitetsvården och samordningen mellan huvudmännen”, ska begrep-
pet ”kontinuitetsvården” användas? Det finns inte som term i Socialstyrelsens termbank och 
ter sig inte vara ett etablerat begrepp. Förslag till rubrik: ”Stärk kontinuiteten i vården och 
samordningen mellan huvudmännen”. 
 

Stärk grundläggande förutsättningar i samverkan 
 

 

Övergripande synpunkter och övrigt 
I inledningen används begreppet “vi” det bör här definieras vilka det är, Västra Götalands-
regionen och länets 49 kommuner.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för utbildning, kultur och fritid 
Elin Rosén 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-11-22   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2020VFN581 610 

 

 

 

Redovisning av uppdrag om beskrivning av hur processen för 
etablering av skolor inom kommunen ska genomföras där 
kommunen eller en annan aktör är huvudman 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att uppdraget är fullgjort och därmed avslutat. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Välfärdsnämnden beslutade 16 december 2020 § 303 att uppdra åt 
förvaltningen att ta fram en beskrivning av hur processen för 
etablering av skolor inom kommunen ska genomföras där kommunen eller 
en annan aktör är huvudman.  
 
Det finns flertalet olika möjliga scenarion samt kombinationer av 
förutsättningar för hur en skola kan etableras i kommunen. 
Tillvägagångssättet när en ny skola ska etableras skiljer sig åt beroende på 
om det handlar om kommunal eller fristående huvudman. Vad som också 
kan påverka etableringssättet är markinnehav eller detaljplan i den aktuella 
kommunen. Andra förutsättningar handlar om huruvida det finns en 
befintlig lokal som skolan i fråga ska starta upp i, om denna i så fall ägs av 
kommunen eller av annan aktör. Också utförandet av själva byggnationen 
kan ske i kommunal regi eller av privat aktör.  
 
Kommunen har mycket stor möjlighet att påverka i en etablering av skola 
som ska drivas i kommunal regi. Kommunen har identifierat ett behov 
utifrån sin lokalresursplanering och har beslutat att bygga skolan på 
kommunal mark. På detta vis har både Backaskolan och Fagerhultsskolan 
etablerats. Vid etablering av fristående skola finns ett flertal olika 
tillvägagångssätt och kommunens påverkansgrad variera mellan dem. När 
Fridaskolan etablerades i Mölnlycke gjordes detta i en befintliga privat 
lokal. Detaljplanen medgav inte att skolverksamhet fick bedrivas och 
kommunens möjlighet att påverka etablering låg i bygglovsförfarandet. I 
övrigt var påverkansmöjlighet begränsad för kommunen. 
 
Förvaltningen bedömer att det inte går att ta fram en detaljerad eller entydig 
beskrivning av hur processen för etablering av skolor ska genomföras, då 
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det finns flertalet olika tänkbara scenarion samt kombinationer av 
förutsättningar.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 22 november 2021 
 

 
Ärendet 
Välfärdsnämnden beslutade 16 december 2020 § 303 att uppdra åt 
förvaltningen att ta fram en beskrivning av hur processen för 
etablering av skolor inom kommunen ska genomföras där kommunen eller 
en annan aktör är huvudman. 
 
Tillvägagångssättet när en ny skola ska etableras skiljer sig åt beroende på 
om det handlar om kommunal eller fristående huvudman. Fristående 
huvudmän som vill starta ansöker om tillstånd hos Skolinspektionen som 
prövar ansökan. Som en del av ansökningsprocessen ges lägeskommunen 
möjlighet att yttra sig över ansökan. Lägeskommunen ska då yttra sig över 
ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenserna som kan 
uppstå på lång sikt vid start av sökandes planerade utbildning. Det är sedan 
Skolinspektionen som godkänner eller avslår ansökan. Det är huvudmannen 
som styr över inriktningen, elevantal och årskurser för skolan i fråga. I de 
fall det handlar om en skola med kommunal huvudman krävs ingen 
tillståndsgivning från Skolinspektionen.  

Nyetablering kan ske på många olika sätt. Vad som kan påverka 
etableringssättet är typ av huvudmannaskap, markinnehav eller detaljplan i 
den aktuella kommunen. Andra aspekter handlar om huruvida det finns en 
befintlig lokal som skolan i fråga ska starta upp i, om denna i så fall ägs av 
kommunen eller av annan aktör. Också utförandet av själva byggnationen 
kan ske i kommunal regi eller av privat aktör.  

Här följer exempel på scenarion och olika förutsättningar för etablering och 
påverkansmöjligheter vid olika typer av etableringar av såväl kommunal 
skola som fristående skola. Vid fristående etableringar kan kommunen 
framför allt påverka genom olika typer av markjuridiska styrningar. 

Etablering av kommunal skola 

Kommunen har mycket stor möjlighet att påverka i en etablering av skola 
som ska drivas i kommunal regi. Processen börjar med att kommunen 
identifierar ett behov utifrån befolkningsprognos och lokalresursplanen. 
Därefter fattas beslut att bygga skolan. Aktuella exempel på detta är 
Backaskolan och Fagerhultsskolan. 

Ett tänkbart etableringssätt är att kommunen etablerar en kommunal skola 
som byggs av privat aktör på kommunal mark. Kommunen har stor 
möjlighet att påverka även en sådan etablering, men det har ännu inte 
etablerats en skola på detta vis i kommunen.  
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Etablering av fristående skola 

Vid etablering av fristående skola finns ett flertal olika tillvägagångssätt och 
kommunens påverkansgrad varierar mellan dem. När Fridaskolan 
etablerades i Mölnlycke gjordes detta i en befintlig privatägd lokal. 
Detaljplanen medgav inte att skolverksamhet fick bedrivas och kommunens 
möjlighet att påverka etablering låg i bygglovsförfarandet. I övrigt var 
påverkansmöjligheten begränsad för kommunen.  

I det fall en fristående skola vill etablera sig i befintlig privat lokal där 
aktuell detaljplan medger skolverksamhet har kommunen ingen 
påverkansmöjlighet. Samma sak gäller ifall en fristående skola planerar att 
etablera sig i en lokal som en privat aktör ämnar bygga på privat mark med 
befintlig detaljplan.  

Vidare kan en fristående skola etablera sig i en befintlig kommunal lokal 
och då kan kommunen påverka via hyresvillkor. En fristående skola kan 
även etablera sig på kommunal mark där privat aktör bygger och hyr ut till 
den fristående skolan. I det fallet har kommunen möjlighet att påverka 
genom detaljplanearbetet och exploateringsavtal. Men för övrigt är 
påverkansmöjligheten begränsad.  

Vid en fristående etablering på privat mark utan detaljplan där ansökan om 
planbesked är gjord har kommunen stor påverkansmöjlighet då kommunen 
har planmonopol. Planmonopol innebär att det bara är kommunen som har 
befogenhet att bestämma om och när ett område ska detaljplaneläggas och 
det är alltid kommunen som antar detaljplanen. 

 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att det finns flertalet olika tänkbara scenarion samt 
kombinationer av förutsättningar för hur en skola kan etableras i 
kommunen. Mot bakgrund av det bedömer förvaltningen att det inte går att 
ta fram en mer detaljerad beskrivning än ovan av hur processen för 
etablering av skolor ska genomföras. 
 
 
 
Päivi Malmsten Paula Palmdahl 
Sektorschef Verksamhetschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för utbildning, kultur och fritid 
Agnesa Kasapolli 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-11-22   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN508 615 

 

 

 

Skolchef gymnasieutbildningen 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden utser verksamhetschef för gymnasieutbildningen till 
skolchef för gymnasieutbildningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsen beslutade den 26 november 2018 § 447 att utse 
sektorschef för utbildning, kultur och fritid till skolchef. Skolchefens 
uppdrag omfattade då samtliga utbildningsformer i Härryda kommun, från 
förskola till vuxenutbildning. Den 3 mars 2021 § 63 beslutade 
välfärdsnämnden att utse verksamhetschefen för Härryda framtid till 
skolchef för vuxenutbildningen.  
 
I detta ärende föreslås att verksamhetschef för gymnasiet ska utses till 
skolchef för gymnasieverksamheten. 
 
En skolchefs uppgift är att biträda huvudmannen i att säkerställa att de 
nationella bestämmelser som gäller för utbildningen följs i verksamheten 
enligt 2 kap. 8 a § skollagen (2010:800). Det finns inte reglerat vem som 
kan vara skolchef utan det är huvudmannen som beslutar vilken kompetens 
skolchefen ska inneha och vem eller vilka som ska utses. Då 
skolchefspositionen enligt ovan lag innebär en mellanställning mellan 
kommunalpolitik, skolverksamhet, de statliga direktiven och det kommunala 
uppdraget är det med fördel en person med god insyn i verksamheten för att 
säkerställa att utbildningen följer de nationella styrdokumenten samt 
ansvarar för uppföljningen till huvudman. 
 
Detta förslag innebär att det kommer att finnas tre tjänstepersoner som har 
uppdraget som skolchef i Härryda kommun. Sektorschef för utbildning, 
kultur och fritid är skolchef för förskole- och grundskoleverksamheten, 
verksamhetschef för Härryda framtid för vuxenutbildningen och 
verksamhetschef för gymnasiet för gymnasieverksamheten. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 22 november 2021 
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Peter Lönn Päivi Malmsten 
Kommundirektör Sektorschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sanna Eskilsson Juhlin 
Sektorn för utbildning, kultur och fritid 
 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-12-01   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN507 805 

 

 

 

Principer för fördelning av extra bidrag till föreningar under 2022 
med anledning av covid-19 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden fastställer principer för fördelning av extra bidrag till föreningar 
under 2022 med anledning av covid-19.  
 
Sammanfattning av ärendet  
I välfärdnämndens verksamhetsplan 2022-2024 finns inriktningsmålet att 
kommunen ska stödja föreningslivets engagemang i utvecklingsarbete kring 
aktiviteter och fysisk utformning. För att nå målet har medel om 5 mnkr tillförts 
kultur- och fritidsverksamheten för 2022. Detta budgettillskott är en tillfällig 
satsning, utöver det ordinarie föreningsstödet om 4,2 mnkr. Detta budgettillskott 
syftar till att återstarta föreningslivet efter covid-19-pandemin.  
 
För att vara aktuell för det tillfälliga återstartsbidraget ska föreningen i fråga vara 
berättigad till det ordinarie föreningsstödet, ha lidit ekonomisk skada av covid-19-
pandemin samt ha en plan för utveckling som faller inom ramen för en eller flera 
bidragskategorier; investeringar och/eller ny- och återrekrytering av medlemmar. 
En förening kan söka bidrag mellan 5 tkr och 150 tkr. Föreningen ska inkomma 
med en ansökan innehållandes de uppgifter som efterfrågas samt förväntas göra en 
återrapportering vid årets slut.  
 
Beslut om fördelning och utbetalning av bidrag kommer att fattas i enlighet med 
välfärdsnämndens delegationsordning. En sammanfattning av beviljade bidrag 
kommer att delges välfärdsnämnden under 2022.  
 
Införandet av det nya stödet till ideella föreningar och folkbildning pågår under 
2022. Det extra bidraget med anledning av covid-19 kommer att införas och 
tillämpas parallellt, varför det är viktigt att särskilja de båda stödformerna och 
vara tydlig med detta gentemot föreningslivet.  
 
Ansökningsperioden kommer vara relativt kort (1-2 månader), vilket är i likhet 
med hur andra kommuner valt att hantera motsvarande bidrag. Strävan efter en så 
enkel och smidig administrativ hantering som möjligt, innebär att hanteringen 
kommer att bygga på en hög grad av tillit till föreningslivets ansökningar.  

Page 333 of 385



  2(4) 

           
       

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 1 december 2021 

 
Ärendet 
I välfärdnämndens verksamhetsplan 2022-2024 finns inriktningsmålet att 
kommunen ska stödja föreningslivets engagemang i utvecklingsarbete kring 
aktiviteter och fysisk utformning. För att nå målet har medel om 5 mnkr tillförts 
kultur- och fritidsverksamheten för 2022. Detta budgettillskott är en tillfällig 
satsning, utöver det ordinarie föreningsstödet om 4,2 mnkr. Detta budgettillskott 
syftar till att återstarta föreningslivet efter covid-19-pandemin.  
 
Utgångspunkt för att kunna ansöka om bidrag 
För att vara aktuell för det tillfälliga återstartsbidraget ska föreningen i fråga vara 
berättigad till det ordinarie föreningsstödet. 
 
Olika motiv som kan bevilja bidrag 
Ett skäl kan vara att föreningen på grund av pandemin har lidit ekonomisk skada, t 
ex i form av intäktsbortfall. Ett annat skäl kan vara att föreningen har planer på att 
återstarta eller utveckla sin verksamhet som en konsekvens av pandemin. 
 
Bidragets utformning 
Det sökbara bidraget är begränsat i storlek där minimibeloppet är 5 tkr och 
maximibeloppet är 150 tkr. Skulle någon förening ansöka om ett större belopp kan 
denna ansökan hanteras i särskild ordning. Bidraget betalas ut i sin helhet vid ett 
tillfälle.  
 
Bidragskategorier 
Förvaltningen föreslår att föreningar ska kunna söka bidrag inom två olika 
kategorier: investeringar och/eller ny- och återrekrytering av medlemmar.  
 
1. Investeringar 
 

a) Digital infrastruktur 
Investering i digital infrastruktur så som t ex indragning av fiber eller en ny switch 
i föreningens lokal för att underlätta digital kommunikation.  
 

b) Inventarier, maskiner, utrustning 
Investering i nya och/eller renovering av befintliga inventarier, maskiner och/eller 
annan utrustning som är nödvändig för föreningens verksamhet.  
 
2. Ny- och återrekrytering av medlemmar och ledare 

  
a) Marknadsföringsinsatser 

Kommunikation och marknadsföring gentemot målgruppen för att attrahera fler 
deltagare och medlemmar.  
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b) Evenemang 
Arrangerandet av olika typer av evenemang för att utveckla verksamheten eller 
föreningen, utöver aktiviteter inom ramen för den ordinarie verksamheten.  
 
Hantering och bedömning 
Ambitionen är att den administrativa hanteringen för såväl förening som 
förvaltning ska vara så smidig som möjlig. Ansökningsförfarandet bör vara enkelt 
och handläggningstiden kort, för att föreningarna ska kunna få så stor effekt som 
möjligt av bidraget.  
 
Samtidigt ska skattemedel hanteras varsamt. Det tillfälliga tillskottet innebär mer 
än en fördubbling av det ekonomiska stöd som föreningslivet kan söka för 2022.  
 
Föreningens ansökan ska innehålla de uppgifter som efterfrågas och vara 
attesterad av en behörig företrädare för bidragsmottagaren. Ansökan görs i en för 
ändamålet utformad e-tjänst där föreningen beskriver sitt ärende och bifogar en 
kalkyl över den ekonomiska skada som pandemin har inneburit och/eller för en 
återstartsplan med framåtsyftande aktiviteter.  
 
Föreningen förväntas också göra en återrapportering vid årets slut för att beskriva 
vad medlen har använts till och vilka effekter det gett. I det fall medel har använts 
till andra ändamål eller inte använts alls kan föreningen komma att bli 
återbetalningsskyldig.  
 
Om det totala sökta beloppet överstiger de medel som finns att fördela, kommer 
bidraget till samtliga föreningar att reduceras och fördelas proportionerligt.  
 
Tidplan 
Efter beslut i välfärdsnämnden påbörjar förvaltningen en kommunikations- och 
marknadsförinsats riktad till föreningarna. Själva ansökningsperioden är planerad 
till 1-2 månader. Därefter gör förvaltningen en utvärdering av inkomna 
ansökningar. Beslut om fördelning och utbetalning av bidrag kommer att fattas av 
i enlighet med välfärdsnämnden delegationsordning. En sammanfattning av 
beviljade bidrag kommer att delges välfärdsnämnden under 2022.  
 
Förvaltningens bedömning 
Införandet av det nya stödet till ideella föreningar och folkbildning pågår under 
2022. Det extra bidraget med anledning av covid-19 kommer att införas och 
tillämpas parallellt, varför det är viktigt att särskilja de båda stödformerna och 
vara tydlig med detta gentemot föreningslivet.  
 
Ansökningsperioden kommer vara relativt kort (1-2 månader), vilket är i likhet 
med hur andra kommuner valt att hantera motsvarande bidrag. Strävan efter en så 
enkel och smidig administrativ hantering som möjligt, innebär att hanteringen 
kommer att bygga på en hög grad av tillit till föreningslivets ansökningar.  
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Päivi Malmsten                                              Elin Rosén 
Sektorschef                                                    Administrativ chef
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Ekonomi- och upphandlingsfunktionen 
Helena Lundqvist 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-11-18   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN135 042 

 

 

 

Ekonomisk månadsuppföljning för välfärdsnämnden per oktober 
2021 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden godkänner prognosen och beslutar inte att vidta 
ytterligare åtgärder. 
 
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen prognosen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Välfärdsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse om 34,7 mnkr. 
Socialtjänsten avviker positivt med 24,7 mnkr och utbildning, kultur och 
fritid med 10 mnkr.  
 
Prognosen för årets investeringar uppgår till 22,2 mnkr vilket innebär ett 
överskott om 5,5 mnkr 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 18 november 2021 
 Månadsprognos per oktober 2021 för välfärdsnämnden, 15 december 

2021 
 

Ärendet 
Välfärdsnämndens budget uppgår till 2 025,1 mnkr och prognosen för 2021 
är 1 990,4 mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 34,7 mnkr. 
Båda sektorerna visar överskott. Jämfört med förra prognosen är det en 
förbättring med drygt 2 mnkr. 
 
Socialtjänstens överskott om 24,7 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. Även Härryda framtid visar ett 
större överskott där Yrkeshögskolan, vuxenutbildningen och enheten för 
försörjningsstöd prognostiserar positiva avvikelser. 
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Utbildning, kultur och fritid visar ett överskott om 10 mnkr. Inom sektorn 
finns både över- som underskott. Grundskoleverksamheten visar underskott 
och det beror på ökade kostnader för särskola. Detta vägs huvudsakligen 
upp av färre elever/barn i både gymnasieskola och förskola. Sammantaget 
finns ca 150 färre elever/barn än budgeterat sammantaget i alla skolformer, 
vilket kunde resulterat i ett större överskott.  
 
I bilagan ”Månadsprognos per oktober 2021 VFN” redovisas prognoser, 
avvikelser och vidtagna åtgärder.   
 
Förvaltningens bedömning 
Inom välfärdsnämndens ansvarsområde finns underskott huvudsakligen på 
verksamheterna grundskola, kultur och fritid 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 för år 
2021.   
 
 
 
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 1 269 887 1 279 887 10 000 1 227 007 

Socialtjänst 720 548 745 248 24 700 696 371 

Nettokostnad 1 990 435 2 025 135 34 700 1 923 378 

Välfärdsnämndens budget uppgår till 2 025 mnkr och prognosen för 2021 är 1 990 mnkr vilket innebär 
en positiv budgetavvikelse om 35 mnkr. Båda sektorerna visar överskott. 

Utbildning, kultur och fritid visar ett överskott om 10 mnkr. Inom sektorn finns både över- som 
underskott. Totalt sett finns det ca 150 färre barn/elever i förskola, grundskola och 
gymnasieverksamhet än budgeterat. Grundskoleverksamheten visar underskott trots färre elever och 
det beror på ökade kostnader för särskola samt att vissa grundskoleenheter har svårigheter att hålla 
budget. 

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. Även Härryda framtid visar 
ett större överskott där Yrkeshögskolan, vuxenutbildningen och enheten för försörjningsstöd 
prognostiserar positiva avvikelser. 

Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2021 Budget 2021 Avvikelse 2021 Bokslut 2020 

Utbildning, kultur och fritid 19 267 23 267 4 000 11 177 

Socialtjänst 2 982 4 482 1 500 2 678 

Nettoutgift 22 249 27 749 5 500 13 855 

Välfärdsnämnden prognostiserar ett överskott om 5,5 mnkr främst till följd av tidsförskjutningar 
avseende inköp av inventarier till Fagerhultsskolan i Hindås men också beroende på att anslaget för 
datainventarier inom socialtjänst inte väntas utnyttjas fullt ut under året. 
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Sektor för utbildning, kultur och fritid 

Driftredovisning 
tkr Prognos 2021 Budget 2021 Avvikelse 2021 Bokslut 2020 

Ledning 20 770 22 270 1 500 12 386 

Förskola 289 402 299 002 9 600 283 307 

Grundskola 680 264 671 264 -9 000 643 560 

Gymnasium 177 860 186 260 8 400 160 393 

Kultur och fritid 101 591 101 091 -500 95 814 

Nettokostnad 1 269 887 1 279 887 10 000 1 195 460 

Sektorn för utbildning, kultur och fritid prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 10 mnkr. 
Inom sektorn finns både över- och underskott. 

Sektorledning prognostiserar ett överskott mot budget om 1,5 mnkr, till följd av vakanser inom 
planering tillsyn under del av året. Dessutom finns en nämndgemensam justeringspost om 1 mnkr som 
inte kommer att tas i anspråk under året. 

Förskoleverksamheten totalt prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 9,6 mnkr. Avvikelsen 
beror till stor del på att det är ca 80 färre barn i verksamheten. Av dessa 80 barn prognostiseras ca 50 
vara färre barn inom kommunal förskola och pedagogisk omsorg, vilket egentligen borde medföra ett 
överskott om ca 5 mnkr. Förskoleenheterna prognostiserar dock ett överskott om ca 6,2 mnkr, främst 
med anledning av vakanta tjänster inom pedagogisk omsorg om 2 mnkr. Resterande överskott om 3,4 
mnkr avser främst färre köpta platser än budgeterat om 1 mnkr, vakanta tjänster inom administration 
om 1 mnkr samt ökade avgifter än budgeterat om 1 mnkr. 

Grundskoleverksamheten totalt visar en negativ avvikelse mot budget om 9,0 mnkr. Samtidigt är det 
ca 20 färre elever inom verksamheten än budgeterat, vilket motsvarar ett centralt överskott om 2,1 
mnkr. Grundskoleenheterna visar ett prognostiserat underskott om 7,1 mnkr, där kostnader för 
coronavikarier under jan-mars står för 1,2 mnkr. Rävlanda senare, Skinnefjäll, Hindås och Hällingsjö 
har underskott som överstiger 0,8 mnkr. Dessa underskott beror på flera faktorer, framför allt på 
personalförstärkningar för att öka studiero och trygghet men även på grund av ett lägre antal inskrivna 
elever på fritidshem, vilket skulle kunna vara en effekt av pandemin. 

Inom särskoleverksamheten tillhör fler elever än tidigare träningssär och har stora behov, vilket 
innebär ett underskott om 1,9 mnkr. Kostnader för stöd till grundskoleelever med extraordinära behov 
beräknas överstiga budget med 1,9 mnkr. Avetablering av paviljonger i Landvetter och Hindås 
förväntas kosta 1,0 mnkr. Centrum för flerspråkigt lärande prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr 
samtidigt som elevhälsan prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr till följd av vakanser. 

Gymnasieverksamheten som helhet prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 8,4 mnkr. 
Jämfört med budgeterat elevantal visar prognoser att det är ett femtiotal färre elever inom 
verksamheten. Detta märks genom ett lägre antal köpta platser, vilket utgör den huvudsakliga 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 har under våren 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. Under sommaren kom besked om ytterligare 
förstärkning och denna kommer att delas ut till verksamheterna under hösten. Totalt har Härryda 
kommun tilldelats 6 mnkr. Planen är att medlen kommer att användas. 
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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 0,9 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. Anpassning sker även inom sär- och träningsskola, vilket dock är 
svårare då behoven är stora. Resursfördelningen inom särskolan har setts över i samband med 
budgetarbetet för perioden 2022-2024 för att bättre möta befintliga behov. 

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. Verksamheten ser således ingen möjlighet att åtgärda 
underskotten under innevarande år. 

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. 

Det förväntade 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 0 100 100 0 

Förskola 1 500 2 400 900 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 19 267 23 267 4 000 11 177 

Sektorn prognostiserar ett överskott om 4,0 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 0,9 mnkr prognostiseras. Överskottet kommer av 
att inventarier till innemiljön är mindre kostsamma än satsningar på utemiljön. 
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Sektor för socialtjänst 

Driftredovisning 
tkr Prognos 2021 Budget 2021 Avvikelse 2021 Bokslut 2020 

Ledning 60 591 78 851 18 260 65 825 

Vård och omsorg 202 595 203 295 700 194 484 

Hälsa och bistånd 172 033 174 713 2 680 165 994 

Funktionsstöd 141 202 142 802 1 600 136 716 

Härryda framtid 62 179 67 379 5 200 58 424 

Barn och familj 81 948 78 208 -3 740 74 928 

Nettokostnad 720 548 745 248 24 700 696 371 

Sektor för socialtjänst prognostiserar ett överskott på 24,7 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 18,3 mnkr främst med anledning av 
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 0,7 mnkr. Äldreboenden inklusive dagverksamhet 
prognostiserar ett överskott på 2,5 mnkr vilket framförallt beror på lägre kostnader för resor som en 
följd av att verksamheten har varit stängd fram till september. Hemtjänsten i egen regi prognostiserar 
en budget i balans. 

Hälsa och bistånd prognostiserar ett överskott på 2,7 mnkr. Överskottet beror främst på budgeten för 
hemtjänst inte beräknas nyttjas fullt ut med anledning av ett lägre behov av insatser än prognostiserat. 
Även sjuksköterskeenheten, rehab och hälsofrämjande samt förebyggandeenheten prognostiserar ett 
överskott på 2,5 mnkr. Placeringar av vuxna med missbruk och/eller samsjuklighet prognostiseras 
överstiga budget med 7,3 mnkr. Underskottet kan främst härledas till att antal placeringar ökar. 

Funktionsstöd prognostiserar ett överskott på 1,6 mnkr. Boende i egen regi och daglig verksamhet 
prognostiserar tillsammans ett överskott på 2,6 mnkr, vilket till stor del beror på lägre kostnader för 
arbetsresor samt anpassad bemanning inom verksamheten. Ledsagar- och avlösarservice samt 
boendestöd prognostiserar ett överskott på 1,8 mnkr med anledning av pausade insatser under 
pandemin. Köpta platser inom verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott på 2,2 mnkr och 
personlig assistans ett underskott 0,8 mnkr. 

Härryda framtid prognostiserar ett överskott på 5,2 mnkr. Enheten för försörjningsstöd prognostiserar 
ett överskott på 3,9 mnkr samtidigt som arbetsmarknadsenheten prognostiserar ett underskott på 1,0 
mnkr. Arbetsmarknadsenhetens underskott kan förklaras av satsningar på arbetsmarknadsanställningar 
som syftar till att sänka behovet av försörjningsstöd. Verksamheten har under året fått ta del av 
sektorns återställningsbudget. Yrkeshögskolan och vuxenutbildningen prognostiserar tillsammans ett 
överskott på 3,7 mnkr, vilket främst beror på kostnadseffektiva utbildningar där kostnaden understiger 
den intäkt verksamheten får från staten och GR. 

Barn och familj prognostiserar underskott på 3,7 mnkr. Underskottet beror främst på högre 
personalkostnader som en konsekvens av ett ökat antal anmälningar och utredningar av barn och unga. 
Ökningen har skett under flera år men som under året stannat av. Kostnaderna för placeringar 
prognostiseras bli högre än budgeterat men antalet har inte ökat jämfört med tidigare år. Verksamheten 
har under året fått ta del av sektorns återställningsbudget. 
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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 åtgärderna har genererat kostnadsminskningar på cirka 
7,2 mnkr. 

Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2021 Budget 2021 Avvikelse 2021 Bokslut 2020 

Ledning 600 2 100 1 500 0 

Vård och omsorg 1 382 1 382 0 2 119 

Hälsa- och bistånd 100 100 0 47 

Funktionsstöd 600 600 0 490 

Härryda framtid 200 200 0 0 

Barn och familj 100 100 0 22 

Nettoutgift 2 982 4 482 1 500 2 678 

Sektorn prognostiserar en avvikelse på 1,5 mnkr jämfört med budgeterade anslag. Överskottet 
återfinns inom sektorsledning och består främst av att anslaget för datainventarier inte beräknas nyttjas 
fullt ut, detta på grund av framskjutning av införandet av olika system. 

Page 346 of 385



N
yc

ke
lta

l 2
02

1
Bi

la
ga

 1
Sn

itt
 p

er
 

m
ån

ad
 2

01
7

Sn
itt

 p
er

 
m

ån
ad

 2
01

8
Sn

itt
 p

er
 

m
ån

ad
 2

01
9

Sn
itt

 p
er

 
m

ån
ad

 2
02

0
Sn

itt
 p

er
 

m
ån

ad
 2

02
1

SE
KT

O
R 

FÖ
R 

SO
CI

AL
TJ

ÄN
ST

Sn
itt

ko
st

na
d 

pe
r v

år
dd

yg
n 

pl
ac

er
ad

e 
ba

rn
 i 

HV
B 

el
le

r f
am

ilj
eh

em
1 

93
1 

kr
1 

98
1 

kr
2 

04
5 

kr
1 

95
7 

kr
1 

74
3 

kr
An

ta
l v

år
dd

yg
n

1 
88

2
1 

74
5

1 
62

4
1 

50
5

1 
54

8

An
ta

l h
us

hå
ll 

so
m

 u
pp

bä
r f

ör
sö

rjn
in

gs
st

öd
21

1
23

6
23

7
23

5
22

0
M

ån
ad

su
tb

et
al

ni
ng

 p
er

 h
us

hå
ll 

ex
kl

 fl
yk

tn
in

g
9 

14
9 

kr
9 

84
7 

kr
9 

55
6 

kr
9 

20
1 

kr
8 

84
2 

kr

An
ta

l p
er

so
ne

r m
ed

 h
em

tjä
ns

t (
ex

kl
 la

rm
)

40
8

41
9

40
4

39
0

38
1

Pe
rs

on
al

ko
st

na
d/

br
uk

ar
e 

m
ed

 h
em

tjä
ns

t
9 

96
8 

kr
9 

99
3 

kr
12

 3
09

 k
r

13
 5

57
 k

r
13

 7
35

 k
r

An
ta

l p
er

so
ne

r i
 sä

rs
ki

lt 
bo

en
de

24
1

24
7

24
5

24
4

23
7

Pe
rs

on
al

ko
st

na
d/

br
uk

ar
e 

i s
är

sk
ilt

 b
oe

nd
e

47
 7

61
 k

r
49

 2
70

 k
r

52
 7

80
 k

r
53

 4
75

 k
r

56
 1

13
 k

r

An
ta

l p
er

so
ne

r i
 b

os
ta

d 
m

ed
 sä

rs
ki

ld
 se

rv
ic

e
93

95
95

87
87

Pe
rs

on
al

ko
st

na
d/

br
uk

ar
e 

i b
os

ta
d 

m
ed

 sä
rs

ki
ld

 se
rv

ic
e

62
 6

29
 k

r
62

 0
25

 k
r

60
 2

22
 k

r
59

 8
34

 k
r

56
 1

26
 k

r

SE
KT

O
R 

FÖ
R 

U
TB

IL
DN

IN
G

, K
U

LT
U

R 
O

CH
 F

RI
TI

D

An
ta

l b
ar

n 
i f

ör
sk

ol
a,

 m
ån

ad
ss

ni
tt

2 
06

0
2 

10
3

2 
05

2
1 

95
3

1 
93

0
Pe

rs
on

al
ko

st
na

d/
ba

rn
 i 

fö
rs

ko
la

 (m
ån

ad
ss

ni
tt

)
7 

78
1 

kr
8 

17
1 

kr
7 

85
2 

kr
7 

75
1 

kr
8 

06
7 

kr

An
ta

l e
le

ve
r F

-9
, m

ån
ad

ss
ni

tt
5 

01
3

5 
19

4
5 

34
8

5 
43

9
5 

48
9

Pe
rs

on
al

ko
st

na
d/

el
ev

 i 
åk

 F
-9

 (m
ån

ad
ss

ni
tt

)
5 

18
3 

kr
5 

48
0 

kr
5 

66
0 

kr
5 

70
6 

kr
5 

91
8 

kr

An
ta

l e
le

ve
r H

ul
eb

äc
k,

 m
ån

ad
ss

ni
tt

1 
79

0
1 

71
6

1 
71

6
1 

77
0

1 
81

1
Pe

rs
on

al
ko

st
na

d/
el

ev
 H

ul
eb

äc
k 

(m
ån

ad
ss

ni
tt

)
5 

38
6 

kr
5 

74
3 

kr
5 

79
0 

kr
5 

61
7 

kr
5 

90
1 

kr

Page 347 of 385



 

 

 

 

 

Statistiska uppgifter 2021 

17 

2021VFN168 
   

Page 348 of 385



Statistiska uppgifter per 2021-09-30

Omvärldsanalys
Befolkningsförändringar t.o.m. 3:e kvartalet 2021 och
folkmängd 30 september 2021

    Folk-     Folk-     Födda     Döda     In-     Ut-      Juste-
    mängd     ökning     flyttade      flyttade      ringar*)

Kommunen 38 700        454         286         209     2 049      1 682           10

Riket 10 435 447       56 152       88 300       68 079      63 988      36 457         8 400
Länet 1 742 917        8 474       15 175       11 339      34 731      30 799          706

Kommentar:  Folkmängden i kommunen var 38 700 personer den 30 september i år. Det är en ökning med 454 perso-

ner sedan årsskiftet. Under årets första nio månader flyttade 2 049 personer till kommunen, 1 682 flyttade ut, 286
barn föddes och 209 personer avled.

Under samma period ökade folkmängden i båda riket och länet med 56 152 respektive 8 474 personer.

*) Under begreppet "justeringar" redovisas eventuella  födelser och dödsfall som inträffat före den aktuella
redovisningsperioden men som har rapporterats under denna period samt eventuella rättelser av tidigare
gjorda aviseringar.
Antal bostadslägenheter som påbörjats
under januari - september 2021

Distrikt Alla lägen- Därav i
heter Småhus Flerfamiljshus

Råda 142 7 135
Landvetter 24 24
Härryda 5 5
Björketorp 17 9 8

Kommunen totalt 188 45 143

Kommentar: Antalet påbörjade bostadslägenheter i vår kommun under perioden januari - september 2021 uppgår

till 188, därav 45 lägenheter i småhus och 143 lägenheter i flerfamiljshus. Totalt 142 lägenheter har påbörjats i
Råda distrikt, 24 lägenheter i Landvetter disrikt och 17 respektive fem lägenheter i distrikt Björketorp och Härryda.

Aktuella siffror från SCB
Konsumentpriser (%) +2,8 September 2021 jämfört med september 2020
Producentpriser (%) +17,2 September 2021 jämfört med september 2020
Detaljhandelns försäljningvolym (%) +4,8 September 2021 jämfört med september 2020
Industrins produktionsvolym (%) +6,0 September 2021 jämfört med september 2020
Industrins orderingång (%) +0,9 September 2021 jämfört med september 2020

Kommentar:  Priserna, både konsument och producent steg under de senaste tolv månaderna med 2,8 respektive

17,2 procent. Volymerna inom detaljhandelns försäljning och industrins produktion visar på en ökning med 4,8 res-
pektive 6 procent. Industrins orderingång ökade med 0,9 procent under september 2021 jämfört med september 2020.

Page 349 of 385



Arbetslösa 16-64 år Kommunen       Länet     Riket Kommunen     Länet      Riket
antal och procent 202109 202109 202109 202009 202009 202009

Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal %
Öppen arbetslöshet 384 2 29811 3,4 190388 3,7 749 3,8 45919 5,2 273496 5,3
Inkl. personer i program 
med aktivitetsstöd 710 3,7 60692 6,9 387724 7,5 1033 5,3 74881 8,5 464405 9

Arbetslösa 18-24 år
antal och procent

Öppen arbetslöshet 52 4,3 3618 4,1 22899 4,4 116 6,4 6233 6,5 36303 6,7
Inkl. personer i program 
med aktivitetsstöd 91 5,4 7907 8,9 50328 9,8 161 8,9 11316 11,8 68782 12,8
Därav långtidsarbetslösa 0 465 3238 7 479 3391

Kommentar: Arbetslösheten bland befolkningen mellan 16 och 64 år i kommunen, länet och riket har minskat jämfört

med samma period förra året. Det är 1,6 procentenheter  färre arbetslösa i kommunen, 1,6 respektive 1,5 procenten-
heter i länet och riket. Ungdomsarbetslösheten i kommunen, länet och riket har också minskat jämfört med samma 
period förra året. Det är 3,5 procentenheter färre arbetslösa i kommunen, 2,9 respektive 3 procentenheter i 
länet och riket.

Härryda kommun
Sektorn för samhällsbyggnad
2021-11-09 Zeljko Skakic
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 Läs mer på harryda.se 
För mer information, kontakta: 

  

 

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

För att skapa ökad inblick i verksamheten och lyfta fram särskilda 
satsningar, projekt eller delar av Kultur och fritidsverksamheten så kommer 
ett underlag att finnas tillgängligt för välfärdsnämnden. Innehållet har till 
syfte att skapa en fördjupad kunskap eller skapa en medvetenhet om någon 
del eller process.  
 
I det här sista nyhetsbrevet/infopunkten för 2021 kommer en beskrivning av 
skillnaderna mellan biblioteksverksamheterna folkbibliotek och 
skolbibliotek där verksamheterna inom UTK stärker och kompletterar 
varandra. Skillnaden mellan de olika verksamheterna är ibland svårt att 
navigera i och därför har Kultur och Fritid skapat en förtydligande folder 
som ni får ta del av.   
  
FOLKBIBLIOTEKETET –   ska fokusera på att stimulera läslust, bildning 
och på det demokratiska samtalet.  
 
SKOLBIBLIOTEKET – en funktion i skolans pedagogiska verksamhet.  
Skolbiblioteksverksamheten inom grund- och gymnasieskolorna är en del av 
skolans pedagogiska verksamhet. Som en integrerad resurs bidrar den till 
elevernas möjlighet till ökad måluppfyllelse och är ett stöd för lärare och 
annan skolpersonal. Skolbiblioteksverksamheten ökar elevernas läsförmåga 
och ger en grund för livslångt lärande. I uppdrag har den ett särskilt ansvar 
för att stärka elevernas medie- och informationskunnighet. Det är rektors 
ansvar att skolbiblioteksverksamheten används som en del av 
undervisningen.  
I Härryda kommun är tre av fyra folkbibliotek kombinerade skolbibliotek: 
Mölnlycke, Landvetter och Rävlanda bibliotek. Enligt skollagen ska alla 
elever ha tillgång till skolbibliotek. Härryda kommun har ambitionen att ha 
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 Läs mer på harryda.se 
För mer information, kontakta: 

  

Sveriges bästa skola och bra skolbibliotek är en framgångsfaktor för att nå 
denna målsättning.  
 
I folkbibliotekets roll ingår att samverka med förskola och skola för att nå 
alla barn och unga. Folkbiblioteket kompletterar och kompenserar där det 
egna skolbiblioteket inte räcker till.  
   
 
 
Sanna Eskilsson Juhlin 
Verksamhetschef Kultur och fritid 
 
Linnea Stegmark 
Kulturhuschef, Landvetters kulturhus och bibliotek, samt meröppet bibliotek 
i Hindås och Rävlanda 
 
Karin Brämberg 
Kulturhuschef, Mölnlycke kulturhus och bibliotek
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Namn: Frida Persson
Yrke: Barn- och ungdomsbibliotekarie

Namn: Karin George
Yrke: Skolbibliotekarie

Som barnbibliotekarie på ett folkbibliotek 
arbetar jag framför allt med att hjälpa barn 
att hitta läslusten utanför en skolkontext. 
Vi arbetar relationsskapande och erbjuder 
alltid spännande aktiviteter kopplade 
till läsning.  Allt från bokcirklar till pyssel eller 
att få möta sin favoritförfattare. 

Vi samarbetar mycket med andra aktörer 
i kommunen som Familjecentralen, 
Fritid ungdom, förskolor, skolor, 
familjedaghem, välkomsten och 
folkhögskolan. Det berikar vår 
verksamhet och vi får möjlighet 
att träffa barn och unga som annars kanske 
inte skulle hitta till biblioteket. 

Vi arbetar aktivt för att utveckla biblioteket 
för att det ska vara inkluderande för alla 
oavsett funktion, bakgrund och behov. 

FOLKBIBLIOTEK SKOLBIBLIOTEK

Enligt skollagEn 
ska alla ElEvEr ha 
tillgång till Ett 

skolbibliotEk.

härryda kommun

har flEst utlån 
pEr barn i hEla 

rEgionEn.

Jag genomför varje vecka 
klassbesök för elever i årskurs ett 
till fem med bokprat, läsgrupper, 
bokcirklar och sokratiska samtal. 

När eleverna besöker skolbiblioteket hjälper 
jag dem att hitta litteratur utifrån rätt nivå 
och deras intresse.  I år har jag samarbetat 
mycket med specialpedagogen för att hitta 
böcker som anpassas särskilt till enskilda 
elever. 

Som skolbibliotekarie kan jag vara flexibel 
och arbeta mycket med elevernas inflytande, 
bland annat genom ett biblioteksråd 
på skolan. 

”
Nu har vi till exempel en EPA-hylla 
på biblioteket i Rävlanda! 

karins bästa:

Höstens läsfestival med över 200 besökare.
Vi hade en levande tipspromenad där eleverna skapade 

scener ur olika böcker. Jag själv var utklädd till 
Cruella de Vil och funderar redan på vilken skurk 

jag ska vara nästa år.

På höstterminen hade vi premiär för 
”Natt på biblioteket” med två klasser från femman, 
deras lärare och jag. Hoppas det blir en årlig tradition!

 fridas bästa:
 
Det är väldigt roligt att dyka upp på 
oväntade platser med bokcykeln, som när vi 
tar oss till en badplats eller lekpark och gör det 
möjligt att läsa och låna på nya sätt. 

När ett barn eller en förälder vill komma i gång med 
läsningen, och det slutar med att de lämnar biblioteket 
med en hel hög böcker och ett leende på läpparna. 
Ofta blir det startskottet till återkommande boktips 
och samtal under flera år framöver. 

”
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SÅ DRIVS SKOLBIBLIOTEKET

Innehållet styrs av skollagen och 
läroplanen. 

Skolbiblioteket är knutet till 
utbildningssektorn.

Skolbiblioteket är tillgängligt på 
skoltid och bygger på samarbete 
med skolan.

Skolbiblioteket finns till för eleverna 
och lärarna på skolan. 

Det är rektorns ansvar att 
skolbiblioteket används som en del 
av undervisningen. 

FOLKBIBLIOTEK SKOLBIBLIOTEK

SKOLBIBLIOTEKARIEN

ArbetAr enligt skolAns mål. 

HAr en pedAgogisk funktion.

JobbAr utifrån elevernAs beHov för ökAd 
måluppfyllelse.

AnpAssAr medieutbudet till skolAns elever 
ocH läroplAnen.

är en medpedAgog ocH kollegA till 
lärArnA på skolAn. 

stärker elevernAs mediA- ocH 
informAtionskunnigHet.

SÅ DRIVS FOLKBIBLIOTEKET

Innehållet styrs av bibliotekslagen.

Folkbiblioteket är knutet till 
kultursektorn.

Folkbiblioteket är tillgängligt på 
fritiden och bygger på frivillighet.

Folkbiblioteket finns till för alla som 
bor i kommunen. 

Folkbiblioteket är en mötesplats 
som också erbjuder 
kulturverksamhet och program. 

FOLKBIBLIOTEKARIEN

ArbetAr utifrån kultur- ocH fritids 
grunduppdrAg, sAmt stAtens ocH regionens 
kulturpolitiskA mål.

sAmverkAr med skolA ocH förskolA för 
Att nå AllA bArn ocH ungA i kommunen. 

skApAr ett brett medieutbud utifrån 
medborgArnAs önskemål ocH beHov.

kompletterAr ocH kompenserAr där 
skolbiblioteket inte räcker till. 
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Styrelseprotokoll     Diarienummer 
 

Samordningsförbundet Insjöriket: 

Plats: Brogatan 16, Mölndals Stad  
Datum: 2021-11-25 

 
Ordförande 

Anita Almqvist (L), Mölndals stad 

Vice ordförande 
Sofia Sandänger, Försäkringskassan 

Övriga ledamöter 
Kent Lagrell, (M) Västra Götalandsregionen 

Eva Hallberg, Arbetsförmedlingen, är med mellan kl 13:30 – 14:00 
 

 

Ersättare 
Tomas Angervik, (S), Mölndal stad 

Anna Strand (C), Partille kommun 
Maria Kornevik Jakobsson (C), Härryda kommun, är med mellan kl 13:30 – 13:57 

Anette Ryberg, Försäkringskassan är med mellan kl 13:30 – 15:30 

Daniel Filipsson (M), Alingsås kommun, är med mellan 13:30 – 15:00 
 

Övriga deltagare: förbundschef Annika Ruys-Hagberg, biträdande förbundschef Melina Myrbäck. 
Revisionen under § 1124, Anna Fagerfort förbundschef sof Sjuhärad och Pernilla Nilsson 

biträdande förbundschef Sof Sjuhärad under § 1135 

 
 

Meddelat förhinder: Fredrik Skoglund AF, Christian Eberstein, Lerums kommun 
_______________________________________________________________________________ 

Justeringsdag:  
 

Melina Myrbäck 

Sekreterare 
 

Justerare: Tomas Angervik  Justerare: Anna Strand 

 
§ 1121 Sammanträdet öppnas 
 
§ 1122 Val av justerare  
 
Styrelsen föreslår Anna Strand och Tomas Angervik som justerare  
 
Beslut: 
Att utse Anna Strand och Tomas Angervik som justerare 
 
§ 1123 Fastställande av dagordning  
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Beslut: 
Att fastställa dagordning enligt förslag 
 
§ 1124 Revisionen på besök 14.00-14.30 
Frågor till styrelsen: 
-att styrelsen redogör för de största riskerna i förbundets verksamhet både på kort och 
lång sikt. 
-att styrelsen redogör för konsekvenserna och vilka åtgärder som eventuellt vidtagits 
med anledning av att två medlemskommunerna - Härryda och Alingsås har beslutat att 
lämna förbundet. 
 
Den mest uppenbara riskfaktorn är att två kommuner tagit beslut om att träda ut ur 
förbundet. Utträden kommer utifrån de nuvarande besluten att genomföras i januari 
2024 (Härryda kommun) samt i januari 2025 (Alingsås kommun). Förbundet bereder sig 
redan i nuläget inför de kommande ändringar, framför allt genom att se över vilka 
konsekvenser utträden innebär ekonomiskt, verksamhetsmässigt och administrativt. De 
åtgärder som kan vidtas i nuläget är att styrelsen och presidiet tar fram en 
handlingsplan som krävs för att identifiera och få till stånd de behövliga anpassningarna 
i verksamheten i rätt tid. Det pågår också en översyn av samverkan mellan kommunen 
och förbundet i de övriga tre kommunerna. 
Styrelsen strategi för att hantera denna riskfaktor är att målmedvetet hämta in 
information och ha dialog med parterna utifrån de synpunkter som finns avseende 
förbundets nuvarande organisering av verksamheterna. Styrelsen arbetar aktivt med 
handlingsplanen som syftar till att ta fram de tänkbara förändringar i verksamheter som 
ska bidra till att verksamheter finansierade av förbundet bättre bemöter de behov som 
lyfts av parterna. Styrelsen har förutom interna dialogmöten haft partsgemensamma 
möten också i form av medlemsråd, där frågan om situationen i förbundet varit högst på 
agendan. För att öka kunskapen om alternativa sätt att organisera verksamheter så har 
man bjudit in andra förbund för en dragning om deras organisering. 
Ytterligare en riskfaktor som kan identifieras är en eventuellt annalkande köbildning till 
verksamheterna. Förbundet har större inflöde av remisser än någonsin tidigare. Kansliet 
bedömer att det finns en stor sannolikhet till ökad köbildning i samband med att den 
aktuella personalen slutar.  
Strategin för att hantera denna risk är att ersättningsrekrytera ny personal med 
målsättning att ha de nya medarbetarna på plats så fort som möjligt. Samtidigt så 
kommer det krävas en övergångsperiod med inlärning som innebär att det dröjer innan 
en ny personal har möjlighet att ha samma kapacitet som de övriga medarbetarna. 
Kansliet jobbar också aktivt med att höja sammanhållningen i personalgruppen, trots att 
det stormar. Styrelsen behöver fundera kring ytterligare eventuella åtgärder som 
behöver vidtas om kösituationen blir ohållbar.  
I och med att samarbetet med FINSAM Göteborg upphör avseende arbetsgivarearbete 
gentemot arbetsgivare som tar emot Samordningsförbundets målgrupp, så finns en risk 
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att förbundet tappar kompetens och forum för att fortsätta med det framgångsrika 
stödverksamhet gentemot arbetsgivare som man har byggt upp under flera år. 
 
Ser förbundet någon tendens på förflyttning av målgrupper eller parter? 
 
Tendenser att deltagarna i högre utsträckning remitteras från vården och framför allt 
psykiatrin. Utifrån det så har behovet av stöd från insatserna landat i mer fokus på 
prerehabiliterande insatser och lågtröskelverksamheter. Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen har också varit tydliga med att förbundet inte ska finansiera 
verksamheter som ligger inom ordinarie verksamheternas uppdrag. Det är 
mellanrummet som finansieras. 
 
Vad tycker parterna om förbundets finansierade insatser? 
 
Mölndals stad - det centrala just nu är att två kommuner har begärt utträde. Allt annat 
står på vänt just nu. 
 
Partille kommun – kommundirektören har tagit initiativ till en översyn/utredning. Tar 
inga aktiva beslut utan avvaktar utredningen 
 
VG-regionen – en levande fråga på alla möten. Nämnden har varit tydlig med att man 
vill se ett genomgripande arbete genom att göra djupintervjuer med medlemsaparterna 
så att förbundet inte hamnar i ett läge där två eller fler kommuner lämnar. 
 
Alingsås kommun har begärt utträde på grund av de brister som man framfört tidigare. 
Men det handlar även om den interna processen. 
 
I hälso-och sjukvårdsnämnden diskuteras om man genom dialog med Härryda och 
Alingsås kan få dem att ändra sina beslut om utträde.  
 
Känner styrelsen sig trygg med den plan som ligger fram till 2023-2024? 
 
Styrelsen känner sig trygg men den handlingsplan som tagits fram och kommer agera 
utifrån plan. 
 
Hur ser planen för kompetensförsörjningen se ut om två kommuner lämnar förbundet? 
 
Förbundschef svarar att kompetensen i sig inte kommer påverkas utan snarare om 
storleken på personalstyrkan. 
 
 
 
§ 1125 Information avseende presidiet för 2022 
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Det nuvarande presidiet har vid styrelsemötet 201127 valts för perioden 2021-2022 
enligt den turordningsmodellen som tidigare beslutats av styrelsen. Således behåller 
Anita Almqvist, Mölndals stad, ordförande och Sofia Sandänger, Försäkringskassan, vice 
ordförande sina platser i presidiet även under verksamhetsåret 2022.   
 
Ordförande lyfter behovet av att säkra en turordning i presidiet där man först går in som 
viceordförande och efter det som ordförande. Turordningslistan kommer att ses över av 
presidiet. 
 
Beslut: 
Att informationen läggs till handlingarna 
 
§ 1126 Fastställande av verksamhetsplan för 2022 med utgångspunkt i den beslutade 
verksamhetsplanen som avser perioden 2021-2023 
 
Verksamhetsplanen justeras och följande stycke tas bort under de strukturövergripande 
insatserna: ”Vad gäller det strukturövergripande arbetet så lyfter beredningsgruppen 
fram några områden där Samordningsförbundet ses som en viktig och tänkbar aktör för 
genomförandet av arbetet. Inledningsvis så lyfter flera av parterna arbetet med att ge 
stöd och utbilda arbetsgivare så att de har bättre förutsättningar att ta emot 
samordningsförbundets målgrupp som viktigt. Det tidigare samarbetet kring 
Mentorskapsutbildningar med Finsam Göteborg upphör i sin nuvarande form vid 
årsskiftet. Styrelsen har därmed att ta ställning till eventuell fortsatt finansiering av 
arbetsgivarearbete framgent när ett förslag finns utarbetat”. 
 
Beslut 
Att fastställa verksamhetsplanen enligt justerat förslag 
 
§ 1127 Beslut om budget 2022 (öppen för allmänheten att delta) 
 
Beslut  
Att fastställa budgeten enligt förslag 
 
§ 1128 Intern kontrollplan 
Bordläggs till nästa möte då styrelsen inte är beslutsmässiga vid denna punkt 
 
§ 1129 Rapport från finansierade verksamheter samt ekonomisk uppföljning, kort om 
spridningskonferens Respondere/biträdande förbundschef 
 
De finansierade verksamheterna löper på enligt plan men det har bildats en kö till 
verksamheten Balder. Remissinflödet är högt men det är också tre medarbetare som 
slutar vid årsskiftet som gör att inflödet inte har flutit på enligt plan. Viktigt att styrelsen 
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diskuterar eventuella åtgärder när det bildas kö och också fastställer rimlig kötid. Frågan 
kommer lyftas på styrelsemöte under våren. 
 
ESF-projektet Respondere har haft spridningskonferens. Den går att ta del av i 
efterhand via inspelning https://www.youtube.com/watch?v=kJZo8djGvxo 
 
61 % av individerna som deltagit i projektet har nått målet arbete/studier eller tagit 
tydliga steg mot att bli självförsörjande. Antal ut i arbete/studier just nu är dryga 35 %. 
Målet är satt på 40% och med 4 månader kvar av projekttiden är det inte orimligt att vi 
når dit.  
 
§ 1130 Beslut avseende fortsatt engagemang i indikatorsarbete 

- Styrelsen har att ta ställning till ifall förbundet skall fortsätta engagera sig i 
indikatorsprojektet. Det har under pandemin funnits stora svårigheter att samla 
in material, och bristande underlag gör det svårt att göra adekvata jämförelser. 
Kostnad för deltagandet i projektet är 20 000 kr/år.  

 
Styrelsen enas om att det inte är en beslutspunkt utan en informationspunkt. 
 
Beslut 
Att ändra § 1130 från en beslutspunkt till en informationspunkt 

 
§ 1131 Handlingsplan Jämställdhet 
Bordläggs till nästa möte då styrelsen inte är beslutsmässiga vid denna punkt 
 
 
§ 1132 Policy kränkande särbehandling  
Bordläggs till nästa möte då styrelsen inte är beslutsmässiga vid denna punkt 
 
 
§ 1133 Informationspunkt förbundschef 

- Ansvarsfrihet till styrelsen avseende 2020 från Lerums kommun samt från 
Försäkringskassan 

- Kommunstyrelsen i Lerum ställer sig bakom avsiktsförklaringen § 1117. Aktuellt 
på KS i andra kommuner? 
Förbundschef önskar att frågan om att lyfta avsiktsförklaringen i 
kommunstyrelsen diskuteras i samtliga kommuner. 
I Partille anser man inte att frågan ska tas upp nu utan att man behöver invänta 
den översikt som genomförs i kommunen. 

- Lokal vån 2 Brogatan uppsagd. Uppsägningen träder i kraft senast 230630. 
Hyresvärden kommer att söka ny hyresgäst redan nu så det kan komma att bli 
aktuellt med en tidigare flytt. 
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Beslut 
Att lägga informationen till handlingarna 

 
§ 1134 Övriga frågor 

- Datum för styrelsemöten och arbetsdagar 2022 
- 220204 kl 13.30-16.30 
- 220318 heldag fysiskt möte alla på plats 
- 220610 kl 13.30-16.30 
- 220923 kl 13.30-16.30 
- 221118 kl 13.30-16.30 

Presidiet föreslår att det vid slutet av varje styrelsemöte avsätts en halvtimmes 
tid för friare diskussioner utan tjänstemännens medverkan. Presidiet får medhåll 
från styrelsen. 

- Datum för medlemsmöte 2022 
220513 kl 13-15 

- Uppföljande styrelsedag tillsammans med Margareta Ivarsson   
- Ekonomistyrningsverkets granskning av Jordbruksverket och projektet KAF 

Ekonomistyrningsverket granskar om Jordbruksverket agerat rätt i de 
utbetalningar de godkänt till projekt KAF. Förbunschef har kontakt både med 
ekonomistyrningsverket och Jordbruksverket i frågan. Beslut är ännu inte tagna. 

- Finsam konferens 5-6 april i Halmstad 
Totalkostnad per deltagare kommer landa på ca 4000 - 5000kr. Dagordningen 
har inte kommit ut ännu. När inbjudan kommer tas beslut om hur många som 
kan åka 

 
 
§ 1135 Dragning om organiseringen av verksamheter finansierade av förbundet på 
Samordningsförbundet Sjuhärad/Anna Fagefors kl 15.45 
 

Se inspelad dragning här:  styrelsemöte-20211125_153848-Mötesinspelning.mp4 

 
 
§ 1136 Sammanträdet avslutas 

 
 
Kommande möten:  
 
Ordinarie styrelsemöten: 
220204 kl 13.30-16.30 
220318 heldag fysiskt möte alla på plats, halvdag arbetsdag med Margareta Ivarsson, 
halvdag ordinarie styrelsemöte 
220610 kl 13.30-16.30 
220923 kl 13.30-16.30 
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221118 kl 13.30-16.30 
 
Medlemsmöte: 
220513 kl 13-15 
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Verksamhetsplan för det gemensamma 

folkhälsoarbetet i Härryda kommun 2022  
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Folkhälsa och socialt hållbar utveckling 
Hälsa kan beskrivas i flera dimensioner; fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa. Den 

påverkas bland annat av sociala bestämningsfaktorer såsom livsvillkor där utbildning, arbete 

och inkomst är viktiga delar. Stor påverkan har också vår livsmiljö där till exempel bostad, 

närområde och känsla av samhörighet spelar roll. Hälsa är därmed inte bara en fråga för 

individen och hälso- och sjukvården utan en fråga för hela samhället.  

Att alla ska ha samma möjligheter till en god hälsa och ett långt liv uttrycks i svensk 

grundlag, i FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna liksom i WHOs stadgar.  

Folkhälsa är, till skillnad mot individens hälsa, ett begrepp för hela befolkningens samlade 

hälsa. Det tar hänsyn till både nivå och fördelning av hälsan. En god folkhälsa innebär alltså 

att hälsan är så god som möjligt och samtidigt så jämlikt fördelad som möjligt mellan olika 

grupper i samhället.  

Det finns olika argument för att det är viktigt att arbeta för en jämlik 

hälsa; moraliska och rättviseteoretiska argument men också argument 

som är kopplade till bättre utnyttjande av det allmännas resurser samt 

hållbar utveckling.  

Folkhälsoarbetet är en av många pusselbitar i arbetet för en socialt 

hållbar utveckling. Ett socialt hållbart samhälle innebär att mänskliga 

rättigheter respekteras och att inga grupper diskrimineras eller 

missgynnas.  

 

Samverkan och styrning  
En del av folkhälsoarbetet i Härryda kommun utgår från ett samverkansavtal mellan Härryda 

kommun och Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden och vägleds av de båda parternas aktuella 

styrdokument. Det övergripande målet med det gemensamma arbetet är att förbättra hälsan för 

befolkningen inom kommunen. Avtalet reglerar samverkan och gemensam finansiering av 

strategisk tjänst samt gemensamma folkhälsoinsatser i Härryda kommun.  

I Härryda kommun ansvarar kommunstyrelsen, enligt reglementet, för folkhälsoarbetet i 

kommunen. Det är dock välfärdsnämndens presidium som företräder kommunen i möten med 

hälso- och sjukvårdsnämndens presidium. Dessa träffar sker två gånger per år. Här kommer 

parterna överens om den gemensamma inriktningen för folkhälsoarbetet, fastställer 

handlingsplan och följer upp arbetet enligt plan och avtal. Förslag och underlag till träffarna 

stäms av med kommunstyrelsens presidium. 

Förvaltningens ledningsgrupp har utsett en styrgrupp för folkhälsoarbetet. Styrgruppen består 

av utvecklingschef, sektorschef UKF, sektorschef SOC, funktionschef verksamhetsstöd UKF 

samt utvecklingsledare folkhälsa. Styrgruppen fastställer förslag till årlig handlingsplan, 

svarar för förankring i ordinarie verksamhet samt utser arbetsgrupper för specifika frågor. 

En god folkhälsa 
innebär att hälsan är så 

god som möjligt och 
samtidigt så jämlikt 

fördelad som möjligt 
mellan olika grupper i 

samhället. 
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VIS gruppen1 utgör referensgrupp för arbetet. Folkhälsoarbetet sker i ordinarie verksamhet 

med stöd från verksamhetsutvecklare inom UKF.  

 

Utgångspunkter för samverkansavtal och verksamhetsplan  

Internationella och nationella styrande dokument anger riktningen för folkhälso- och sociala 

hållbarhetsarbetet tillsammans med regionala och kommunala styrdokument. Dessa utgör 

grunden för prioriteringar och insatser inom samverkansavtalet. 

Internationella och nationella styrande dokument som anger riktningen för folkhälsoarbetet:  

 

• FN:s Agenda 2030 med 17 Globala mål för en ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt hållbar utveckling och agendans grundläggande princip om att 

alla ska inkluderas och ingen lämnas utanför.    

• Det övergripande nationella folkhälsomålet: ”att skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de 

påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”. För att uppnå det 

övergripande målet finns åtta identifierade målområden2. 

 

Utöver det nationella målet har kommunen respektive och hälso- och sjukvårdsnämnden egna 

styrdokument som är vägledande för det gemensamma folkhälsoarbetet. 

Regionala/kommunala styrande dokument och uppdrag som ligger till grund för prioriteringar 

och insatser: 

• Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030 

• Västra Götalandsregionens budget  

• Mål- och inriktningsdokument 2022-2023 för västra hälso- och 

sjukvårdsnämnden 

• Kommunstyrelsens budget och verksamhetsplan 

• Välfärdsnämndens budget och verksamhetsplan 

• Strategisk plan Agenda 2030 

 

Härryda kommun arbetar strategiskt med de globala hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030.  

Arbetet ska ske inom samtliga tre dimensioner där folkhälsoarbetet framförallt berör den 

sociala dimensionen. I kommunens dokument Strategisk plan Agenda 2030, beskrivs fyra 

prioriterade insatsområden, varav två berör den sociala hållbarhetsdimensionen; Fokus på 

psykisk hälsa samt Öka ungas delaktighet. 

 

I Majoritetens strategiska plan 2019 - 2022 finns särskilt prioriterade områden formulerade. I 

planen framgår bland annat att kommuninvånarnas hälsa är en central fråga och att varje fråga 

 

1 VIS-gruppen, Verksamhetschefer i samverkan, består av verksamhetschefer inom Förskola, Grundskola, 

Gymnasium, Härryda framtid (vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad), Kultur och Fritid, 

Funktionsstöd UKF, Barn och familj, Hälsa och bistånd, Integration och arbetsmarknad. 
2 De åtta målområden som är kopplade tillnationella folkhälsomålet är: 

1. Det tidiga livets villkor, 2. Kunskaper, kompetenser och utbildning, 3. Arbete, arbetsförhållanden och 

arbetsmiljö, 4. Inkomster och försörjningsmöjligheter, 5. Boende och närmiljö, 6. Levnadsvanor. 7. Kontroll, 

inflytande och delaktighet, 8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård. 
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ska beakta effekterna på medborgarnas möjlighet till rekreation och en aktiv och hälsosam 

fritid. Här omnämns också barn, unga och unga vuxnas psykiska ohälsa som ett växande 

samhällsproblem och att det i det avseendet behövs bättre metoder och förebyggande insatser 

i de miljöer där unga vistas. 

Att äldre ska ha goda möjligheter till en aktiv vardag och ett aktivt och meningsfullt liv och 

att Härryda kommun ska ha landets bästa skola är också identifierade målsättningar.  

 

Utöver Regionfullmäktiges mål att erbjuda tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård, har 

västra hälso- och sjukvårdsnämnden fastställt ett eget mål:  

Att verka för en god och jämlik hälsa i befolkningen och i samverkan minska de påverkbara 

hälsoklyftorna.  

 

Planens roll och syfte 

I kommunens olika verksamheter likväl som inom hälso- och sjukvården pågår ständigt 

insatser som påverkar folkhälsan. De insatser som görs inom ramen för det gemensamma 

folkhälsoarbetet bidrar till samordning, kunskapsspridning men också till att initiera nya 

arbetssätt i syfte att främja kommuninvånarnas hälsa och förebygga ohälsa. I 

Verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Härryda kommun 2022, ingår folkhälsoinsatser 

som genomförs med gemensam finansiering. Syftet med planen är att skapa förutsättningar till 

nya arbetssätt och att möjliggöra satsningar som gynnar kommuninvånarnas hälsa. 

Folkhälsobudgeten stöttar insatser initialt med målet att insatserna därefter ska drivas inom 

ramen för ordinarie verksamhetsbudget.  

Arbetet ingår i kommunens ordinarie styrmodell och ska synliggöras och integreras i 

verksamhetsplan och sektorsplan. Ansvaret för planering, genomförande och uppföljning 

följer chefsansvaret. Utvecklingsledare folkhälsa stödjer och samordnar arbetet.  

 

Fokusområde för 2022; 
Fortsatt fokus på psykisk hälsa samt ungas delaktighet 

Verksamhetsplanen för det gemensamma folkhälsoarbetet har de senaste åren haft ett fokus; 

Kraftsamling psykisk hälsa. Fokusområdet fortsätter även 2022 då det är ett område som 

behöver långvarig prioritering för att åstadkomma resultat. Under 2022 ingår även insatser 

som syftar till att öka ungas delaktighet och inflytande. Dessa två prioriteringar 

överensstämmer med de prioriterade insatsområden som finns i Strategisk plan för Agenda 

2030 som tagits fram för Härryda kommuns hållbarhetsarbete. 

 

Inom ramen för det gemensamma folkhälsoarbetet i Härryda kommun ska olika insatser 

genomföras som alla har målet att bidra till att stärka den psykiska hälsan bland 

kommuninvånarna. Insatser som riktas till barn och unga har störst prioritet då det är i tidig 

ålder grunden för en god hälsa skapas. Insatserna ska riktas till de grupper där de största 

behoven finns, i syfte att minska skillnader i hälsa. I välfärdsbokslut 2019 synliggörs behovet 

av att särskilt fokusera på flickors och kvinnors psykiska hälsa men också att det finns 

skillnader i hälsa utifrån ett geografiskt perspektiv.  

Insatserna i 2022 års folkhälsoplan utgår från och understödjer lokal handlingsplan för 

psykisk hälsa, lokal handlingsplan för suicidförebyggande insatser samt strategisk plan. 
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Agenda 2030. Verksamhetsplan för folkhälsoarbetet ska bidra till en ambitionshöjning och 

utveckling av befintligt arbete men innehåller även nya insatser.  

 

Insatser 2022 

Fokusområdet Psykisk hälsa kommer att delas in i tre insatsområden: 

Ökad kunskapsnivå, Unga i fokus samt Ortsbaserat arbete. 

Ökad kunskapsnivå 

MHFA och YAM  

- två verktyg för att förebygga, upptäcka och åtgärda psykisk ohälsa 

Sedan 2018 arbetar Härryda kommun med de två evidensbaserade metoderna MHFA3 och 

YAM4.  Inom förvaltningen finns utbildade ledare för de båda metoderna. 

En struktur finns för att säkerställa att alla elever i kommunala grundskolans årskurs 8 får ta 

del av YAM. Under 2022 ska förutsättningar undersökas för att utveckla samverkan med den 

friskola som är verksam i kommunen. 

 

MHFA kan ses som ett komplement till YAM då MHFA syftar till att skapa ökad kunskap för 

att upptäcka tecken på psykisk ohälsa. MHFA riktar sig till medarbetare som möter unga, 

vuxna och äldre i de olika verksamheterna. Sex MHFA-kurser ska genomföras årligen för 

förvaltningens medarbetare. Under 2021 var ambitionen att utveckla arbetet för att även nå ut 

till externa verksamheter. På grund av pandemin blev den ambitionen inte fullföljd. Under 

2022 ska förutsättningar undersökas för att utveckla arbetet med MHFA att riktas både 

gentemot näringsliv och föreningsliv men också utarbeta en modell för MHFA-kunskap för 

gymnasieelever.  

En ständig ledarförsörjning krävs för att genomföra både MHFA och YAM.  

Ansvar: VIS gruppen och utvecklingsledare folkhälsa 

Kostnad: 100 000 

Generella informationsinsatser om psykisk hälsa  

Genom att uppmärksamma psykisk hälsa och psykisk ohälsa genom föreläsningar och 

utåtriktade event, kan kunskap öka och stigma och utanförskap minska. Föreläsningar och 

utåtriktade informationsinsatser genomförs i samband med Internationella suicidpreventiva 

dagen samt Världsdagen för psykisk hälsa. 

Chefsfrukostar som genomförs inom den kommunala förvaltningen har psykisk hälsa som 

tema vid minst ett tillfälle under året. 

Ansvar: Utvecklingsledare folkhälsa 

Kostnad: 60 000 

 

 

3 MHFA- Mental Health First Aid, eller Första hjälpen psykisk hälsa. Kursen kan liknas vid hjärt-lungräddning, men med 

inriktning mot psykisk hälsa. Kurserna finns med tre inriktningar; unga, vuxna och äldre. 
4 YAM – Youth Aware of Mental health. Ett program som främjar diskussion och utvecklar färdigheter för att möta livets 

svårigheter och öka elevernas kunskap om psykisk hälsa.  
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Unga i fokus 

Samordna och stärka arbetet det förebyggande arbetet med unga  

”Ett drogfritt Härryda” är en plan, framarbetad av SSPF5, som beskriver hur arbetet med 

ungdomar, 7-20 år, bör ske utifrån ett främjande och förebyggande perspektiv med generella, 

selektiva och indikerade insatser. För att skapa struktur och för att förstärka arbetet 

inledningsvis anställdes, med stöd av folkhälsomedel, en 0,5 tjänst projektledare för perioden 

2021- 2023. Insatsen utgör en del av kommunens arbete med TSI – tidigt samordnade 

insatser, som Skolverket och Socialstyrelsen fått regeringsuppdrag att stötta kommunerna i. 

TSI ska förstärka det brottsförebyggande arbete som redan pågår i kommunerna eller utveckla det 

som saknas och behöver byggas upp. Projektledaren bidrar till att skapa struktur för det 

långsiktiga arbetet samt utgör en operativ resurs. Externa och interna utbildningsinsatser 

kommer att genomföras med bland annat föräldramöten på skolorna med SSPFs medverkan 

samt framtagande av informationsmaterial. Även utbildningsinsatser för personal kommer att 

genomföras.  

Ansvar: SSPF (Samverkan Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid) 

Kostnad: 400 000 årligen under perioden 2021-2023. 

Förstärkning av barnrättsarbetet 

Sedan våren 2021 finns en tillfällig tjänst som förvaltningsövergripande 

verksamhetsutvecklare i barnrättsfrågor. Tjänsten tillsattes som ett svar på det behov av 

utvecklingsarbete som identifierades i den revisionsrapport som belyste hur kommunen 

lyckats implementera barnkonventionen. Arbetet har hitintills fokuserat på att öka kunskap 

och ge verktyg för förvaltning och politik för att arbeta med barnrättsfrågor utifrån barn-

konventionen. För att skapa en stabilitet i arbetet behöver ytterligare insatser göras för att öka 

kunskapsnivån, kompetensen och skapa rutiner för att göra barnkonsekvensanalyser och 

arbeta mer utifrån barnrätt. Barnrättsarbetet förstärks genom att perioden för den tillfälliga 

tjänsten förlängs till att omfatta 0,75 tjänst under 2022 och 2023. 

Ansvar: UKF 

Kostnad: 480 000 årligen under perioden 2022-2023 

Fältchatt  

Under 2021 startades arbetet med fältchatten. Chatten syftar till att utgöra en kanal för unga 

som av olika skäl har behov av att få kontakt med en vuxen. Genom chatten kan ungdomar 

anonymt få stöttning, tips och råd av en fältsekreterare från Härryda fältgrupp. Ämnen som 

tas upp i chatten är frågor som rör psykisk hälsa, identitet, skolan, kompisar och oro. Arbetet 

med fältchatten kom igång först sen vår och behöver därför mer tid för att kunna bedöma 

vilka behov och nytta som chatten fyller. Folkhälsomedel avsätts för licenskostnad och 

marknadsföring av chatten. 

Ansvar: SOC 

Kostnad: 100 000 

 

 

5 Samarbetsform mellan Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid 
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Ortsbaserat arbete 

Folkhälsosatsning  

Vid en jämförelse av hälsa och livsvillkor, som bland annat presenteras i Välfärdsbokslut, kan 

konstateras att det finns skillnader mellan olika orter i kommunen. Som ett resultat av det har 

bland annat SSPF och VIS gruppen uppmärksammat att det finns skäl att göra extra satsningar 

för att utveckla ungas delaktighet, öka tilliten, minska skadegörelse och bidra till ökad 

trygghet. Arbetet kommer under 2022 att inledas i Rävlanda. Arbetet kommer att ske genom 

att flera aktörer, såsom kommuninvånare, kommun, hälso- och sjukvård samt med näringsliv 

och föreningsliv görs delaktiga.  

Ansvar: VIS gruppen 

Kostnad: 150 000:- 

 

 

Insatser som flyttats från verksamhetsplan 2021 

Föräldraskapsstöd  

Att stötta föräldrar i att vara sina barns främsta resurs är en del i att arbeta för att främja en 

god psykisk hälsa bland barn och unga. En översyn av befintligt föräldraskapsstöd i 

kommunen genomfördes under 2020-2021, vilken resulterade i att det finns ett behov av att 

utbilda nya ledare för att kunna fortsätta erbjuda generella föräldraskapsutbildningar. Under 

2021 pausades arbetet, delvis på grund av pandemin men också på grund av att det fanns en 

vakans i samordningen av föräldrastödet vilket resulterade i att inga ledare utbildades för att 

kunna erbjuda föräldrautbildningar. De medel som avsattes 2021 för utbildning av nya ledare 

flyttas över till 2022- 

Ansvar: UKF med VIS gruppen som styrgrupp 

Kostnad: 100 000 

Hälsa på lika villkor - befolkningsenkät 

Hälsa på lika villkor är den befolkningsenkät som Folkhälsomyndigheten skickar ut till 

slumpvis utvalda invånare i ålder 16 år och äldre. Västra Götalandsregionen har genom 

regionfullmäktige beslutat att finansiera ytterligare 800 enkäter per kommun för att få ett 

resultat på kommunnivå. För att kunna analysera och tillgängliggöra aktuell statistik över 

hälsoläget i kommunen, i enlighet med folkhälsoavtalet, har Härryda kommun beställt 

ytterligare 800 enkäter. Resultatet av enkäten kommer då att kunna ses uppdelat på kön och 

syftar till att användas i prioriteringar och planering av verksamheter. 

 

Ansvar: Utvecklingsledare folkhälsa 

Kostnad: 40 000 
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Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för 
utbildning, kultur och fritid 2021 

19 

2021VFN32 
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Sektorn för utbildning, kultur och fritid Sq HARRYDA 
''OUN 

Datum 2021-11-30 Dnr 2021 VFN32 002 

Anmälan av delegationsbeslut till Välfärdsnämnden 2021-11-15 

Beslutsfattare Beslut 
I 

Anne Maria Lindoffer Anställning lärare utan behörighet/legitimation 

Charlotte Scott Anställning lärare utan behörighet/legitimation 

I Sara Lökkberg Anställning lärare utan behörighet/legitimation 
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Anmälan av ordförandebeslut om tillfällig och 
delvis stängning inom skolområdet enligt 

förordning 2020:15 gällande Furuhällskolan, 
klass 3a, 4a och 4b till och med den 28 

november 2021 

20 

2021VFN509 
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Anmälan av ordförandebeslut om tillfällig och 
delvis stängning inom skolområdet enligt 

förordning 2020:15 gällande Furuhällskolan, 
F-5 till och med den 1 december 2021 

21 

2021VFN516 
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Yttrande till inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) med anledning av ej verkställt beslut, 

dnr 3.3.1–03184/2021 

24 

2021VFN504 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för socialtjänst 
Elisabeth Trenter 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-11-18   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN504 709 

 

 

 

Yttrande till inspektionen för vård och omsorg (IVO) med 
anledning av ej verkställt beslut, dnr 3.3.1–03184/2021 
 
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 3.3.1–03184/2021. 
 
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 28 december 2021. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 18 november 2021  
 Yttrande med tillhörande bilagor till Inspektionen för vård och 

omsorg med anledning av ej verkställt beslut 18 november 2021 
 
 
 
 
 
Lena Lager Susanne Grabe 
Sektorschef Verksamhetschef 
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Yttrande till inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) med anledning av ej verkställt beslut, 

dnr 3.3.1–14964/2021 

25 

2021VFN459 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för socialtjänst 
Elisabeth Trenter 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-11-03   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN459 709 

 

 

 

Yttrande till inspektionen för vård och omsorg (IVO) med 
anledning av ej verkställt beslut, dnr 3.3.1–14964/2021 
 
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 3.3.1–14964/2021. 
 
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 20 december 2021. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 3 november 2021  
 Yttrande med tillhörande bilagor till Inspektionen för vård och 

omsorg med anledning av ej verkställt beslut 3 november 2021 
 
 
 
Lena Lager Susanne Grabe 
Sektorschef Verksamhetschef 
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