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Sektorn för socialtjänst
Linda Strandberg

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-02-21 2019VFN145  779

Patientsäkerhetsberättelse för sektorn för socialtjänst i Härryda 
kommun 2018 

Sammanfattning
I Härryda kommun är Välfärdsnämnden ansvarig vårdgivare. Enligt 
Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren bedriva ett systematiskt 
patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador. Det ska vara 
enkelt för patienter att anmäla felbehandling och vårdgivaren har skyldighet att utreda 
händelser som lett till eller hade kunnat leda till vårdskada. Vårdgivaren har också en 
skyldighet att dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är 
fördelat.

I enlighet med 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen ska en patientsäkerhetsberättelse 
upprättas senast 1 mars varje år. Patientsäkerhetsberättelsen ska beskriva:

 Hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits under föregående kalenderår

 Vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten

 Vilka resultat som uppnåtts

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) utvecklar kraven för innehållet i 
patientsäkerhetsberättelsen, som bland annat även ska innehålla övergripande mål och 
strategier för kommande år.
Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för de som önskar ta del av den.

Under år 2018 inkom drygt 3000 avvikelserapporter från personalen avseende 
Socialtjänsten i Härryda kommuns verksamhet, detta tyder på god följsamhet till 
rapporteringsskyldigheten, vilket är en viktig del i att bedriva god vård med hög 
patientsäkerhet.

Förslag till beslut
Välfärdsnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse för sektorn för socialtjänst i 
Härryda kommun år 2018.

Lena Lager
Sektorschef
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Sammanfattning 
Alla patienter/brukare i Härryda kommun har tillgång till vård och omsorg 
med god kontinuitet, och vård och omsorg utförs med empati och kompetens. 
Socialtjänstens medarbetare är öppna för och har kunskap för att kunna prata 
om psykisk ohälsa. Kommunen arbetar utifrån helhetssyn med förebyggande, 
rehabiliterande, habiliterande och salutagent förhållningssätt samt skapar för 
utsättningar för god livskvalitet till livets slut. 
Härryda kommun verkar för en god, högkvalitativ Nära vård och för att åstad 
komma detta sker samverkan med andra aktörer. Bland annat har en lokal 
handlingsplan för psykisk hälsa antagits i samverkan med regionens primär 
vård genom Närområdessamverkan (NOSAM) och implementering av denna 
kommer att påbörjas under år 2019. 
Sjuksköterskeenheten i kommunen har genomgått en förändring under 2018, 
istället för att vara uppdelad på två geografiska platser utgår sjuksköterskorna 
från en och samma plats. Detta innebär en effektivisering och minskad sårbar 
het i bemanning. Det medför också större möjlighet till informationsöverfö 
ring och erfarenhetsutbyte. 
Under året har arbetet med att föra in kvalitetsledningssystemet i verktyget 
Stratsys påbörjats under ny ledning och struktur, detta arbete fortsätter under 
kommande år. Detta syftar till att få bättre struktur, mer systematik och likhet i 
arbetssätt på alla nivåer, samt bättre helhetssyn och överblick över ledningssy 
stemet. 
Kommunen arbetar för att åstadkomma en stabil tillgång på kompetent perso 
nal och har ett väl etablerat kompetensutvecklingsprogram. Bernanningsen 
heten verkar för att tillgodose kontinuiteten av kompetenta vikarier. Arbetet 
med att vara en attraktiv arbetsplats görs kontinuerligt och är alltid prioriterat. 
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Inledning 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en patient 
säkerhetsberättelse. Iden med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tyd 
ligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra pa 
tientsäkerheten. 
Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att be 
döma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kva 
liteten har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet 
hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011 :9 7 kap. 3 §. Patientsäker 
hetsberättelsen bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens ledningssystem 
för patientsäkerhet. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 
mars varje år. 

STRUKTUR 
Övergripande mål och strategier 
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 
Alla brukare/patienter i Härryda kommun har tillgång till god vård och om 
sorg med god kontinuitet och bemöts respektfullt med empati och kunskap. 
För att bedriva vård och omsorg av god kvalitet krävs att insatserna görs med 
kontinuitet av personal med adekvat kompetens. Utbildningsnivå hos persona 
len följs, plan för utbildning och kompetensutveckling finns. Årligen genom 
förs brukarundersökningar som används för uppföljning och verksamhetsut 
veckling. 
Socialtjänstens medarbetare ska vara öppna för och ha kunskap för att kunna 
samtala om psykisk ohälsa och det finns en nollvision för suicid. Under året 
har en handlingsplan för psykisk hälsa tagits fram och antagits i samverkan 
med våra samarbetspartners. Kommunen har en specialistsjuksköterska i psy 
kiatri som har 20 % av sin tjänst avsatt för förbättringsarbete. 
Kommunen arbetar utifrån en helhetssyn med ett förebyggande, rehabilite 
rande, habiliterande och salutogent synsätt samt skapar förutsättningar för en 
god livskvalitet till livets slut. Den palliativa vården och omsorgen tillgodoser 
behov utifrån en helhetssyn på patientens/brukarens totala livssituation, därför 
finns en palliativ koordinator för att tillgodose behovet av utveckling, utbild 
ning och uppföljning inom området. 
För att kunna ge kommunens brukare/patienter kontinuitet och vård och om 
sorg av god kvalitet krävs låg personalomsättning och låga sjuktal hos perso 
nalen, detta mål nås genom att vara en attraktiv arbetsgivare. Som ett led i 
detta arbete finns en bemanningsenhet som ska tillgodose behovet av kompe 
tenta vikarier i verksamheterna. 

Organisation och ansvar 
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 
God och säker vård är ett krav i såväl lagstiftning som föreskrifter. Samtliga 
chefer som bedriver vård och omvårdnad i sin verksamhet samt medarbetare 
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ansvarar för att leva upp till lagar och föreskrifters höga målsättning om god 
och säker vård. 
Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för verksamheten och ska 
säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och sä 
kerhet i vården tillgodoses. Verksamhetschefen ska planera, leda och kontrol 
lera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård av hög kvali 
tet i hälso- och sjukvårdslagstiftningen upprätthålls samt att kvaliteten i verk 
samheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Verksamhetsche 
fen ansvarar för att behovet av åtgärder tillgodoses, för att förebygga vårdska 
dor samt att det finns personal med rätt hälso- och sjukvårdskompetens. 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabi 
litering (MAR) är tillsammans med verksamhetschef ansvarig för att det finns 
ett ändamålsenligt kvalitetsledningssystem för att styra, följa upp, utveckla 
och dokumentera kvaliteten i verksamheten. MAS och MAR ansvarar för att 
ta fram riktlinjer enligt gällande lagar och föreskrifter för att garantera god och 
säker vård, habilitering, rehabilitering samt hjälpmedelshantering. MAS är den 
som på delegering av ansvarig kommunal nämnd anmäler händelser som med 
fört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada, enligt Lex Maria. Under 
2018 har befattningen MAS innehafts av tre olika individer, vilket lett till brist 
på kontinuitet. Under större delen av 2018 har uppdraget MAR inte varit till 
satt, varför MAR-uppdraget ingått i MAS arbetsuppgifter. MAR ska rekryte 
ras i början av 2019. 
Enhetschefen ansvarar för att personalen får en god introduktion och har ade 
kvat kompetens för att utföra sina arbetsuppgifter. Denne ansvarar också för 
att alla riktlinjer är kända, efterlevs samt att vid behov ta fram lokala rutiner 
utifrån befintliga riktlinjer. Det ingår i enhetschefens ansvar att arbeta med 
ständiga förbättringar utifrån identifierade förbättringsområden och riskana 
lyser. 
Systemförvaltare ansvarar för kontroll av informationssäkerheten, slumpvis 
och riktad loggkontroll. 
Genom att identifiera risker i vården och omsorgen, arbeta med förbättringar 
för att åtgärda och förebygga dessa samt sprida denna kunskap i verksamhet 
erna kan patientsäkerhetens stärkas. 
Det strategiska patientsäkerhetsarbetet bedrivs på sektorsnivå, verksamhets 
nivå och enhetsnivå utifrån identifierade risker, förbättringsområden, mät 
ningar/egenkontroller och inkomna synpunkter. Det ständiga arbetet med att 
utveckla säkra processer pågår på alla nivåer i kommunen. 
I patientsäkerhetsarbetet har kommunen fått stöd av och samverkat med bland 
annat den delregionala samarbetsorganisationen" Kommun och sjukvård sam 
verkan i Götebordsområdet. Samverkan sker lokalt genom NOSAM mellan 
kommun, regional primärvård, privat primärvård, poliklinisk psykiatri, barn 
mottagning, tandvård och skola. Det lokala samarbetet sker i arbetsgrupper 
mellan regionens primärvård och kommunen under teman Barn och unga, Mitt 
i livet, Psykiatri och Äldre. 
Andra samverkansparter är Patientnämnden, regional hjälpmedelssamverkan, 
Centrum för läkemedelsnära produkter, Apoteket AB, lokala apotek, Folk 
hälsomyndigheten i Västra Götaland, Folktandvården och Vårdhygien. 
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Samverkan för att förebygga vårdskador 
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3 
För Härryda, Göteborg, Mölndal, Partille, Öckerö och regionens hälso- och 
sjukvård finns samverkansorganisationen Kommun och sjukvård, samverkan i 
Göteborgsområdet. På lokal nivå sker samverkan genom NOSAM. 
Samverkan har skett med regionens hälso- och sjukvård, både slutenvården 
och primärvården. Mycket av samverkan har gällt trygg och säker utskriv 
ningsprocess, där kommunens vårdplaneringsteam spelar en avgörande roll. 
Vårdplaneringsteamet, kommunens team för samordnad vårdplanering 
(SVPL) består av biståndshandläggare, sjuksköterskor, fysioterapeuter och ar 
betsterapeuter. Teamets huvudsakliga uppgift är att samordna vården och in 
formationsöverföringen mellan sluten vård, kommunal hälso- och sjukvård 
och regionens primärvård. Härryda kommun har ett videokonferensrum för att 
underlätta och effektivisera vårdplaneringar. Detta ökar tillgängligheten och 
därmed patientsäkerheten. Vid behov görs SVPL i hemmet, till exempel vid 
vårdplanering av patienter som är i behov av palliativ vård. 
Kommunen har en demenssjuksköterska anställd, hon ingår i ett demensteam 
som samarbetar med regionens primärvård för att kartlägga behovet av de 
menssjukvård. Demenssjuksköterskan är certifierad i Svenskt register för Be 
teendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD). Under 2018 har 
demenssjuksköterskan utbildat sjuksköterskor, omvårdnadspersonal och che 
fer inom BPSD. 
En lokal överenskommelse mellan primärvård, psykiatri och kommun vid ett 
kommunalt läkemedelsövertag har antagits. En lokal handlingsplan för Psy 
kisk hälsa, framtagen utifrån nationell och regional handlingsplan, har anta 
gits. Kommunen har en specialistsjuksköterska i psykiatri, 20 % av en heltids 
tjänst används för förbättringsarbete med fokus på samverkan. Det bedrivs 
samarbete med Berosam (samarbetsgrupp med deltagare från psykiatrin, reg 
ionens primärvård och kommuner) för att den enskilde ska få bästa möjliga 
vård och stöd. 
Projektet Mobil närvård har avslutats och arbetssättet, där kommunen står för 
basverksamheten och dygnet-runt vården för de mest sjuka äldre som ska få en 
personcentrerad, trygg, samordnad primär- och specialistvård som präglas av 
en helhetssyn - en god, nära vård utan onödiga sjukhusvistelser, är implemen 
terat i den ordinarie verksamheten. Väl planerad, samordnad och proaktiv vård 
är av avgörande betydelse för att undvika vårdskador. 
Inom kommunen har samverkan skett mellan MAS och SAS (socialt ansvarig 
samordnare) när det gäller gemensamma rutiner, avvikelsehantering och kvali 
tetsuppföljning som berör både hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

Patienters och närståendes delaktighet 
SFS 2010:659 3 kap. 4 § 
Samverkan med patient/brukare sker genom upprättande av individuell ge 
nomförande plan (IGP), planen utvärderas kontinuerligt. I de fall patient/bru 
kare har en demenssjukdom träffar enhetschef och kontaktman närstående el 
ler god man minst en gång per år för samverkan. All personal ska arbeta aktivt 
i varje ärende och uppmuntra brukare och närstående att vara aktiva och så 
delaktiga som möjligt i att planera för hur vården ska utföras. Kommunen har 
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anhörigkonsulenter som arbetar förebyggande och samverkar med anhöriga 
och volontärer. Verksamheterna har samverkansformer med olika brukarorga 
nisationer. 
Vid utredning av avvikelser tillfrågas patienten/brukaren om denne vill vara 
delaktig och bidra till utredningen när ansvarig bedömer att det är möjligt. 
Närstående bjuds in om patienten samtyckt till detta. 
Patienter/brukare uppmuntras delta i brukarundersökningar som sedan an 
vänds för verksamhetsutveckling. 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet 
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5 
All personal har skyldighet att registrera och rapportera alla risker och avvi 
kelser på individnivå i verksamhetsprogrammet Treservas avvikelsemodul. De 
flesta avvikelser upptäcks och rapporteras av omvårdnadspersonal. Vid allvar 
liga händelser, vid läkemedelshändelser och vid fallskador ska omvårdnads 
personalen kontakta ansvarig sjuksköterska via telefon omgående. Enhetsche 
fen ansvarar för att ta del av avvikelser skyndsamt, genomföra utredning, ta 
fram åtgärdsförslag samt genomföra åtgärder. MAS/SAS eller verksamhets 
chef kontaktas vid allvarligare händelser, oftast händelser med allvarlighets 
grad 3 eller 4. MAS gör en bedömning om en anmälan till Inspektionen för 
vård och omsorg eller Läkemedelsverket ska genomföras. 
För avvikande händelser i vårdsamverkan med Västra Götalandsregionen 
finns en rutin för handläggning av avvikelser som upptäcks hos den andra hu 
vudmannen. 
Alla avvikelser ska utredas, analyseras och återkopplas inom berörda enheter 
och utgöra underlag för förbättringsarbete. Återkoppling av avvikande händel 
ser sker i huvudsak på arbetsplatsträffar, brukarmöten och teammöten. 
Inträffade vårdskador följs upp systematiskt via genomgång av avvikelserap 
porter inrapporterade i verksamhetsprogrammet Treserva, lex Maria-anmäl 
ningar och inkomna synpunkter. Sammanställning och analys av avvikel 
ser/händelser för kommunen i stort genomförs av MAS. Syftet är att medve 
tenheten kring felkällor och riskidentifiering ska öka och syftar till att patient 
säkerhet skall stå i fokus. 

Klagomål och synpunkter 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§§, 7 kap 2 § p 6, 
All personal som arbetar inom sektorn för socialtjänst är skyldiga att ta emot 
klagomål och synpunkter samt bidra till verksamhetens ständiga förbättring. 
Negativa klagomål/synpunkter ska handläggas och dokumenteras. Gällande 
positiva synpunkter finns inget dokumentationskrav men dessa bör tas tillvara 
av verksamheten som goda exempel. 
Klagomål eller synpunkter kan inkomma till sektorn på flera sätt; via Syn 
punkten (folder eller formulär på hemsidan), via Patientnämnden, via IYO, via 
telefon till olika befattningshavare, via e-post eller brev, via enkät i samband 
med palliativ vård eller vid personligt möte. Klagomål eller synpunkt kan läm 
nas anonymt. Information om hur man lämnar klagomål eller synpunkt finns 
på kommunens hemsida, samt anslaget ute på enheterna, där finns också in 
formation om hur man kontaktar Patientnämnden. 
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Oberoende av hur klagomål eller synpunkt inkommer ska ärendehanteringen 
ske enligt följande: kategorisering/registrering/fördelning, åtgärd, handlägg 
ning, avsluta ärende, sammanställning och analys. Den som lämnat klagomål 
eller synpunkt får alltid återkoppling efter avslutad utredning ( om kontakten 
inte gjorts anonymt). Klagomål och synpunkter ska, på samma sätt som andra 
avvikelser, analyseras i verksamheterna och tas upp för diskussion i medarbe 
targrupper, som ett underlag för verksamhetsförbättring. 

Egenkontroll 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p 2 
Varje enhet ansvarar för att genomföra egenkontroller, vilka egenkontroller 
och frekvensen med vilken dessa genomförs varierar beroende på verksamhet. 
Vissa egenkontroller är gemensamma för alla verksamheter, t.ex. kontroll av 
följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler ska genomröras minst en 
gång om året. Det finns en standardiserad enkät för att kartlägga följsamhet 
för hygienombud och enhetschefer att använda. 
Personligt förskrivna hjälpmedel följs upp systematiskt av arbetsterapeut/fysi 
oterapeut. Vid all förskrivning görs riskbedömning och ansvarig förskrivare 
bedömer då uppföljningsbehov och planerar för uppföljning. 
Personer som förväntat avlider inom kommunens verksamheter registreras i 
det palliativa registret, det utgår en enkät till anhöriga för att utvärdera vården 
i livets slutskede. 
Systematisk egenkontroll av livsmedelshantering genomrörs på alla enheter. 
Enheten för Miljö och hälsa ansvarar för granskningen. 
Två gånger om året görs en sammanställning och analys av avvikelser att an 
vända för verksamhetsutveckling på olika nivåer i kommunens verksamheter. 

PROCESS - Åtgärder för att öka 
patientsäkerheten 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 2 
Alla nyanställda inom socialtjänsten genomgår en introduktion, antingen på 
den specifika arbetsplatsen/enheten, eller vid bemanningsenheten då det är frå 
gan om personal som kommer att arbeta på flera enheter. Introduktionen är an 
passad efter utbildningsnivå och säkrar att alla medarbetare får en likvärdig in 
troduktionsprocess och kunskap om kommunens mål och arbetssätt. Vid be 
manningsenheten har en kvalitetsansvarig sjuksköterska anställts, för att kvali 
tetssäkra kompetensen hos den personal som rekryteras. Inom några enheter är 
personalomsättningen ett problem både i chefsposition och bland baspersonal, 
en god introduktion ger trygga medarbetare och sannolikheten för att dessa 
stannar kvar hos kommunen ökar. Genom bemanningsenheten tillgodoses be 
hovet av kompetenta vikarier och detta minskar behovet av extraarbete för or 
dinarie personal vid eventuell sjukdom och ledigheter. Kvaliteten och kompe 
tensen säkerställs. 
Det finns en process för läkemedelsdelegering, med steg medarbetaren måste 
genomgå, och godkännas på, för att erhålla delegering. Delegeringen omprö 
vas årligen för fastanställd personal och var 6:e månad för vikarier. Vikarierna 

8 

Page 14 of 295



omprövas oftare än fastanställd personal eftersom det inte är ovanligt med 
långa perioder då de inte arbetar. Rutin, användande av sina kunskaper, är av 
görande för att en delegering skall vara säker. 
Inom särskilda boende former arbetar metodhandledare för att på ett systema 
tiskt sätt handleda sina kollegor i både social och medicinsk dokumentation 
samt hur man dokumenterar i och arbetar utifrån en individuell genomförande 
plan. Under 2018 har personalen genomgått intern utbildning i arbetssättet In 
dividens Behov i Centrum (IBIC) och implementering av IBIC kommer att 
fortsätta under 2019. 
Genom samverkan inom NOSAM Härryda har en lokal handlingsplan för psy 
kisk hälsa antagits utifrån den nationella och regionala/delregionala planen för 
att stärka den psykiska hälsan i landet. Handlingsplanen skapar förutsättningar 
för samverkan och möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan verk 
samheter och därmed bidrar den till stärkt patientsäkerhet. 
För att säkerställa kvaliteten i den palliativa vårdprocessen finns en palliativ 
koordinator anställd (50 % av en heltid), uppdraget innebär utveckling, utbild 
ning och uppföljning. Arbete med palliativregistret sker fortlöpande. 
För att säkra kompetensen och kompetensutvecklingen för de anställda har ut 
bildningar inom hjärt-lungräddning och luftvägsstopp, läkemedelshantering, 
demensvård, palliativ vård, epilepsi, diabetes, sår, hygien, medicinteknik, in 
kontinens, förflyttningsteknik, kompressionsbehandling och psykiatri genom 
förts under 2018. 
En del personal har fått utbildning i lågaffektivt bemötande och utbildning i 
kollegial handledning har påbörjats. 
Det finns riktlinje för utfärdande av tandvårdskort och erbjudande om munhäl 
sobedörnning. Kartläggning avseende behov av utbildning inom området har 
påbörjats. 

Riskanalys 
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap 2§ p 4 
Riskanalys ur ett patientsäkerhetsperspektiv ska utföras vid upptäckter av ris 
ker/avvikelser eller då chef eller medarbetare upplever att ett visst moment är 
riskfyllt. Till exempel vid organisationsförändringar, införande av ny teknik, ny 
medicinteknisk utrustning eller nya metoder. Alla inträffade händelser eller 
identifierade risker bedöms beträffande sannolikhet för upprepning och allvar 
lighetsgrad. På samtliga enheter finns samverkansmöten där omvårdnadsperso 
nal, enhetschef och hälso- och sjukvårdspersonal träffas för att analysera rap 
porterade avvikelser och identifierade risker. 
Standardiserade riskbedörnningar genomförs inför hjälpmedelsförskrivning till 
sammans med information till patient och närstående om eventuella risker. 
Sjuksköterskorna utför, vid risk för trycksår och undernäring, standardiserade 
bedömningar enligt Nortonskalan. 
Härryda kommun har en fixartjänst som utför besök i hemmet för att förebygga 
fallolyckor. Fixaren har en checklista att använda vid besöken, det innebär en 
säkerhetsrond där fixaren tillsammans med den enskilde kan se över risker i bo 
staden på ett strukturerat sätt. Under 2018 har fixartjänsten varit tillgänglig för 
individer över 75 år, från årsskiftet har åldersgränsen sänkts och erbjuds nu till 
alla över 70 år. 
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Utredning av händelser - vårdskador 
HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap sista stycket 
Fall är den i särklass vanligaste avvikelsen som rapporteras. Detta beror troligen 
på att det är vanligt med fall, men också att kommunen bestämt att samtliga fall 
ska rapporteras. Detta gäller oavsett om personen skadas vid fallet, hade kunnat 
skadas, eller inte skadas. Det är väl inarbetat i verksamheterna att ett fall är en 
avvikelse. Det är relativt enkelt att definiera när någon fallit, det kan vara en an 
ledning till att dessa avvikelser är många. Andra typer av avvikelser är inte all 
tid lika lätta att definiera som just avvikelser, varför de kanske inte rapporteras i 
lika hög grad. Arbete med att utveckla avvikelsehanteringen pågår. 
Då en total nollvision avseende fall är orimligt fokuserar verksamheterna på att 
minimera riskerna för fall samt minimera skadorna vid fall med hjälp av fall 
riskbedörnningar, planer och hjälpmedel. Därför utgörs utredningarna av fall 
händelserna främst av kontroller av fallriskbedörnningar och åtgärder för att mi 
nimera fallrisk och skador vid eventuellt fall. 
Den avvikelsetyp som rapporteras med näst högts frekvens är läkemedelsavvi 
kelser. Några av de rapporterade läkemedelsavvikelserna orsakas av brist på 
kommunikation, läkemedel som inte lämnats till/tagits med till patienter för att 
utföraren inte vetat om att så skulle ske. Detta har uppmärksammat vikten av att 
följa befintliga rutiner och vad som kan ske när man hoppar över ett steg i pro 
cessen. Det uppmärksammar också vikten av samverkan mellan olika enheter 
och rutiner/processer som inkluderar flera verksamheter. För övrigt kan de 
flesta läkemedelsavvikelser härledas till att man inte följt rutinen, exempelvis 
inte givit läkemedel på utsatt tid, inte signerat givet läkemedel, givit fel läkeme 
del. Om rutinen följts hade dessa händelser inte skett, detta talar för vikten av 
fortsatt strikt delegationsförfarande avseende läkemedelshantering och vikten av 
kontinuerlig diskussion och fortbildning/kompetensutveckling avseende läke 
medelshantering. Frågan är ständigt aktuell. 

Informationssäkerhet 
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 
Sektorn för socialtjänst omfattas av Hänyda kommuns övergripande system 
för IT-säkerhet och deltar i kommungemensamma riskanalyser, utbildnings 
satsningar och IT-säkerhetsgrupper. Treserva prioriteras som ett av de viktig 
aste systemen att åtgärda vid eventuella driftsstopp. Det finns systemsäker 
hetsplaner som skapats/uppdaterats under året, inga uppföljningar har genom 
förts efter att planerna antagits i sin nuvarande utformning. 
Treserva är primärt det system där personuppgifter och sekretessbelagd in 
formation för socialtjänstens verksamhet hanteras. Åtkomst till information i 
Treserva baseras på tillhörighet i organisationen samt yrkesroll. För att garan 
tera säker inloggning i datorer inom kommunens nätverk sker autentisering av 
inloggningsuppgifter mot kommunens AD-register. Medarbetarna använder 
även SITHS-kort, så kallad tvåfaktorsinloggning, till exempel vid digital sig 
nering på mobil enhet. 
Uppföljning och utvärdering sker genom loggkontroll som utförs på slumpvis 
utvalda medarbetare en gång per månad för varje enhet. Granskningarna har 
inte visat på någon olovlig/olämplig åtkomst av uppgifter. Riktad loggkontroll 
genomförs till följd av misstanke om felaktig personuppgiftsbehandling. 
Det finns säkerhetsrutiner för driftstopp, både oplanerade och planerade. 
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Under året har kommunen arbetat med riktlinjer och rutiner för informations 
överföring, mellan verksamheter inom kommunen och andra vårdgivare, detta 
framförallt genom inhämtande av samtycke från brukare/patienter, då inform 
ationsöverföring krävs för trygg, säker och kvalitativ vård och omsorg. 
Den granskning som genomförts av hälso- och sjukvårdspersonalens doku 
mentation i samband med klagomåls- och avvikelseutredning visar på övervä 
gande hög kvalitet. Arbetet med att förändra dokumentationssättet för legiti 
merad personal för att kunna rapportera KV A-koder har intensifierats under 
året då koderna ska rapporteras till Socialstyrelsen från och med årsskiftet en 
ligt HSLF-FS 2017:67 och denna förändring måste ske på ett säkert sätt. 

RESULTAT OCH ANALYS 
SFS 2010:659, 3 kap. JO§ p 3 

Egenkontroll 
Det genomförs egenkontroller på enheterna, man kontrollerar individuella ge 
nomförande planer, har brukarmöten och brukarenkäterna gås igenom och an 
vänds som underlag för förbättringsarbete. 
En standardiserad enkät riktad till personalgrupper för att kartlägga följsamhet 
av hygienrutiner finns att använda för hygienombud och enhetschefer. 
Avseende den palliativa vården som bedrivs i kommunen kontrolleras kvali 
teten genom palliativregistrets enkät och övriga uppgifter som registreras i re 
gistret. Frågeställningarna från registret har dock ändrats, varför jämförelser 
med tidigare år inte är möjlig. Nedan redovisas några av de kvalitetsindikato 
rer man arbetat med i år och noterar fokusornråden för 2019, som smärtskatt 
ning sista levnadsveckan och munhälsobedömning sista levnadsveckan. 

Kvalitetsindikator palliativa registret Målvärde Resultat% 
% 

Dok. brytpunktssamtal 98,0 71,6 

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

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

Smärtskattats sista levnadsveckan 100,0 38,3 

Dok. munhälsobedömning sista levnads- 90,0 35,8 
veckan 

Utan trycksår (grad 2-4) 90,0 88,9 

Mänsklig närvaro i dödsögonblicket 90,0 91,4 

Läkemedelsordinationer och brytpunktssamtal har inte kommunen ensamt an 
svar för, regionens primärvård svarar för läkarkompetens och de insatser som 
kräver läkarvård. 
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Avvikelser 
Totalt har det inkommit 3007 avvikelser i verksarnhetsprogrammet Treserva 
under 2018, år 2017 rapporterades 2948 avvikelser. Fördelningen mellan ty 
perna av avvikelser ser ut på likande sätt som för de sista åren, de flesta avvi 
kelserna avser fall, 58 %. En stor andel avvikelser gäller läkemedel. 

Fördelning avvikelser 2018 

■ Fall ■ Läkemedelshändelser ■ Brist i vård/omsorg/behandling Övrigt 

Arbetet med att minska antalet fall pågår, men det f'ar anses svårt att helt und 
vika fall. Kommunen har därför valt att arbeta för att minimera skaderisken 
och risken att en brukare/patient blir liggande länge utan hjälp efter fall. Detta 
genom fallskadeförebyggande åtgärder, såsom höftbyxor, larmmattor och 
halksockor. Man kan se tendenser till minskning av antalet frakturer efter fall, 
trots att antalet rapporterade fall ökat. Antalet frakturer är dock så få att det är 
svårt att dra några slutsatser. Under 2018 finns 10 frakturer rapporterade, mot 
201 7 -års antal frakturer på 13. 
Avvikelserna som gäller läkemedelshanteringen avser oftast att läkemedel inte 
givits på avsedd tid eller missats att ges. Dessa problem arbetas med, dels på 
enhetsnivå, dels kommunövergripande genom att digital signering införts. In 
förandet av digital signering har initialt inneburit en del problem med IT-verk 
tyget, varför en del av avvikelserna gällande uteblivna läkemedel/utebliven 
signering kan hänföras till detta. 
Fyra händelser har bedömts som allvarliga utifrån konsekvens för individen 
inom lagrummet för Hälso- och sjukvårdslagen, samtliga av dessa är fallhän 
delser. Utredningarna har inte visat på att händelserna varit undvikbara, varför 
ingen händelse rapporterats enligt lex Maria (HSLF-FS 2017:41). Enligt Lex 
Maria ska den som vårdgivaren utsett som ansvarig för anmälningsskyldig 
heten rapportera till Inspektionen för vård och omsorg (IYO) händelser som 
medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Vårdskada är en 
skada som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid pati 
entens kontakt med hälso- och sjukvården. En allvarlig vårdskada är en vård 
skada som är bestående och inte ringa eller lett till att patienten fått ett väsent 
ligt ökat vårdbehov eller avlidit. 
Avvikelser som rapporterats avseende samverkan med regionen handlar 
främst om utebliven medverkan vid samordnad individuell vårdplanering 
(SIP) och bristande kommunikation eller informationsöverföring i samband 
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med utskrivning från sjukhus. Antalet regionala samverkansavvikelser som 
skickats från Hänyda kommun till regionen är tio. Härryda kommun har fått 
in en samverkansavvikelse från regionen. Genom samverkan i NOSAM arbe 
tas med en samsyn kring SIP, hur och när SIP ska genomföras. 

Klagomål och synpunkter 
En enkät går ut till anhöriga till patienter som vårdats palliativt av kommunen 
efter att patienten avlidit. Synpunkterna som inkommit visar att anhöriga i hög 
utsträckning upplever att läkare inte varit involverade i vården. Anhöriga är 
dock övervägande nöjda med vården och omsorgen som patienterna fått. 
En del klagomål eller synpunkter som inkommit avser problem som kommu 
nen inte alls eller inte ensam är ansvarig för, detta visar på brister i kommuni 
kation och samverkan, till exempel att det kan vara svårt att få träffa läkare. 
Kommunen är inte arbetsgivare för läkare, utan läkarkontakt fås i samverkan 
med regionen. Det övergripande samverkansarbetet sker framförallt i 
NOSAM. Samverkan sker också med enskilda aktörer och på individnivå. Det 
framkommer att en del klagomål och synpunkter beror på en brist på samsyn 
eller kommunikation gällande vad man kan förvänta sig av kommunen som 
vårdgivare. Kommunikation, både på individnivå och övergripande på kom 
munnivå ses som förbättringsområden. 

Händelser och vårdskador 
Eftersom de allra flesta avvikelser som rapporterats är fall har samtal/diskuss 
ion förts kring riskbedörnning och fallförebyggande arbete. Att arbeta risk 
medvetet och med ständiga förbättringar för att minimera risker är en del av 
det fallförebyggande arbetet, samt att belysa konsekvenserna av fall. Oftast 
sker fallen utan några bestående skador, men några av fallen har resulterat i 
frakturer eller skador som krävt sjukhusvård. Ett fall kan i förlängningen leda 
till för tidig död och det anses viktigt att personalen har med sig den vetskapen 
i sitt dagliga arbete. 
Kunskap om hur medicintekniska produkter ska användas och de risker medi 
cintekniska produkter innebär har varit på agendan. Rätt använda är medicin 
tekniska produkter hjälpmedel, fel använda är de potentiellt orsak till vårdska 
dor. Utbildning och kunskap kring området prioriteras. 
V åra analyser visar att många händelser kan härledas till kommunikations bris 
ter. Besök eller åtgärder som inte genomförts på grund av brist på eller fel 
aktig information. Detta visar på vikten av att följa informationsöverförings 
processen, att om ett steg missas kan det få stora konsekvenser för enskilda 
patienter/brukare. 

Riskanalys 
Kommunen har under 2018 genomfört en organisationsförändring, som skulle 
kunna påverka brukare/patienter direkt, och har med avseende på denna ge 
nomfört en riskanalys. Sjuksköterskeenheten har tidigare utgått från två geo 
grafiska platser i kommunen, förändringen innebär att sjuksköterskeenheten 
samlats på en geografisk plats, huvudorten Mölnlycke. Då kommunen täcker 
en relativt stor yta, kommer man i riskanalysen fram till att patientsäkerheten 
inte kommer att påverkas nämnvärt av de, för vissa patienter, längre transport 
sträckorna. Däremot uppstår fördelar då sjuksköterskorna ges möjlighet att 

13 

Page 19 of 295



samarbeta och fördela arbetet. Framförallt minskar sårbarheten i bemanning 
på obekväm arbetstid. Förändringen innebär alltså fördelar arbetsmiljömässigt 
samt stärker möjligheterna för kollegialt samarbete och därmed utveckling och 
ökad patientsäkerhet. 
Under den ovanligt varma sommaren identifierades risker avseende intorkning 
och överhettning. Till följd av detta aktualiserades rutinerna för värmebölja som 
fanns sedan tidigare och medarbetarna uppmärksammades på riskerna och 
kunde arbeta för att minimera dessa. 

Mål och strategier för kommande år 
Under 2019 skall arbetet med Härryda kommuns kvalitetsledningssystem fort 
sätta, detta görs i verktyget Stratsys. Utbildning i Stratsys kommer att ske på 
bred front under året och i början av året skall enhetsplanerna vara klara, här 
kan enheterna själva planera och redovisa exempelvis egenkontroller och för 
bättringsarbeten. Detta kommer att förbättra transparensen och möjligheterna 
att jämföra resultat både med andra enheter och med den egna enheten, över 
tid. Lärdomar och strategier kan delas mellan enheter. 
Avvikelsehanteringen, uppföljning och utredning av avvikande händelser och 
risker ska förändras för att bli mer systematisk och åtgärder och återkoppling 
ska ske snabbare än idag, arbetet med detta påbörjas under 2019. 
Kompetensutveckling för personal är ett prioriterat område för kommande år. 
De olika enheterna och enskilda medarbetare har olika behov av kompetensut 
veckling varför satsningarna kan se olika ut. Som ett led i implementeringen 
av den lokala handlingsplanen för psykisk hälsa kommer medarbetare att få 
utbildning genom kursen "första hjälpen till psykisk hälsa". 
Ett psykiatriteam ska bildas där kommunens specialistsjuksköterska i psykiatri 
ska ingå, uppdragsbeskrivningen är under framtagande. Det kommer att ingå i 
uppdraget att upprätta samverkansvägar gentemot regionens polikliniska psy 
kiatri och rättspsykiatrin. 
Att fortsätta arbetet med och implementering av dokumentation enligt IBIC 
samt dokumentation utifrån möjlighet att rapportera KV Å-koder och kvalitets 
säkra dokumentationen är prioriterade arbetsområden under 2019. KVÅ-kod 
ningen kommer också att möjliggöra uppföljning av den legitimerade persona 
lens arbete. 
Inom den palliativa vården ska arbetet med att smärtskatta och utföra munhäl 
sobedörnningar utvecklas/förbättras. 
Arbetet med att förbättra kommunens kommunikation avseende hälso- och 
sjukvård och patientsäkerhet ingår i kommunens övergripande kommunikat 
ionsarbete. Det innefattar kommunikationsvägar och fokus på hur och vad vi 
kommunicerar till vem och när. Arbetet pågår och fortsätter under 2019. 
Härryda kommun kommer att fortsätta att främja samverkan, och verka för 
goda samverkansvägar för en utvecklad och högkvalitativ Nära vård. 
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Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insats i 
Härryda kommun 2018 

Sammanfattning
I Härryda kommun är välfärdsnämnden ansvarig vårdgivare för elevhälsans psykologiska 
insats (EPI). Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska vårdgivaren bedriva ett 
systematiskt patientsäkerhetsarbete vilket innebär att arbeta förebyggande för att 
förhindra vårdskador, förenkla för patienter att anmäla felbehandling samt att utreda 
händelser som lett till eller hade kunnat leda till vårdskada. Vårdgivaren har också en 
skyldighet att dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är 
fördelat.

I enlighet med 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen ska en patientsäkerhetsberättelse 
upprättas senast 1 mars varje år. Patientsäkerhetsberättelsen ska beskriva:

 Hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits under föregående kalenderår

 Vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten

 Vilka resultat som uppnåtts

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) utvecklar kraven för innehållet i 
patientsäkerhetsberättelsen, som bland annat även ska innehålla övergripande mål och 
strategier för kommande år. 

Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för de som önskar ta del av den.
Elevhälsans psykologiska insats har påbörjat arbetet med att formalisera det systematiska 
kvalitetsarbetet. Prioriterade områden under 2019 är rutiner för avvikelserapportering, 
framtagande av handbok för psykologer inom elevhälsan samt arbetet med egenkontroll. 

Förslag till beslut
Välfärdsnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska 
insats i Härryda kommun år 2018.

Gunilla Cederberg                     Marie Wilhelmsson
Verksamhetschef EPI Verksamhetschef EPI
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Sammanfattning

Elevhälsans psykologiska insats (EPI) är en del av skolornas arbete samtidigt som den är en 
del av hälso- och sjukvården och går under hälso- och sjukvårdslagarna. Elevhälsan ska 
främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande med mål att stödja elevernas utveckling mot 
utbildningens mål.

Under 2018 har ett Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och patientsäkerhet 
gällande elevhälsans psykologiska insats tagits fram och antagits av kommunstyrelsen i § 308 
den 27 augusti 2018. Ledningssystemet har gjorts känt i psykologgruppen. 

Med syfte att säkerställa kvalitet och likvärdighet i psykologgruppen och ute på 
skolenheterna gällande de processer som innefattas av Elevhälsans psykologiska insatser har 
lokala riktlinjer och rutiner utarbetas och ligger samlade i ett dokument som heter “Handbok 
för psykologer”. Detta dokument uppdateras och aktualiseras kontinuerligt.

Rutiner för att introducera nyanställda psykologer har tagits fram och genomförts med syfte 
att säkerställa att alla psykologer i verksamheten från början av sin tjänstgöring känner till 
rutiner och lokala riktlinjer.

Arbetet med att ta in och utreda avvikelser har formaliserats under året. Frågan aktualiseras 
återkommande på möten som psykologgruppen har. 

Skolpsykologerna har under året samverkat med ett flertal olika aktörer och vårdgrannar. 
Utförare av PLA-uppgifter har medverkat i nätverksträffar nationellt och lokalt. Där har 
frågor kring patientsäkerhet, uppföljning och kvalitet diskuterats. 

Skolpsykologerna har haft möjlighet att gå olika utbildningar under året, bl a i specifika test- 
och utredningsmetoder och handledning. Flera psykologer går specialistutbildning och är i 
olika skeden av den processen. 

Skolpsykologerna har under läsåret 2018/2019 varit 5,8 tjänster om 5319 antal elever i grund- 
och grundsärskolan. I gymnasiet och gymnasiesärskolan 1 tjänst om 1700 elever och i 
förskolan 1 tjänst. Det har även varit 0,2 % tjänst i statsbidrag för ett samverkansprojekt 
(“Tidiga insatser för barn och familjer”) inom grundskolan. 
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Övergripande mål och strategier

SFS 2010:659, 3 kap. 1 § Vårdgivaren skall planera, leda och kontrollera verksamheten så 
att den leder till att kravet på god vård upprätthålls.

Målet med patientsäkerhetsarbetet inom elevhälsans psykologiska insats är att säkra en god 
och säker vård där risker och händelser identifieras tidigt och kan förebyggas. Det ska inom 
verksamheten finnas den bemanning och kompetens som är nödvändig för att på sikt uppnå 
dessa mål. Det ska även finnas säkra rutiner och lokala riktlinjer för arbetet och dessa ska 
vara kända av all personal. Arbetsmiljön ska vara sådan att tid finns för planering och 
kvalitetsarbete. Strategier för att uppnå detta mål är att:

● Årligen säkra bemanning och kompetens utifrån kravet på god vård och en 
verksamhet som tidigt kan förebygga händelser och avvikelser

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

● Kontrollera och följa upp arbetet

Arbetet utgår ifrån ledningssystemet vilket omsätts i aktiviteter i verksamheten med syfte att 
säkra en god och säker vård samt likvärdighet i insatserna.

Ledningssystemet

Bilden nedan illustrerar patientsäkerhetsarbetet som en cyklisk process där verksamheten 
kontinuerligt planeras, genomförs, utvärderas och förbättras. 
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Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

SFS 2010:659, 3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 Vårdgivaren skall dokumentera 
hur ansvaret är organiserat och fördelat i verksamheten.

Under 2018 har Gunilla Cederberg varit verksamhetschef för Elevhälsans psykologiska 
insatser (EPI) i grundskolan. För gymnasiet har Egil Gry varit verksamhetschef under 
vårterminen 2018 
och Marie Wilhelmsson under höstterminen 2018. Psykologerna Lova Hillarp Katz och Åsa 
Lundborg har varit utförare av psykologiska ledningsansvarsuppgifter (PLA) preciserade i 
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och patientsäkerhet gällande elevhälsans 
psykologiska insats. Detta ledningssystem är ett styrdokument som preciserar hur god 
patientsäkerhet ska säkerställas i elevhälsans psykologiska insats.

Vårdgivare

De delar av den psykologiska insatsen inom elevhälsan som utgör hälso- och sjukvård 
regleras bl. a. av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30). Härryda kommun är, genom 
Välfärdsnämnden, ansvarig vårdgivare. Vårdgivaren ansvarar för att det finns ett 
ledningssystem och utser verksamhetschef för elevhälsans psykologiska insats. 
Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 
verksamhetens kvalitet. Vårdgivaren ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, 
kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. 

Verksamhetschef och psykologiskt ledningsansvarig

Då verksamhetscheferna saknar psykologisk kompetens kan verksamhetscheferna ge uppdrag 
åt legitimerad psykolog att fullgöra och ansvara för vissa ledningsuppgifter. Det innebär att så 
länge den psykologiskt ledningsansvarige (PLA) har dessa ledningsuppgifter utförs de av 
denne och inte av verksamhetschefen. Verksamhetschefen ansvarar för att uppdraget som 
psykologiskt ledningsansvarig utförs på ett tillfredsställande sätt. I Härryda kommun har 
Lova Hillarp Katz och Åsa Lundborg under 2018 fördelat arbetsuppgifter som innefattas i 
PLA-uppdraget mellan sig. Målet är att PLA-uppdraget under 2019 ska permanentas och 
innehas av en person.

Legitimerad psykolog

Den enskilde psykologen arbetar på uppdrag av rektor. Till de arbetsuppgifter som faller 
inom hälso- och sjukvård innefattas bland annat individinriktade insatser direkt till elev, 
vårdnadshavare eller pedagoger. Som hälso- och sjukvårdspersonal har psykologen ett 
personligt yrkesansvar, vilket innebär att alltid vara ansvarig för att fullgöra sina 
arbetsuppgifter enligt gällande lagstiftning samt de bestämmelser och föreskrifter som i 
övrigt gäller för verksamheten. I Härryda kommun är psykologerna anställda på den centrala 
Utvecklings- och stödenheten (USE).
Psykologen ska ha god kännedom om och följa den lagstiftning som gäller inom hälso-
och sjukvården samt de bestämmelser och föreskrifter som i övrigt gäller för verksamheten, 
t.ex. skollagen. I Handbok för psykologer (digitalt dokument som tagits fram av psykologer 
anställda på USE, innehåller rutiner och lokal tillämpning för att bedriva psykologiskt arbete 
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på ett patientsäkert sätt) specificeras ytterligare information om sekretesslagstiftning och 
tillämpning av lagstiftningen inom området. 

Struktur för uppföljning/utvärdering

SOSFS 2011:9, 3 kap. 2 § Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet 
enligt LSS ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera 
och förbättra verksamheten.

Uppföljning och utvärdering av patientsäkerheten i elevhälsans psykologiska insats sker 
årligen genom denna patientsäkerhetsberättelse. Avvikelser och vårdskador hanteras och mäts 
via rapportering i avvikelsehanteringen. På psykologmöte varannan vecka tas frågan om 
avvikelser upp. Avvikelser utreds av PLA och verksamhetschef informeras. Dokumentation 
av eventuella beslutade förbättringsåtgärder utifrån utredning av avvikelser ska även ske i 
form av protokoll från psykologmöten. Vid behov upprättas nya rutiner. 

Egenkontroll av olika insatser ger också kunskap om verksamhetens kvalitet. Resultaten 
gällande avvikelser, uppföljningar och egenkontroll sammanställs av PLA och återförs till 
verksamheten och vårdgivaren av via psykologmöten samt patientsäkerhetsberättelsen. 

Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts för ökad 
patientsäkerhet 

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 Vårdgivaren skall senast 1 mars varje år upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse där arbetet med patientsäkerhet skall beskrivas och vilka åtgärder 
som har vidtagits och vilka resultat som har uppnåtts.

● Under 2018 har ett Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och 
patientsäkerhet gällande elevhälsans psykologiska insats tagits fram och antagits av 
kommunstyrelsen i § 308 den 27 augusti 2018. Ledningssystemet har gjorts känt i 
psykologgruppen. 

● Utvecklandet av ett årshjul för den psykologiska verksamheten har påbörjats.
● Arbetet med rapportering och utredning av avvikelser har formaliserats. 
● Skolpsykologerna har återkommande (varannan vecka) möten där rutiner och 

riktlinjer från Handbok för psykologer aktualiseras och vid behov revideras.
● Riktlinjer kring vilka skolpsykologiska insatser som definieras som hälso- och 

sjukvård och således ska journalföras i PMO har upprättats.
● Rutiner för introduktion av nyanställda har upprättats och använts. 
● Skolpsykologerna har identifierat svårigheter med sekretess vid samtal utifrån att 

samtalsrummet inte är tillräckligt ljudisolerat, arbete pågår med att ordna en annan, 
mera ändamålsenlig, lokal.

● Förvaringen av psykologiskt testmaterial samt testprotokoll har systematiserats.
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● Utförare av PLA-uppgifter har medverkat i nätverksträffar nationellt och lokalt. Där 
har frågor kring patientsäkerhet, uppföljning och kvalitet diskuterats. Det har varit bra 
forum för omvärldsbevakning och kunskapsspridning.  

Uppföljning genom egenkontroll

SOSFS 2011:9, 5 kap. 2 §, 7 kap. 2 § Vårdgivaren skall utföra egenkontroll i syfte att säkra 
verksamhetens kvalité

Vårdgivaren är skyldig att bedriva egenkontroll. Egenkontroll innebär systematisk 
uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att den bedrivs enligt 
de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem. Egenkontroll kan 
exempelvis innebära granskning av journaler och annan dokumentation eller uppföljning av 
att rutiner finns, följs och fungerar tillfredsställande.

Exempel på egenkontroll under året:
● Det har under året säkerställts att det finns rutiner för psykologiskt arbete och att 

dessa är väl kända bland psykologerna. 
● Rutinerna har diskuterats i psykologgruppen. 
● Nyanställda psykologer har fått ta del av avidentifierade utlåtanden som stöd i arbetet. 

Samverkan för att förebygga vårdskador

SOSFS 2011:9, 4 kap. 6 §, 7 kap. 3 § p 3 Vårdgivaren skall identifiera processer där 
samverkan behövs för att förebygga vårdskador.

● Psykolog har på del av tjänst deltagit i ett lokalt samverkansprojekt ("Tidiga insatser 
för barn och familjer") där socialtjänst, skola och Barn- och ungdomsmedicin (BUM) 
samt Ungas psykiska hälsa (UPH) deltar

● Samverkansmöten har skett med alla psykologer som arbetar med barn och ungdomar 
i Härryda kommun (BVC, BUP, BUM, UPH) 1 tillfälle/termin

● Samverkan sker kontinuerligt med vårdnadshavare
● Samverkan sker kontinuerligt med övriga professioner på Utvecklings- och 

stödenheten (t ex specialpedagoger, logopeder och verksamhetsutvecklare i skolteam 
och Tellus)

● Elevhälsans professioner (rektor, skolsköterska, specialpedagog, psykolog, kurator) 
har samverkat ute på skolenheterna 

● Psykologer har deltagit på samverkansmöten enligt Västbus riktlinjer 
● Nyanställda psykologer har varit på studiebesök på Kraftkällan (socialtjänst) med 

syfte att bli bekant med kommunens verksamheter
● Psykolog från UPH i Mölnlycke har medverkat på psykologmöte med syfte att främja 

samverkan och kännedom om varandras uppdrag. Psykolog från USE har också träffat 
representanter för UPH och diskuterat möjliga samarbeten

● Anhörigkonsulent (anhöriga till personer med funktionsnedsättning samt psykisk 
ohälsa) från Härryda kommun har informerat om sitt uppdrag på psykologmöte
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Riskanalys 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 1 § Vårdgivaren skall fortlöpande bedöma om det finns risk för att 
händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalité. För varje 
sådan händelse ska vårdgivaren:

1. uppskatta sannolikheten för att händelsen inträffar och
2. bedöma negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen

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

Under året har psykologerna arbetat med att uppmuntra till avvikelserapportering, avvikelser 
har varit en stående punkt på alla psykologmöten. Utifrån sjukskrivningar i psykologgruppen 
och hög grad av upplevd stress har diskussion förts på psykologmöten kring hur arbetssätt 
kan anpassas och utvecklas och hur enskild psykologs arbetsbelastning eventuellt kan 
minskas. Det har också kontinuerligt rapporterats och förts diskussion med verksamhetschef 
kring sådan belastning. Resultatet ligger bland annat till grund för fördelning av 
arbetsuppgifter inför nytt läsår. 

Informationssäkerhet

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1 § 

Under året har riktlinjer enligt den nya lagen GDPR varit i fokus. Datajournalprogrammet 
PMO har registrerats i kommunens registersystem ”Draft-it” med syfte att hålla reda på vilka 
register med personuppgifter som förekommer i kommunen.  

Psykologerna arbetar inom Härryda kommun och omfattas således av kommunens 
dokumenthanteringsplan som under året har uppdaterats av kommunens registrator i 
samarbete med PLA. 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet

SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS, 2011:9, 7 kap. 2 § p 5 Hälso- och sjukvårdspersonalen 
är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Personalen skall rapportera till 
vårdgivaren risker och händelser som skulle kunna medföra en vårdskada.

Skolpsykologen ansvarar för att anmäla avvikelser inom verksamheten genom att fylla i 
Avvikelserapport Härryda Kommun. Avvikelserapporter lämnas till den psykologiskt 
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ledningsansvariga (PLA) som i samråd med verksamhetschefen utreder och fattar beslut om 
åtgärd. Beslutet återkopplas till anmälaren. Vid avvikelser som gäller journalföringssystemet 
PMO konsulteras vid behov systemansvarig för PMO. Åtgärden utvärderas för att följa upp 
om den haft önskad effekt. Psykologiskt ledningsansvarig (PLA) tillsammans med 
verksamhetschef ansvarar för att sammanställning av samtliga avvikelserapporter under året 
görs, med syfte att analysera och identifiera mönster inom verksamheten. 

Vid stora brister i patientsäkerheten görs anmälan till Inspektionen för Vård och Omsorg 
(IVO). Vid allvarlig vårdskada görs anmälan enligt lex Maria. 

Under 2018 har två avvikelser rapporterats. Båda avvikelserna har utretts och hanterats enligt 
ovanstående rutin. Ingen av dessa har bedömts som allvarliga. Under 2019 kommer arbetet 
med avvikelser ytterligare utvecklas och systematiseras (vilket förtydligas under rubriken 
“Övergripande mål och strategier för 2019”). 

Hantering av klagomål och synpunkter

SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 § och 7 kap. 2 § p 6 Vårdgivaren ska ta emot och utreda klagomål 
och synpunkter på verksamhetens kvalité från elever, vårdnadshavare, personal, vårdgivare 
samt myndigheter.

Med klagomål menas att någon klagat på att verksamheten inte uppnår kraven på god 
kvalitet. Med synpunkter avses övrigt som framförs som berör verksamhetens kvalitet, t.ex. 
förslag på förbättringar.  Klagomål och synpunkter kan komma från: elever och deras 
närstående, personal, andra vårdgivare, socialtjänst, myndigheter, föreningar samt andra 
organisationer och intressenter. Synpunktshanteringen i kommunen kan användas för 
synpunkter och klagomål från elever och vårdnadshavare. 

Sammanställning och analys

SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 § Inkomna klagomål och synpunkter skall sammanställas och 
analyseras för att vårdgivaren skall kunna se mönster och trender.

Inkomna klagomål och synpunkter ska utredas. Utredningen ska komma fram till en åtgärd 
eller slutsats som kommuniceras med den som har framfört klagomål eller lämnat 
synpunkter. Under 2018 har inte strukturerade möten med verksamhetschef och PLA kring 
inkomna klagomål hållits. Det finns heller ingen dokumentation förutom avvikelserapporter 
inkomna från skolpsykologgruppen. Detta är ett område som behöver utvecklas under 2019. 

Utifrån sjukskrivningar har det inte funnits full bemanning av psykolog på alla skolenheter. 
Rektorer har då hört av sig till verksamhetschef och psykologutredningar har köpts in av 
extern aktör. 
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Samverkan med patienter och närstående

SFS 2010:659, 3 kap. 4 § Vårdgivaren skall ge patienter och närstående möjlighet att delta i 
patientsäkerhetsarbetet

All hälso- och sjukvård är frivillig, den är ett erbjudande. Informerat samtycke är en 
utgångspunkt. Psykolog ska alltid sträva efter att samarbeta med elev och vårdnadshavare för 
bästa möjliga vårdresultat. Vårdnadshavaren kontaktas när psykolog så bedömer det. Eleven 
bör alltid informeras om det som rör henne/honom och informationen ska anpassas utifrån 
elevens mognad och ålder. Eleven ska ha medinflytande som med tiden kan övergå till 
självbestämmande. Detta innebär att elev ensam kan ge samtycke till vissa psykologinsatser. 
Gällande psykologutredning inhämtas alltid samtycke från vårdnadshavare om eleven är 
under 18 år. 

Överföring av skolpsykologjournal till/från skola utanför kommunen eller friskola sker med 
vårdnadshavares skriftliga medgivande. 

Resultat 

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 Vilka resultat som uppnåtts i verksamheten av genomförda 
åtgärder.

Skolpsykologerna har under läsåret 2018/2019 varit 5,8 tjänster om 5319 antal elever i grund- 
och grundsärskolan. I gymnasiet och gymnasiesärskolan 1 tjänst om 1700 elever och i 
förskolan 1 tjänst. Det har även varit 0,2 % tjänst i statsbidrag för ett samverkansprojekt 
(“Tidiga insatser för barn och familjer”) inom grundskolan. 

Det har skett en utökning med 1,8 tjänst. PLA-arbetet har utökats till 15 % av en tjänst under 
höstterminen. Utökningen av PLA-tid har gjort det möjligt att arbeta med avvikelser, rutiner, 
ledningssystem och patientsäkerhetsberättelse.

Samtliga psykologtjänster har kunnat besättas med legitimerade psykologer. Några skolor har 
haft tillfälliga vakanser i samband med rekrytering. Arbetsgivaren har vid behov, utifrån att 
upprätthålla en hög patientsäkerhet, anlitat externa konsulter för psykologutredningar.

Under året har rutiner för psykologverksamheten tagits fram. Dessa kommer revideras 
kontinuerligt. Utförare av PLA-uppgifter har ansvarat för att skriva underlag till rutiner (i 
samråd med exempelvis jurister på Psykologförbundet och i samverkan med andra PLA i 
landet) som sedan diskuterats i hela psykologgruppen för att tillse transparens, delaktighet 
och ökad patientsäkerhet. 

Arbetet med avvikelser har systematiserats under året. Inga allvarliga vårdskador har skett 
och inga lex Maria-anmälningar har gjorts. Detta arbete bör prioriteras fortsättningsvis. Även 
arbetet med egenkontroll behöver utvecklas och det finns en struktur för att involvera 
psykologgruppen i sin helhet i detta arbete.  
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Representanter från psykologgruppen har under 2018 arbetat med att utforma PLA-
uppdraget. Från och med 2019 kommer en av psykologerna i gruppen kommer att utses till 
psykologiskt ledningsansvarig. Därmed kommer rollen och uppdraget att tydliggöras. 

Under året har kompetensutveckling skett i form av psykologspecifika utbildningar i WISC-
V och skolformsutredningar. Flera av psykologerna har påbörjat utbildning till 
specialistpsykolog. I det ingår fördjupning i etik och juridik, som är av vikt för 
patientsäkerheten. 

Övergripande mål och strategier för 2019

Under 2019 kommer en person anställas som PLA. Därmed kommer PLA-funktionen att 
formaliseras och uppdraget att tydliggöras med utgångspunkt i ledningssystemet som 
framtagits under 2018. PLA kommer även fortsättningsvis uppdatera sig kring aktuell 
lagstiftning och delta i nätverksträffar. 

Under 2019 kommer utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet att fortsätta. Följande 
områden har identifierats som prioriterade:

Avvikelser: arbetet med att ta in och utreda avvikelser fortsätter. Struktur för återrapportering 
till psykologgruppen utarbetas med syfte att utveckla verksamheten mot ökad kvalitet och 
patientsäkerhet.  

Rutiner: “Handbok för psykologer” kommer att utökas och uppdateras. Regelbunden 
aktualisering och uppföljning sker i psykologgruppen via återkommande punkt på 
psykologmöten. 

Egenkontroll: Arbetet med egenkontroll kommer att utvecklas under året. Fokusområde 
kommer att vara att gemensamt titta på rekommendationer utifrån utredningsresultat på 
avidentifierade psykologutlåtanden med syfte att erbjuda en likvärdig och patientsäker vård. 
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Sammanfattning
I Härryda kommun är välfärdsnämnden ansvarig vårdgivare för elevhälsans medicinska 
insats (EMI). Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska vårdgivaren bedriva ett 
systematiskt patientsäkerhetsarbete vilket innebär att arbeta förebyggande för att förhindra 
vårdskador, förenkla för patienter att anmäla felbehandling samt att utreda händelser som lett 
till eller hade kunnat leda till vårdskada. Vårdgivaren har också en skyldighet att 
dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat.

I enlighet med 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen ska en patientsäkerhetsberättelse 
upprättas senast 1 mars varje år. Patientsäkerhetsberättelsen ska beskriva:

 Hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits under föregående kalenderår

 Vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten

 Vilka resultat som uppnåtts

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) utvecklar kraven för innehållet i 
patientsäkerhetsberättelsen, som bland annat även ska innehålla övergripande mål och 
strategier för kommande år. 

Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för de som önskar ta del av den.
Under 2018 inkom 44 avvikelserapporter från skolsköterskor avseende elevhälsans 
medicinska insats i Härryda kommuns verksamhet, detta tyder på god följsamhet till 
rapporteringsskyldigheten, vilket är en viktig del i att bedriva god vård med hög 
patientsäkerhet. 

Förslag till beslut
Välfärdsnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska 
insats i Härryda kommun år 2018.

Gunilla Cederberg Marie Wilhelmsson
Verksamhetschef EMI Verksamhetschef EMI
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Sammanfattning  
Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska en patientsäkerhetsberättelse upprättas varje år 

där verksamhetens arbete med patientsäkerhet beskrivs och utvärderas. Det är ansvarig 

vårdgivare som tillsammans med utsedd verksamhetschef ansvarar för patientsäkerhetsarbetet 

inom Elevhälsans medicinska insats, fortsättningsvis kallad EMI. I Härryda kommun är det 

välfärdsnämnden som är ansvarig vårdgivare. Det är vårdgivarens ansvar att leda, planera och 

kontrollera verksamheten så att kraven på god vård uppfylls. 

 

Under 2018 har verksamhetschefsansvaret inom EMI varit uppdelat på två verksamhetschefer, 

en för grundskolan och en för gymnasiet samt en medicinskt ledningsansvarig skolsköterska, 

fortsättningsvis kallad MLA. EMI arbetar utifrån ett basprogram och ett årshjul för att 

säkerställa att arbetet bedrivs som planerat och att eleverna i kommunen får en likvärdig insats 

av den medicinska kompetensen.   

 

Elevhälsans medicinska insats är i största delen hälso- och sjukvård och omfattar ca 7150 

patienter i kommunen i åldrarna 6 år till 20 år samt dess personal som är skolsköterskor, 

skolläkare, verksamhetschefer och MLA. Alla elever som även är patienter i skolan har under 

2018 erbjudits hälsoundersökning, hälsosamtal och vaccinationer enligt kommunens 

basprogram.  

 

Under 2018 har EMI arbetat med att förbättra patientsäkerhets- och säkerhetskulturen, 

avvikelserapporteringen och skolsköterskornas aktiva deltagande i att utveckla säkra rutiner. 

MLA har varit tjänstledig under januari till september 2018 och arbetat 50 % för VästKom i 

projektet FVM, Framtidens vårdinformationsmiljö. MLA i Härryda kommun har samverkat med 

andra MLA i Göteborgsregionen och Västra Götalandsregionen i syfte att skapa ett gemensamt 

basprogram och likvärdighet i verksamheterna.  

 

Avvikelser har bedömts av MLA och avvikelserna mellan vårdgivarna kommer att tas upp 

snarast i vårdsamverkan i västra Götaland av verksamhetschefer EMI.  

 

Avvikelsehanteringen visar att verksamheten under 2019 behöver följa upp hur EMI och VGR 

samverkar utifrån regionala medicinska riktlinjer och vid remisshantering. Avvikelser kommer 

att lyftas till vårdsamverkan inom NOSAM. 

 

Under året har det även inkommit avvikelser gällande brister i journalföring och 

journalföringssystemet PMO. Gällande avvikelserapporteringen journalföringssystemet PMO 

pågår en ständig kontakt med företaget CGM. 

 

Patientsäkerhetsberättelsen för 2018 utgår bland annat från patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).  
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Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 

Vårdgivaren skall dokumentera hur ansvaret är organiserat och fördelat i verksamheten. 

 

God och säker vård är ett krav i såväl lagstiftning som föreskrifter. Samtliga chefer som 

bedriver vård och omvårdnad i sin verksamhet samt medarbetare ansvarar för att leva upp till 

lagens och föreskrifternas höga målsättning om god och säker vård.   

Vårdgivare 

Välfärdsnämnden är vårdgivare för elevhälsans medicinska insats och är ytterst ansvarig för all 

hälso- och sjukvård inom elevhälsan. Vårdgivaren ansvarar för att verksamhetschef enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen § 29 utses för EMI. Vårdgivaren ska dokumentera hur det 

organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten. Vårdgivaren 

ska leda, planera och kontrollera verksamheten så att kraven på god vård uppfylls. Vårdgivaren 

ansvarar också för att verksamhetschef, MLA samt lex Maria-ansvarig utses. 

Verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen § 29  

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för verksamheten och ska säkerställa att 

patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses. 

Verksamhetschefen ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att 

kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen upprätthålls och att kvaliteten i verksamheten 

systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Verksamhetschefen ansvarar för att de 

åtgärder vidtas som behövs för att förebygga att patienter inte drabbas av vårdskador samt för att 

det finns hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens. Dessa ansvarsområden ingår också: 

 organisera patientsäkerhetsansvaret inom sina verksamheter 

 se till att handlingsplaner upprättas för patientsäkerhetsarbetet 

 samverka med medicinskt ansvarig gällande patientsäkerhetsarbetet  

 informera skolsköterskornas chefer om fördelning av patientsäkerhetsansvar och 

instruktion om arbetsmetoder, utrustning, lagar och riktlinjer  

 upprätta patientsäkerhetsberättelse tillsammans med medicinskt ansvarig  

 ta initiativ till och delta i utredning av avvikelser och risker i verksamheten  

 rapportera legitimerad personal som befaras utgöra en fara för patientsäkerheten till 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

 följa upp och analysera kvalitetsarbetet inom hälso- och sjukvård/ 

patientsäkerhetsarbetet  

 ansvara för att det, fortlöpande och inför förändringar i verksamheten, görs 

riskbedömningar som har betydelse för patientsäkerheten  

 framföra behov av investeringar för patientsäkerhetsarbetet till Välfärdsnämnden 
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I Härryda kommun delas ansvarat för EMI på två verksamhetschefer. Verksamhetscheferna för 

EMI ansvarar tillsammans för ledning, planering och utveckling av verksamheten och att god 

vård bedrivs. Verksamhetschef för EMI inom gymnasieverksamheten har även personalansvar 

och kontinuerliga möten för EMI. Verksamhetscheferna ansvarar för att lokaler och utrustning 

för arbetet är anpassade för verksamhetens behov.  

 

Verksamhetscheferna är de personer som tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO) samt elever, föräldrar och personal ska kunna vända sig till när det gäller frågor som rör 

verksamheten. Verksamhetschef som inte har medicinsk utbildning måste överlåta det 

medicinska ledningsansvaret till medicinskt ledningsansvarig skolsköterska, MLA. 

Medicinskt ledningsansvarig (MLA) 

MLA är tillsammans med verksamhetschef ansvarig för att det finns ett ändamålsenligt 

kvalitetsledningssystem för att styra, följa upp, utveckla och dokumentera kvaliteten i 

verksamheten. MLA ansvarar för att ta fram riktlinjer enligt gällande lagar och föreskrifter för 

att garantera en god och säker vård. MLA säkerställer regelbundet att metodhandbokboken är 

uppdaterad och reviderar vid behov blanketter för EMI. MLA ska även: 

 arbetsleda skolsköterskor i den medicinska delen och tillse att de får information och 

instruktion, speciellt nyanställda, om arbetsmetoder, utrustning, lagar och riktlinjer m.m. 

för att förebygga vårdskador  

 utforma en checklista för nyanställda för att kvalitetssäkra introduktionen av nyanställd 

skolsköterska 

 planera och leda uppdraget som mentor/vaccinationssköterska har i sin tjänst, en 20 % 

tjänst 

 arbeta med patientsäkerhetsfrågor tillsammans med skolsköterskorna 

 åtgärda brister i patientsäkerheten i samverkan med verksamhetschefer för hälso- och 

sjukvård, EMI 

 samverka med verksamhetschefer och rektorer som ansvarar för hälso- och 

sjukvårdspersonalen på skolorna inom ramen för uppdraget 

 granska och följa verksamheterna utifrån lagkrav och på uppdrag av verksamhetschefer 

föreslå förbättringsåtgärder utifrån identifierade brister 

 analysera patientsäkerhetsarbete och dra slutsatser som kan användas i verksamheten för 

att förbättra patientsäkerheten  

 delta när handlingsplaner upprättas för patientsäkerhetsarbetet  

 ta emot, utreda och anmäla allvarliga risker, händelser och vårdskador till Inspektionen 

för vård och omsorg (IVO) tillsammans med verksamhetscheferna 

Chef för skolsköterskor  

Chefer för skolsköterskorna (enhetschef på gymnasiet respektive rektor på grundskolan) 

ansvarar för att i samråd med MLA anställa skolsköterska med rätt kompetens. Rektor ansvarar 

även för att det finns ändamålsenliga lokaler. Rektor skall se till att skolsköterska deltar i 
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kontinuerlig yrkesspecifik kompetensutbildning. Rektor ansvarar för att arbeta med ständiga 

förbättringar utifrån identifierade förbättringsområden samt att vid avvikelser kontakta MLA. 

Rektor informerar verksamhetschefer och medicinskt ansvarig vid planering av förändringar 

som kan ha betydelse för patientsäkerheten.  

 

Rektor ansvarar dessutom för att: 

 informera och samverka med verksamhetschefer för hälso- och sjukvård vid ledighet 

eller sjukfrånvaro mer än 2 veckor utifrån ledningssystemet 

 basprogram, metodhandbok och rutiner följs och att utarbetade metoder tillämpas på 

mottagningen 

 skolsköterskan utför hälso- och sjukvårds arbete av god kvalitet och hög patientsäkerhet 

 upprättade riktlinjer tillämpas i verksamheten och följa upp att verksamheten arbetar 

systematiskt med patientsäkerhet  

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, skolsköterskor och skolläkare 

All hälso- och sjukvårdspersonal, d.v.s. skolsköterska och skolläkare, har ett eget yrkesansvar 

för att arbetet utförs med god kvalitet och hög patientsäkerhet. Varje medarbetare ansvarar 

dessutom för att avvikelser och risker identifieras och rapporteras till rektor och MLA. Hälso- 

och sjukvårdspersonal ansvarar även för att fortlöpande göra riskbedömningar på individ- och 

gruppnivå utifrån kraven på hög patientsäkerhet. I detta ingår att: 

 följa föreskrifter samt använda de arbetsmetoder, verktyg och den utrustning som 

behövs för att förebygga vårdskador och säkerställa patientens säkerhet  

 uppdatera sig och ge information till patienter, personal och närstående i 

patientsäkerhetsfrågor  

 medverka i systematiskt patientsäkerhetsarbete  

 

Övergripande mål och strategier 
SFS 2010:659 3 kap, § 1 Vårdgivaren skall planera, leda och kontrollera verksamheten så att 

den leder till att kravet på en god vård upprätthålls.  

 

Målet med patientsäkerhetsarbetet är att bedriva en god och säker vård där risker och händelser 

identifieras tidigt och kan förebyggas. Med andra ord gäller nolltolerans för vårdskador. Det 

skall inom verksamheten finnas den bemanning och kompetens som är nödvändig för att på sikt 

uppnå detta mål. Det skall finnas säkra rutiner och lokala riktlinjer för arbetet. Dessa skall vara 

kända för all personal. Arbetsmiljön ska vara sådan att tid finns för planering och 

kvalitetsarbete. Strategier för att uppnå dessa mål är att: 

 årligen säkra bemanning och kompetens utifrån kraven på god vård och en verksamhet 

som tidigt kan förebygga händelser och avvikelser 

 säkra att det finns förutsättningar att arbeta systematiskt med de riktlinjer och rutiner 

som ska implementeras i verksamheten  

 kontrollera och följa upp arbetet 
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Figur 1: Ledningssystemet beskrivet som en cyklisk process 

 

 

Ovanstående ledningssystem illustrerar patientsäkerhetsarbetet som en cyklisk process där 

verksamheten kontinuerligt planeras, genomförs, utvärderas och förbättras.  

 

Under 2018 fortsatte arbetet med att granska lokaler och utrustning på alla skolor i enlighet med 

de nationella kvalitetsmåtten. Granskningen visade att det finns behov av att 

tillgänglighetsanpassa lokaler för EMI samt att anpassa lokalerna efter sekretessbehov. Detta 

utvecklingsarbete påbörjades 2017 och fortsätter under 2019.  

 

I förra årets patientsäkerhetsberättelse sattes ett mål att kvalitetssäkra vårdövergången mellan 

Västra Götalandsregionens barnhälsovård och elevhälsans medicinska insats. Kvalitetssäkringen 

är genomförd och innebär att en digital överföring av barnhälsovårdens journaler från Närhälsan 

i VGR sker till elevhälsans medicinska digitala journal PMO i Härryda kommun. Varje 

skolsköterska har tidigare överfört en mängd uppgifter manuellt till journalerna. Den digitala 

överföringen minskar risker som finns vid manuell överföring av data.  

 

Ett andra mål under 2018 var att tydliggöra rekryteringsprocessen och ansvarsfördelningen 

gällande rekrytering av skolsköterskor genom att specificera vem som ansvarar för att 

skolsköterskan ersätts senast efter 2 veckors frånvaro. Verksamheten ska rekrytera en 

specialistutbildad sjuksköterska snabbare till varje mottagning, en skolsköterska ska ersättas 

efter senast 2 veckor. Detta mål kvarstår till 2019 och verksamhetscheferna för EMI ansvarar för 

att det upprättas en tydlig, skriftlig rutin som förankras hos skolsköterskornas chefer. 

Verksamhetschefer ansvarar även för att följa upp att den nya rutinen följs av skolsköterskornas 

chefer (rektor).  

 

Under 2018 var målet att arbeta med en kvalitetssäkring av stödet till den enskilda 

skolsköterskan på skolan. Strategin var att tillse att skolsköterskan i sitt arbete har 
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förutsättningar att uppfylla lagar inom Hälso- och sjukvården och för detta ändamål skulle ett 

analysteam tillsättas av MLA.   

 

MLA tillsammans med skolsköterskorna arbetade som ett analysteam utifrån den IVO-anmälan 

som gjordes 2017. Analysen visade att skolsköterskans ensamarbete medför en risk för att 

brister inte upptäcks i tid. Det framkom även att skolsköterskans chef, som inte har medicinsk 

kompetens, haft svårigheter med att ha kontinuerlig uppföljning med skolsköterskan utifrån den 

medicinska delen i uppdraget. Skolsköterskans arbete fördelas idag så att ca 80 % av tjänsten är 

medicinskt arbete som leds av MLA och ca 20 % är elevhälsoarbete som leds av 

enhetschef/rektor.  

 

Utifrån detta har MLA och skolsköterskorna arbetat tillsammans under 2018 för att analysera 

orsaker och ta fram förslag till förbättringsåtgärder som verksamheten ska fortsätta arbeta med 

under kommande år. 

  

Analysteamet har lyft fram fem områden som verksamheten och cheferna behöver arbeta med 

för att säkerställa att skolsköterskans ensamarbete inte ska innebära en risk för 

patientsäkerheten: 

 

1. Kompetens - ökad kompetens hos ansvariga chefer kring EMI. 

2. Arbetsmiljö – chef har kontinuerlig uppföljning med skolsköterskan utifrån 

genomförandet av basprogrammet. 

3. Kvalitetssäkring - fungerande rutiner för samverkan mellan chefer och MLA för en god 

och patientsäker medicinsk elevhälsa. 

4. Behov av reflektion - skolsköterskan har behov av tid för reflektion över det egna 

arbetet. 

5. Akuta situationer - skolsköterskorna behöver tränas på och samtala om olika akuta 

situationer som kan uppstå på skolan.  

 

Struktur för uppföljning/utvärdering  

SOSFS 2011:9 3 kap. 2 § Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet 

enligt LSS ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och 

förbättra verksamheten  

 

Vårdskador mäts och följs upp via systematisk genomgång av avvikelserapporter inrapporterade 

från verksamheten. Elevhälsans medicinska insats använder sig av en avvikelseblankett som 

skickas till rektor och MLA. Skolsköterskor åtgärdar avvikelserna omgående så ofta de kan. 

MLA analyserar och åtgärdar de fel som kan åtgärdas relativt snabbt och enkelt. När det gäller 

systematiska fel som uppkommer mellan olika vårdgivare lämnas ansvaret över till 

verksamhetscheferna för EMI. De flesta systematiska felen inträffar mellan VGR och 

kommunen. 
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Uppföljning och utvärdering av patientsäkerheten i verksamheten sker kontinuerligt och den 

övergripande sammanställningen görs årligen genom denna patientsäkerhetsberättelse. 

Avvikelser och vårdskador hanteras och mäts via rapportering i avvikelsehanteringen. En risk 

eller en händelse mäts enligt en risk- och händelseanalys. Eventuella avvikelser skall snarast 

rapporteras till rektor, MLA och verksamhetschefer, som vid allvarlig händelse rapporterar 

vidare till vårdgivaren. Samtliga avvikelser rapporteras i patientsäkerhetsberättelsen. 

 

Beslutade åtgärder följs upp på skolsköterskemöten som leds av MLA och allt dokumenteras i 

mötesanteckningar. Egenkontroll av olika insatser kan utföras av skolsköterska, chef, MLA eller 

verksamhetschef EMI. Egenkontrollen ger kunskap om verksamhetens kvalitet. Resultatet av 

egenkontroll följs upp av MLA och vid behov verksamhetschef EMI. Uppföljningar och 

utvärderingar återförs till verksamheten för att säkerställa utveckling och förbättring. 

 

Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits samt åtgärder som genomförts för 

ökad patientsäkerhet 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 Vårdgivaren skall senast den 1 mars varje år upprätta en 

patientsäkerhetsberättelse där arbetet med patientsäkerhet skall beskrivas och vilka åtgärder 

som har vidtagits och vilka resultat som har uppnåtts. 

 

Elevhälsans hälso- och sjukvård omfattar ca 7150 patienter i kommunen i åldrarna 6 år till 20 år 

samt dess personal som är skolsköterskor, skolläkare verksamhetschefer och MLA. 

 

Patientsäkerhetsarbetet för EMI grundar sig på rutiner och blanketter för EMI som finns 

samlade i metodhandboken för EMI. Metodhandboken är grunden i ett ständigt pågående 

kvalitetsarbete och den revideras kontinuerligt. För att kunna bedriva en god och säker vård har 

EMI samlat all information för skolsköterskor och skolläkare på en digital site.  

 

EMI i Härryda kommun arbetar utifrån ett basprogram som är upprättat i kommunen. 

Basprogrammet är ett screening program som utgår ifrån Socialstyrelsens rekommenderade 

basprogram och Folkhälsomyndighetens allmänna vaccinationsprogram. Det finns även ett 

årshjul för att säkerställa att arbetet bedrivs som planerat och att eleverna i kommunen får en 

likvärdig insats av den medicinska kompetensen. Basprogrammet är samma för alla skolor 

medan årshjulet är individuellt utformat för varje skolsköterska och anpassat efter varje skolas 

specifika förutsättningar.  

 

Skolsköterskor erbjuder alla elever hälsokontroller, hälsosamtal och vaccinationer utifrån 

kommunens basprogram. Skolsköterskegruppen träffas regelbundet 1 ggr/månad för att få ny 

information förbättra arbetsmetoder, ta fram nya rutiner och diskutera lagar och författningar 

som styr verksamheten. Identifiering av riskområden pågår kontinuerligt. MLA informerar om 

nyheter som berör verksamheten för samtliga berörda skolsköterskor. 
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Under det gångna året har EMI fortsatt med utvecklingen av dokumentationssystemet PMO. 

Verksamheten har även fortsatt arbetet med att organisera skolsköterskornas mottagningar i 

syfte att öka patientsäkerheten. Syftet med detta är att mottagningarna ska vara så lika som 

möjligt och därmed att journalföringen blir mer likvärdig. 

Åtgärder för ökad patientsäkerhet 

En god struktur i basprogram, årshjul samt skolsköterskemottagningens arbetssätt ger en hög 

patientsäkerhet. Arbetet med patientsäkerhet handlar i hög grad om betydelsen av en god 

struktur i det dagliga arbetet. Detta arbete sker genom att EMI följer metodhandboken samt 

lokala riktlinjer. När det gäller PMO journalsystem behövs en handbok för att alla inom EMI 

ska kunna dokumentera i journalerna på ett likvärdigt sätt. Följande åtgärder har varit i fokus 

under året: 

 MLA och verksamhetschefer har kontinuerligt följt upp bemannings- och resursfrågan. 

Vid risk för att arbetet inte kan genomföras enligt basprogrammet rapporteras detta till 

berörd verksamhetschef. 

 Basprogrammet har reviderats och uppdaterats enligt årlig rutin. 

 MLA har fortsatt med utvecklingen av en digital site för att kommunicera nyheter, 

händelser, rutiner m.m. till alla inom EMI. 

 En förbättring har skett avseende de gemensamma rutinerna vid användning av 

avvikelseblanketter.  

 Digital överföring av journaler från VGR till elevhälsans medicinska insats har 

genomförts med gott resultat. Patientdata överförs digitalt och detta innebär en högre 

patientsäkerhet än innan. 

 Skolsköterskorna har genomfört ett viktigt men också tidskrävande arbete med att 

säkerställa identiteten på olika patienter och journaler. Detta gäller främst alla 

nyanlända som får ändrat personnummer. 

 Vid nyanställning av skolsköterska har en tydlig plan och en checklista arbetats fram 

gällande ansvarsfördelningen mellan rektor som chef, verksamhetschef EMI, medicinskt 

ledningsansvarig och den skolsköterskan som är mentor för nyanställda. Kontinuerlig 

uppföljning sker mellan MLA, mentor och nyanställda. 

 Fortsatt förbättring har skett vad gäller säkerställande och dokumentation av elevens 

vaccinationsstatus vid skolstart och nyinflyttning.  

 EMI har varit med i ett tidigt planeringsstadium vid planeringen av den nya 

Hindåsskolan, vilket är viktigt för att säkerställa de medicinska kraven på lokaler vid 

nybyggnation.  

 Mottagningsarbetet har förbättrats genom en ökad struktur vad gäller skolsköterskans 

arbete. Syftet med detta har varit att alla skolsköterskor ska kunna ta över mottagningen 

och lätt se vad som är genomfört och vad som återstår. 

 Vaccinationsrutinerna och dokumentationen har förbättrats för att säkerställa högre 

patientsäkerhet. 
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 MLA tillika systemförvaltare för PMO har, tillsammans med PMO administratör och 

systemförvaltare IT, arbetat med datajournalsystemet PMO och förbättringar har 

genomförts.  

Identifiering av riskområden inom elevhälsans medicinska del    

Utifrån inkomna avvikelser och kvalitetsgranskningen av lokaler och utrustning under det 

gångna året har MLA identifierat ett antal riskområden inom EMI: 

 Skolsköterskans ensamarbete på mottagningen identifierades som en hög risk 2017 och 

2018 gjordes en analys som visade att skolsköterskans chef inte har kontinuerlig 

uppföljning med skolsköterskan utifrån den medicinska delen av arbetet.  

 Det finns brister gällande tillgänglighetsanpassade lokaler. 

 Bemanning av skolsköterska vid frånvaro över 2 veckor sker inte alltid på skolorna.  

 Bristande information från skolornas administration till skolsköterskor gällande 

elevinflyttning/utflyttning.  

 Rapporteringen av avvikelser är hög och innehåller återkommande brister mellan 

vårdgivare VGR och vårdgivare Härryda kommun. En orsak kan vara att det saknas 

samverkansavtal mellan elevhälsans medicinska insats och VGR.  

 Enligt Patientdatalagen (2008:355) skall dokumentering i patientjournal genomföras 

snarast i anslutning till besöket för att förhindra risker eller fel i dokumentationen. Detta 

sker inte alltid på mottagningarna och är en risk som EMI behöver arbeta vidare med. 

Avvikelsehanteringen behöver digitaliseras för att säkerställa att alla risker och 

händelser rapporteras på ett likvärdigt sätt i kommunen och mellan vårdgivare.   

 Journaltyperna i PMO behöver ses över och en ny journaltyp kommer att skapas under 

2019.  

 

Utbildning och kompetensutveckling inom kvalitetsområdet sker strukturerat 
Kontinuerliga utbildningsinsatser för skolsköterskor, MLA och verksamhetschefer har genomförts inom 

olika områden med relevans för patientsäkerheten. Under året har skolsköterskor deltagit i flera olika 

kompetensutvecklingsinsatser. T.ex. har utbildningar inom följande områden anordnats. Föreläsning om 

hudens olika sjukdomar, screening av syn, information om vad som ingår i en synundersökning och 

åtgärd vid avvikande resultat, psykisk ohälsa, lågaffektivt bemötande samt deltagande vid 

skolsköterskekongressen. För att kvalitetssäkra kompetensen hos alla skolsköterskor har verksamheten 

bekostat vidareutbildning på universitetsnivå för två skolsköterskor. 

Uppföljning genom egenkontroll 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § Vårdgivaren skall utföra egenkontroll i syfte att säkra 

verksamhetens kvalitet 

 

Verksamhetschefer för EMI ansvarar tillsammans med rektor för att en egenkontroll av 

bemanning och resursfördelning sker inför varje läsår och under läsåret för att säkerställa rätt 

bemanning på de olika skolorna, utifrån elevantal och behov på skolan. MLA är delaktig i 
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arbetet utifrån patientsäkerhetsarbetet. För att säkerställa att mottagningarnas struktur blir mer 

enhetlig gjordes även en egenkontroll gällande medicinteknisk utrustning, kylskåpstemperatur, 

skolsköterskans mottagningsarbete, basprogram och årshjul.  

 

Bristernas som framkom i förra patientsäkerhetsberättelsen gällande brist på vilrum kvarstår. 

Arbetsmiljöverket (AFS 2009:2 § 107) anger att det på arbetsställen ska finnas eller vara lätt att 

ställa i ordning en lämplig vilplats för tillfällig vila, vid t.ex. illamående eller huvudvärk. I 

skolan kan exempelvis vilrum i anslutning till elevvårdslokaler utnyttjas. I övrigt har resultatet 

av egenkontrollerna visat på brister inom följande områden:  

 Säkerställande av dokumentation i direkt anslutning till vårdkontakten.  

 Elevhälsans hälso- och sjukvårdsmottagningar ska vara tillgängliga för alla, 7 av 

kommunens mottagningar är inte tillgänglighetsanpassade.  

 Sekretessdörr saknas på 6 mottagningar i kommunen. Investeringsäskanden för 

sekretessdörrar på Hulebäcksgymnasiet är genomförd.  

 Det saknas 10 vilrum totalt inom kommunen.  

 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 3 § Vårdgivaren skall identifiera processer där samverkan 

behövs för att förebygga vårdskador 

 

EMI samverkar med många parter under elevens skolgång från 6 – 20 år.  

MLA är representant i en kommunal referensgrupp för framtagande av en regional 

utvecklingsplan för barn och ungas hälso- och sjukvård. Uppdraget är från Hälso- och 

sjukvårdsstyrelsen. Det kan handla om långa väntetider, bristande samverkan mellan kommuner 

och VGR, kontinuitet och kompetens eller otillräckligt med stöd och insatser till barn och 

anhöriga. Syftet med uppdraget är att uppnå en god och sammanhållen hälso- och sjukvård för 

barn och unga.  

 

EMI har identifierat risker i samverkan mellan kommunen och VGR. Riskerna gäller avsaknad 

av gemensamma processer vilket innebär risk för vårdskada. Samverkan i Göteborgsområdet 

finns inom de olika nivåerna i LGS – Temagrupper – NOSAM men det saknas samverkan 

gällande barn och unga som både finns inom elevhälsans medicinska insats i kommunen och 

inom hälso- och sjukvården i VGR. Verksamheterna har ett gemensamt uppdrag att arbeta 

tillsammans för att ge bästa möjliga vård, stöd och omsorg. Samverkan mellan kommun och 

VGR ska utjämna skillnader i hälsa och den enskilde ska få god säker vård, stöd och omsorg. 

Det saknas samverkan vad gäller t.ex. basprogrammet inom EMI och de regionala medicinska 

riktlinjer som tas fram av VGR vilket innebär brister och avvikelser mellan vårdgivarna. Det är 

verksamhetschefer för EMI som ansvarar för att säkerställa att samverkan sker för att förebygga 

att vårdskador inträffar.  
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Riskanalys  

SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § Vårdgivaren skall fortlöpande bedöma om det finns risk för att 

händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. För varje 

sådan händelse ska vårdgivaren  

1. uppskatta sannolikheten för att händelsen inträffar och  

2. bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen.  

 

Riskanalys, ur ett patientsäkerhetsperspektiv, ska utföras inför alla större omorganisationer, vid 

upprepade upptäckter av risker/avvikelser eller då chefer eller medarbetare upplever att ett visst 

moment är riskfyllt, t.ex. vid införande av ny teknik, medicinteknisk utrustning eller nya 

metoder. Inträffade händelser eller identifierade risker bedöms också beträffande sannolikhet för 

upprepande och allvarlighetsgrad.  

 

All personal inom elevhälsans medicinska del ansvarar för att identifiera och rapportera risker 

som kan medföra negativa händelser eller tillbud i verksamheten. Verksamhetschefer för EMI 

och MLA ansvarar tillsammans med berörda för att göra en riskanalys och återföra information 

och kunskap till verksamheten. Verksamhetschef ansvarar för att uppmärksamma och påtala 

risker till vårdgivaren.  

 

Riskanalys har skett kontinuerligt utifrån de avvikelser som inkommit. Vad gäller 

skolsköterskans arbete på mottagning finns vissa risker med att arbeta ensam utan en chef som 

kan arbetsleda i hälso- och sjukvårdsuppgifter. MLA och verksamhetschefer har identifierat 

risker och föreslagit åtgärder.  

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 § p 5 Hälso- och sjukvårdspersonalen är 

skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Personalen skall rapportera till 

vårdgivaren risker och händelser som skulle kunna medföra en vårdskada. 

 

Skolsköterskor och skolläkare rapporterar direkt till MLA och rektor de händelser som har 

medfört skada eller hade kunnat medföra skada för en patient i samband med vård och 

behandling. Detta görs på en särskild avvikelseblankett. MLA ansvarar för att utreda, analysera 

och att återkoppling görs inom verksamheten som ska utgöra underlag för förbättringsarbete.  

 

MLA rapporterar till verksamhetschef som vid allvarlig händelse rapporterar till vårdgivaren. 

Verksamhetschef och MLA ansvarar för händelseanalys, åtgärder och tidsplan och utser vid 

behov analysteam. Rektor, som ansvarar för elevens skolgång och som är chef för 

skolsköterskor skall också få rapport om avvikelsen från skolsköterskan. 

MLA utreder avvikelser, analyserar och återkopplar till verksamheten. Utredningen utgör 

underlag för förbättringsarbetet.  

 

Page 50 of 295



 

 

 

 

12 

Vid avvikelse som avser vårdsamverkan med Västra Götalandsregionen kontaktar MLA varje 

enskild vårdgivare eller mottagning inom VGR.  

Hantering av klagomål och synpunkter  

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

Vårdgivaren ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet från 

elever, vårdnadshavare, personal, vårdgivare samt myndigheter. 

 

Synpunktshanteringen i kommunen kan användas för synpunkter och klagomål från elever och 

vårdnadshavare i frågor som rör elevhälsans medicinska delar. Synpunkter på omhändertagandet 

inom EMI skall alltid tas om hand och vidarebefordras till MLA. EMI skall främja 

möjligheterna att samverka med elever och vårdnadshavare i dessa frågor i syfte att öka 

kvaliteten. Klagomål och synpunkter kan även komma från IVO och Patientnämnden.  

Avvikelser 

Vid stora brister i patientsäkerheten görs anmälan till Inspektion för Vård och Omsorg (IVO). 

Vid allvarlig vårdskada görs anmälan enligt lex Maria. MLA sammanställer och återför resultat 

och åtgärder från avvikelsehanteringen till verksamheten. Vid utredning av en avvikelse 

används en riskmatris för bedömning av konsekvens och sannolikhet för upprepande. Alla risker 

med riskpoäng 8 eller högre analyseras vidare i ett analysteam. Riskpoängen är en hjälp i 

bedömningen av om en risk är så pass allvarlig att ett analysteam behöver tillsättas. 

Analysteamet analyserar i förekommande fall bakomliggande orsak, åtgärdsförslag och metod. 

Avvikelser för 2018 visas i nedanstående tabell.  

 

Tabell 1: Avvikelser under 2018 
Allvarlighetsgrad 

Riskpoäng 1-16 

Antal Område, exempel 

1 2 
 Registrering vaccination i PMO överförs inte till 

Svevac  

2 12 

 Brister i dokumentation 

 Funktioner i PMO fungerar inte som förväntat 

 Samverkan med CGM leverantör av PMO 

 Läkemedelshantering 

 Uteblivna hälsoundersökningar 

4 20 

 Brister i journaldokumentation både internt och av 

andra vårdgivare 

 Brister i vårdövergången mellan VGR till 

kommun. VGR ger skolsköterskor en stor mängd 

arbetsuppgifter och därmed ansvar  

 Brister i journalöverföring från annan vårdgivare 

6 9 

 Stora brister i PMO  

 VGR tar inte emot 3 st akut remiss, saknas 

remissbekräftelse och remissvar 
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 Ej genomförd screening  

 Brister i dokumentation  

8 1 

 Bemanning av skolsköterskor och MLA 

 Pågående utredning gällande sen upptäckt av 

skolios 

Totalt 44  

 

Varje enskild avvikelse har bedömts och hanterats i kommunen av MLA och vid behov 

verksamhetschef. Ingen lex Maria-anmälan har gjorts. MLA har kontaktat övriga Hälso- och 

sjukvården gällande avvikelser inom VGR. Alla risker med riskpoäng 8 eller mer ska analyseras 

vidare i ett analysteam som kommer att starta under 2019. Avvikelserna gällande PMO är ett 

stort pågående arbete i kommunen. MLA, systemförvaltare, har kontaktat leverantören för PMO 

ett flertal gånger för att påvisa brister i journalsystemet.          

 

Sammanställningen av avvikelsehanteringen visar att det finns risker med att skolsköterskan är 

ensam i sin profession i det dagliga arbetet. Under våren 2019 genomförs en översyn av 

elevhälsan där skolsköterskegruppen, MLA samt verksamhetschefen kommer att delta vid 

intervjuer och workshopar. Fokus för verksamhetens patientsäkerhetsarbete 2019 kommer att 

koncentreras på att kvalitetssäkra journaldokumentation samt att tydliggöra samverkan kring 

skolsköterskans arbetsuppgifter där VGR hänvisar barn och vårdnadshavare till skolsköterska 

och skolläkare gällande olika uppföljningar och bedömningar. VGR skriver även remisser till 

EMI. 

 

Rekryteringsprocessen bör ses över för att tydliggöra ansvarsfördelningen gällande rekrytering 

av skolsköterskor samt för att öka patientsäkerheten genom snabbare rekrytering av 

specialistutbildad sjuksköterska.                       

Sammanställning och analys 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 § Inkomna klagomål och synpunkter skall sammanställas och 

analyseras för att vårdgivaren skall kunna se mönster och trender. 

 

MLA går regelbundet igenom aktuella händelser, sammanställer och återför resultat till 

verksamheten, verksamhetscheferna och vid behov vårdgivaren. MLA har inte blivit kontaktad 

gällande klagomål under 2018.  

 

MLA har påbörjat arbetet för att förbättra informationen gällande EMI på kommunens hemsida. 

Sammanställning och hantering av inkomna synpunkter och klagomål behöver också utvecklas 

för att kunna följa flöden över tid och se mönster och trender som indikerar brister i 

verksamhetens kvalitet. Detta kan på sikt öka medverkan från vårdnadshavare. MLA har 

förtydligat informationen på harryda.se och detta sker med en regelbundenhet inför varje läsårs 

start. 
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Samverkan med patienter och närstående 
SFS 2010:659 3 kap. 4 § Vårdgivaren skall ge patienter och närstående möjlighet att delta i 

patientsäkerhetsarbetet. 

 

All hälso- och sjukvård inom EMI är ett erbjudande till vårdnadshavare, barn och ungdom. 

Samtycke till vård, undersökning eller behandling sker i de flesta fall muntligt men i vissa 

sammanhang efterfrågas skriftligt medgivande. Information om EMI och basprogrammet ges på 

föräldramöten och i direktkontakt med vårdnadshavare. Det finns information om EMI och 

basprogram på kommunens hemsida. 

 

Överföring av hälso- och sjukvårdsjournal till och från skola utanför kommunen eller friskola 

sker med vårdnadshavares skriftliga medgivande. På gymnasiet inhämtas tillstånd från eleverna.  

 

Skolsköterskor/skolläkare ansvarar för ett gott samarbete med elev och vårdnadshavare för bästa 

möjliga resultat av vård och behandling. Elev bör alltid informeras om det som rör honom eller 

henne och informationen skall vara anpassad efter ålder och mognad. Vårdnadshavare kontaktas 

när man bedömer detta som viktigt. Eleven skall ha medinflytande som med tiden, eller under 

vissa omständigheter, övergår till ett självbestämmande. Hänsyn tas till sekretess och 

tystnadsplikt. En välinformerad patient upplever ofta en större känsla av trygghet. Samverkan 

sker med elev och vårdnadshavare kring specialkost samt egenvårdsinsatser. Skolsköterskor och 

skolläkare är inte ansvariga för specialkost eller egenvård, det är rektor som har det ansvaret.  

 

Vid behov samverkar EMI med elev och vårdnadshavare vid information om elevs 

sjukdom/funktionsnedsättning till elever och/eller personal. Information kan vara både muntlig 

och skriftlig och skall ske på ett respektfullt sätt. Tolk används vid behov.  

 

Information och samverkan med elever och vårdnadshavare inom EMI sker på följande sätt och 

skall alltid vara anpassad efter elevens behov, ålder, mognad, kunskap och situation: 

• Beskrivning av EMI och uppdrag samt skolsköterskans roll i arbetet med eleverna. 

• Information inför genomförande av vaccinering och eventuella biverkningar.  

• Information inför, och uppföljning efter, hälsobesök och hälsosamtal. 

• Information om sekretess och tystnadsplikt.  

• Information om vidtagna åtgärder och uppföljning om vad man skall vara uppmärksam på 

vid exempelvis symptom eller skada.  

 

Information till och medverkan från elev/vårdnadshavare behöver stärkas och synliggöras som 

en viktig del i omhändertagandet och arbetet med patientsäkerhet. Detta arbete sker 

kontinuerligt inför och i varje möte med elev och vårdnadshavare. 
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Resultat 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 Vilka resultat som har uppnåtts i verksamheten av genomförda 

åtgärder.  

 

Nedan beskrivs sammanfattande resultat samt förutsättningar och processer inom EMI under 

2018.  

 

Elevhälsans medicinska insats är i största delen hälso- och sjukvård och omfattar ca 7150 

patienter i åldrarna 6 år till 20 år samt dess personal som är skolsköterskor, skolläkare, 

verksamhetschefer och MLA. Alla elever, som även är patienter, har under 2018 erbjudits 

hälsoundersökning, hälsosamtal och vaccinationer enligt kommunens basprogram. Grundskolan 

har haft 11,1 tjänster samt 0,2 tjänst i Välkomsten. Gymnasiet har haft 4,2 tjänster. 

 

Under 2018 har alla elever erbjudits hälsosamtal, hälsoundersökning samt vaccinationer enligt 

basprogrammet av skolsköterskorna. I princip alla elever genomför hälsosamtal och 

hälsoundersökning. Det är god vaccinationstäckning i kommunen och de flesta skolorna har full 

vaccinationstäckning. Det finns enstaka elever på några skolor där vårdnadshavare aktivt har 

valt, helt eller delvis, att inte vaccinera sina barn. Det har upptäckts att barn som börjat i 

förskoleklass inte haft kontakt med BHV inom VGR och därmed inte haft kännedom om 

erbjudandet om gratis vaccinationer och hälsoundersökningar. Detta är rapporterat till VGR. 

 

MLA har bedömt rapporterade avvikelser och inga lex Maria-anmälningar har gjorts under 

2018. Det finns några avvikelser där utredningar pågått under 2018 och som kommer att 

slutföras under 2019. Utifrån avvikelser som har inkommit från verksamheten och de åtgärder 

som vidtagits har en högre patientsäkerhet skapats. De systemfel som finns mellan vårdgivare 

samt fel som finns i journalsystemet PMO kvarstår. 

 

Skolsköterskans arbete med att skapa en likvärdig struktur på mottagningarna har ökat 

patientsäkerheten. Vid kontroll av medicinteknisk utrustning och inköp av ny utrustning har 

verksamheten vidtagit åtgärder för att säkerställa hög patientsäkerhet.  

 

Grunderna för en hög patientsäkerhet i EMI i Härryda kommun: 

• Det finns en organisation för EMI alla olika delar och de olika delarnas ansvar i förhållande 

till anställd och patientsäkerhet. 

• Det finns ett ledningssystem för EMI 

• EMI följer Metodhandboken, årshjul och lokala riktlinjer 

• Metodhandboken uppdateras och revideras flera gånger per år 

• Det finns rutiner finns för risk- och avvikelsehantering 

• Skolsköterskorna deltar i arbetet med att utveckla säkra rutiner 
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• Alla skolsköterskor samarbetar för att säkerställa att arbetet utifrån basprogrammet ska 

hinnas med  

• Kompetensutveckling sker kontinuerligt efter behov 

• Tillsyn av medicinteknisk apparatur genomförs årligen 

• Alla vårdkontakter dokumenteras i hälso- och sjukvårds journal  

• Elevhälsans medicinska insats är en del av skolornas elevhälsoteam och arbetar gemensamt 

för att alla elever ska nå målen. 

• EMI medverkar i elevernas arbetsmiljöarbete 

 

Processer för patientsäker EMI  

• Hälsobesök har erbjudits alla elever enligt skollagen samt ”vägledning för elevhälsan” 

• Vaccinationer har erbjudits enligt nationella vaccinationsprogrammet 

• Öppen mottagning har erbjudits elever på alla skolor 

• Egenkontroller har utförts i verksamheten och åtgärder har vidtagits 

• Regelbundna skolsköterskemöten som är obligatoriska 

• En gemensam informations-site finns för EMI 

• Arbetet gällande nyanlända påbörjas av en skolsköterska som har ett särskilt uppdrag 

gällande nyanlända på välkomsten och fortsätter sedan hos skolsköterska på respektive 

skola.   

• En skolsköterska har ett särskilt uppdrag med delat ansvar tillsammans med MLA att 

handleda nyanställda skolsköterskor. Samma skolsköterska har även ansvar att vara med vid 

vaccinationer då det är behov av två skolsköterskor.  

• Avvikelserapporteringen har ökat i antal, vilket betyder att brister synliggörs och därmed 

kan åtgärdas. Detta medför en ökad patientsäkerhet.  

• Under 2018 har verksamheten arbetat med tre mål. Det första målet handlade om att 

kvalitetssäkra stödet till den enskilda skolsköterskan och skolsköterskans ensamarbete. 

Målet är delvis uppfyllt. MLA har arbetat med frågan tillsammans med skolsköterskorna i 

ett analysteam. Det som kvarstår är att fortsätta arbetet i ett analysteam där även chefer 

ingår. Det andra målet handlade om att tydliggöra riktlinjer och ansvarsfördelning vid 

rekrytering. Målet är delvis uppfyllt. Rutinerna finns men behöver ytterligare tydliggöras 

för cheferna inom grundskolan. Det tredje målet har uppfyllts genom att det införts digital 

överföring av patientjournal vid vårdövergången från barnhälsovården VGR till EMI. 
 

Övergripande mål och strategier för 2019 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen är målet för hälso- och sjukvården en god hälsa och en vård på 

lika villkor för hela befolkningen. För EMI är det övergripande målet att säkerställa en god och 

säker vård som bedrivs av skolsköterskor och skolläkare med hög kompetens. Verksamheten 

kommer att fortsätta arbeta med att erbjuda vaccinationer, hälsosamtal och hälsokontroller enligt 

Page 55 of 295



 

 

 

 

17 

basprogrammet, kontinuerlig kompetensutveckling samt fortsätta utveckla samverkan med 

elever och vårdnadshavare. I dagsläget finns det inte kommunala politiska mål gällande EMI i 

Härryda kommun. MLA har tillsammans med verksamheten identifierat följande mål för arbetet 

med patientsäkerhet under 2018: 

Mål 1  

Under 2017 framkom flera allvarliga händelser och sammanställningen av avvikelserna visar 

tydligt att det fokus verksamheten ska ha 2018 är riskerna med skolsköterskans ensamarbete. 

Under nästkommande år blir det därför viktigt att fortsätta arbeta med en kvalitetssäkring av 

stödet till den enskilda skolsköterskan.   

 

Strategi: För att tillse att skolsköterskan i sitt arbete har förutsättningar att uppfylla alla lagar 

inom Hälso- och sjukvården och Socialstyrelsens föreskrifter kommer ett analysteam att 

tillsättas av verksamhetschef och MLA. Teamets uppgift blir att kartlägga behov och ge förslag 

på hur alla rektorer ska säkerställa de brister som framkommer i patientsäkerhetsberättelsen och 

att skolsköterskan får det stöd som behövs. Teamet ska bestå av verksamhetschefer, MLA och 

några rektorer som är chefer över skolsköterskorna i grundskolan. Teamet ska även kartlägga 

hur skolsköterskornas chef, kan ansvara för uppföljning av skolsköterskans mottagningsarbete 

och dokumentation.  

Mål 2 

Rekryteringsprocessen kommer att ses över för att tydliggöra ansvarsfördelningen gällande 

rekrytering av skolsköterskor. Under 2019 kommer verksamhetscheferna EMI att säkerställa 

rekryteringsprocessen gällande skolsköterskor för en hög patientsäkerhet. 

 

Strategi: Verksamhetschefer, MLA och rektorer kommer att ta fram en tydlig rutin gällande 

ansvar vid skolsköterskans frånvaro samt säkerställa att rutinen kommuniceras till samtliga 

ansvariga chefer.  

Mål3  

Öka kunskapen gällande journaldokumentation för att minska de lokala avvikelserna. 

Skolsköterskorna ska vara delaktiga i utbildningen och inhämtande av kunskap. 

Strategi: Utbildning för skolsköterskor i journaldokumentation utifrån gällande lagstiftning, 

kommer att påbörjas snarast. MLA och verksamhetschefer kommer tillsammans med 

skolsköterskorna ta fram en metod för granskning av journaler. 

 

Mål 4 

Tydliggöra hur samverkan ska genomföras kring regionala medicinska riktlinjer och 

skolsköterskans arbetsuppgifter som kommer från VGR. Båda verksamheterna möter samma 

patienter. Det saknas idag gemensamma patientsäkra processer för dessa vårdövergångar. 
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Strategi: Dokumentera alla regionala medicinska riktlinjer som gäller EMI och arbetsuppgifter 

som kommer från VGR till skolsköterskorna. Dokumentationen sammanställs och lämnas 

vidare till vårdsamverkan inom Göteborgsregionen. 

Page 57 of 295



Strategier och åtgärder utifrån rapport från 
kommunstyrelsens kommission för skolan i 

Rävlanda

4

2018VFN30
   

Page 58 of 295



Sektorn för utbildning och kultur
Kristin Gemrud

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-02-06 2018VFN30  610

Strategier och åtgärder utifrån rapport från kommunstyrelsens 
kommission för skolan i Rävlanda

Sammanfattning
I oktober 2017 beslöt kommunstyrelsen att tillsätta en politisk kommission angående 
skolorna i Rävlanda. Kommissionen har bland annat studerat styrdokument, anmälningar 
och protokoll. Personal och politiker har intervjuats för att komplettera den bild som de 
genomförda studierna har gett. Kommunstyrelsen uppdrog den 10 december 2018 i § 489 
åt förvaltningen att återkomma till Välfärdsnämnden med förslag på strategier och 
åtgärder utifrån innehållet i kommissionens rapport.

Rapportens slutsatser är att det trots insatserna för Rävlandaskolan under de senaste åren 
inte har skett en tillräckligt positiv utveckling av elevers måluppfyllelse. Kommissionen 
skriver i rapporten att skolresultaten är den mest centrala faktorn i det fortsatta 
utvecklingsarbetet. Kommissionen föreslår vidare att föräldrarna ska engageras i arbetet 
med att öka måluppfyllelsen och att Rävlandaskolan ska tydliggöra sin strategi för att öka 
densamma. Det sista större området som ringats in är betydelsen av att medvetandegöra 
förhållningssättets betydelse (negativa förväntansvärden) och att förändra inställningen 
samt definiera åtgärder för att höja elevernas måluppfyllelse.

Utifrån rapporten har sektorn för utbildning och kultur vidtagit ett antal åtgärder och 
beslutat om strategier för det fortsatta utvecklingsarbetet på Rävlandaskolan. Sektorn, 
inkluderat rektorerna för Rävlandaskolan, har precis som kommissionens 
rekommendation tagit fasta på att vårdnadshavare är en nyckelmålgrupp att engagera i 
samverkan för att öka måluppfyllelsen. Det behövs ett förändrat förhållningssätt genom 
olika åtgärder och strategier, samt tydligare struktur i informations- och 
samverkanskanaler. Sektorn föreslår konkreta åtgärder för att höja elevernas 
måluppfyllelse på Rävlandaskolan. Dessa åtgärder är bland annat riktade statsbidrag för 
likvärdig skola i form av extratjänster på skolan. Det handlar också om tidiga insatser 
inom skolan kring kunskapskrav och måluppfyllelse samt höga förväntningar på 
elevernas förmåga till måluppfyllelse. För samverkan med vårdnadshavare ingår en 
tydligare regelbundenhet i information och dialog samt planerade workshops kring 
grundskolornas IT-plattform Unikum. Utöver det sker öppet hus för vårdnadshavare och 
elever i vår. Rekrytering och introduktion för ny rektor är en viktig del i det fortsatta 
arbetet.
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Förslag till beslut
Välfärdsnämnden beslutar att uppdraget från kommunstyrelsen att återkomma med 
förslag på strategier och åtgärder utifrån innehållet i kommissionens rapport är 
genomfört. Välfärdsnämnden noterar informationen om det pågående arbetet med 
strategier och åtgärder på Rävlandaskolan. 

Ärendet
Kommunstyrelsen uppdrog den 10 december 2018 i § 489 åt förvaltningen att återkomma 
till Välfärdsnämnden med förslag på strategier och åtgärder utifrån innehållet i 
kommissionens rapport.

Sammanfattning av rapportens slutsatser 
Rapportens slutsatser är att det trots olika riktade insatser för Rävlandaskolan under de 
senaste åren inte har skett en tillräckligt positiv utveckling utifrån elevers måluppfyllelse. 
Kommissionen skriver i rapporten att skolresultaten är den mest centrala faktorn i det 
fortsatta utvecklingsarbetet. Kommissionen föreslår vidare i rapporten att föräldrarna ska 
engageras i arbetet med att öka måluppfyllelsen, och att Rävlandaskolan ska tydliggöra 
sin strategi för att öka densamma. Det sista större området som ringats in är betydelsen av 
att medvetandegöra förhållningssättets betydelse (negativa förväntansvärden) och att 
förändra inställningen samt definiera åtgärder för att höja elevernas måluppfyllelse.

Rävlandaskolans nuläge 
Måluppfyllelse/gymnasiebehörighet
Gymnasiebehörigheten är lägre än kommunen i stort, närmare rikssnittet. 
Gymnasiebehörigheten på Rävlandaskolan har dock ökat under den senaste 
treårsperioden: 

15/16 16/17 17/18

Rävlanda 68,6 % 78,3 % 80,0 %

Härryda 89,1 % 89,4 % 92,9 %

Riket 78,0 % 80,0 % 84,4 %
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Måluppfyllelse/meritvärde
Skolans meritvärden, d v s betygsnivån, är lägre än både kommunens och rikets 
genomsnitt. Det är stor spridning i elevresultaten och stor skillnad mellan pojkars och 
flickors meritvärden. Flickornas meritvärde är 2018 som rikssnittets, medan pojkarnas är 
under rikssnittet.

 15/16 16/17 17/18

Rävlanda totalt 207,5 207,4 205,0

Flickor 239,5 217,2 227,4

Pojkar 130,8 200,6 171,3

Härryda totalt          238,0          236,2 245,4

Riket 224,1 223,5 228,7

Måluppfyllelse/nationella prov
I både svenska och matematik åk 3 och åk 6 är det lägre än kommunsnittet och rikssnittet.

Svenska och matematik1 i årskurs 3:

      15/16     16/17     17/18

Ma 60-100 % 100 % 70-97 %

Sv 82-100 % 90-100 % 70-100 %

Svenska, matematik och engelska i åk 6:
       15/16     16/17      17/18

Ma 88% 87% 79%

Sv 91% 91% 89%

Eng 92%           96% 94%

Måluppfyllelse/trygghet, studiero och delaktighet
Den regiongemensamma enkäten 2018 visar höga resultat vad gäller elevernas syn på 
delaktighet i både åk 2, 5. Lägre siffror på trygghet i åk 2 och 5 jämfört med både GR 
och kommunsnittet. Elevers syn på studiero ligger högre än snitten i åk 2 i kommunen, 

1 Intervallerna visar måluppfyllelsen på olika delprov i årskurs 3
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men lägre än genomsnittet i åk 5. Elever i årskurs 9 på Rävlandaskolan skattar trygghet, 
studiero och delaktighet högre än snittet inom både kommunen och GR.

Årskurs 2

Studiero Trygghet
Delaktighet 
och inflytande

GR 57 89 82
Härryda 47 88 79
Rävlandaskolan 65 82 83

Årskurs 5

Studiero Trygghet
Delaktighet 
& inflytande

GR 52 85 65
Härryda 49 84 61
Rävlandaskolan 35 69 63

Årskurs 9    

Studiero Trygghet
Delaktighet & 
inflytande

GR 53 81 50
Härryda 54 80 52
Rävlandaskolan 58 87 60

Måluppfyllelse/Lärarbehörighet
Andelen behöriga legitimerade lärare är minst 75-85% på både F-5 och 6-9. Andelen 
behöriga grundskollärare har ökat på F-5 under läsåret 18/19 jämfört med tidigare läsår. 
Viss behörighetsrekrytering kvarstår på fritidshemmet.

Utvecklingsarbete för ökad måluppfyllelse under 2018

Samverkan med vårdnadshavare
Skolan har utvecklat formerna för att informera vårdnadshavare genom rektorsbrev, 
klasslärarinformation och via lärplattformen Unikum. 

Gemensamma mål för hela F-9
Rävlandaskolans båda enheter och rektorer, fördelat på F-5 och 6-9, har satt upp 
gemensamma mål för hela F-9 tillsammans med personalen. Den övergripande målbilden 
är ”Rävlandaskolans elever läser och lär för framtiden”. De tre prioriterade målen är att:
- Skolan ska ge alla elever goda kunskaper i läsning och läsförståelse. 
- Skolan ska skapa likvärdiga förutsättningar så att alla elever kan utvecklas så långt som 
möjligt. 
- Skolan ska rusta eleverna för framtiden genom digital kompetens.

Arbete med läsförståelse och läsintresse 
Skolan har arbetat för att utveckla elevernas läsförmåga då detta utgör en grund för 
tillgodogörandet av kunskaper i samtliga ämnen. Rävlandas skolbibliotek och skolans 
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egen skolbiblioteksplan är en viktig del i arbetet.

Kompetensutveckling 
Personalen inom fritidshemmet har genomgått och genomgår fortbildning för att öka 
kompetensen och kvaliteten i fritidshemmets verksamhet. All personal på 
Rävlandaskolan har genomfört kompetenshöjning i språkutvecklande arbetssätt samt 
genomgått specialpedagogiska lyftet föregående läsår. I starten av höstterminen 2018 har 
det varit gemensam kompetensutveckling om kunskap, förhållningssätt och bemötande 
kring elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer, genom bl a gemensam 
föreläsning. Även fortsatt fortbildning kring digitala verktyg och användningsområden är 
inplanerad.

Undervisning
Rävlanda F-5 har läsåret 18/19 anordnat studiestöd i form av läxläsning under fritidstid 
några gånger per vecka. Det har ansetts värdefullt för att komplettera lärandet på 
alternativa och motiverande sätt. Skolan satsar stort på läsning, lässtrategier och 
läsförståelse. Ett särskilt fokus finns även på matematikundervisningen utifrån 
kartläggning och resultat på nationella delprov. Matematiken hänger även ihop med 
läsförståelse, ordförråd och begrepp.

Trygg skolmiljö som förutsättning för lärande
Satsningar har skett framförallt på F-5 gällande inne- och utemiljöer. Även ett 
våldsförebyggande dramaprojekt för åk 2. Skolans likabehandlingsarbete mot kränkande 
behandling och diskriminering är sammanställd i planer för F-5 och 6-9, publicerade på 
hemsidan (Se bilaga 1). Rektorerna arbetar tillsammans med personalen kontinuerligt för 
att utveckla arbetet kring anmälan, utredning och åtgärder, i ansvar, dokumentation och 
insatser. Trygghetsteamets arbete på skolan finns också sammanställt i en plan på 
hemsidan. Foton på all personal på skolan har satts upp för att öka tryggheten i vilka som 
arbetar på skolan, och all anställd personal har namnskyltar. Bättre samordnad 
schemaläggning har skett över elevernas mattider i bamba som ett led i ökad trygghet.

Ekonomiska satsningar och förstärkningar i miljöer
Det finns en socioekonomisk viktning i grundskolans budget som gynnar 
Rävlandaskolan. F-5 har utöver det 2018 fått ta del av budgetsatsning för att öka 
förutsättningarna för elevers lärande i en miljö som präglas av trygghet och studiero, bl a 
genom en utökad tjänst inom fritidshemmet med ansvar för uteverksamheten där 
kränkningar och utanförskap uppmärksammats. Ytterligare tjänst har tillsatts i form av 
socialpedagog hösten 2018. Skolan har vidare tilldelats reinvesteringspengar för att 
utveckla lärmiljöerna med ommålning och uppfräschning av lokaler. Skolan deltar även i 
ett statligt projekt där skolgården ska utvecklas till en aktiv och utmanande miljö för 
eleverna. Samarbete har skett med en landskapsarkitekt och sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd. Invigning av nya skolgården sker våren 2019. Skolan (F-5) har även fått 
utökade lokalutrymmen, då förskolans tidigare paviljonger numera tillhör 
Rävlandaskolans lokaler sedan hösten 2018. Satsningen på Rävlanda trädgårdar ger också 
mervärde i elevernas lärmiljö.
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Effekter av skolans satsningar 2018
Synpunkter och klagomål tas om hand mer skyndsamt och systematiskt vilket gör att 
vårdnadshavarnas inblick i skolans verksamhet ökat. Tillsammans med goda rutiner i 
skolans förebyggande likabehandlingsarbete ökar det trygghet och arbetsro hos eleverna. 

Kartläggning och bedömningsstöd i svenska och matematik redan från förskoleklass har 
gett möjligheter till tidigare insatser på både grupp- och individnivå. 

Skolbiblioteket och skolbibliotekariens arbete med pedagoger och klasser samt 
vårdnadshavare - med läsplan och lässtrategier för alla elever - har i utvärderingar gett 
ökad utlåning, läsintresse och läsgrund för övriga ämnen. (Se bilaga 2, 
Skolbiblioteksplan)

Insatserna i lärmiljön på F-5 har gett eleverna mer uppstyrda aktiviteter och ökad trygghet 
i inne- och utemiljön. Det har också inneburit en större trygghet med tydligare 
sammanhang runt hela skoldagen för eleverna (genom kompetensutveckling och 
breddade tjänster), då skoldelen och fritidsdelen bättre hänger ihop.

Vilka utmaningar kvarstår? 
Rekryteringen av behöriga lärare för fritidshem och utvecklingen av kvaliteten på 
fritidshemmet kräver fortsatt aktivt och systematiskt arbete. Enskilda klagomålsärenden 
på huvudmannanivå och skolinspektionsärenden förekommer fortfarande och skolan 
behöver fortsatt utveckla kommunikation, dialog och information med/till 
vårdnadshavare med tydlig struktur, förväntningar och återkoppling. Det är också av 
särskild vikt att rutinerna för likabehandlingsarbetet hålls välförankrade hos all personal.

Måluppfyllelsen i framförallt svenska och matematik kräver fortsatta aktiva insatser för 
att öka ytterligare. Det finns också ett tydligt uppdrag för rektorerna på Rävlandaskolan 
att ta fram strategier och åtgärder för att minska skillnaden mellan flickors och pojkars 
måluppfyllelse (meritvärden).

Strategier och åtgärder under 2019

1. Samverka med vårdnadshavare för mer positiva förväntansvärden genom tydlig 
struktur i regelbundna informations- och dialogkanaler skola-hem:
Rektorerna kommer gå ut med ett samlat informationsutskick varje månad och 
klasslärarna delger i slutet av varje vecka information i veckobrev. Tydlig 
information därutöver om hur och när vårdnadshavare kan komma i kontakt samt 
följa kunskapsmålen och skolarbetet genom tät information och dialog. Under 
våren 2019 kommer det anordnas två tillfällen med workshops för vårdnadshavare 
kring grundskolornas informationsplattform Unikum med hjälp av IT/utvecklings- 
och stödenheten. Rektorerna planerar för Öppet Hus kvällar på skolan då elever 
får visa upp sina prestationer och sin skola ur olika perspektiv. Öppet hus kommer 
även att äga rum i samband med invigning av nya skolgården. Det blir naturliga 
tillfällen för vårdnadshavare att ha dialog med pedagoger och rektorer.
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2. Öka fokus på likvärdighet och kunskapsuppdraget, d v s elevernas lärande och 
bedömning av kunskaper utifrån kunskapskraven. 

Kommunikation och tydlighet kring grundskolans uppdrag enligt de nationella 
styrdokumenten bedöms viktigt i samverkan med vårdnadshavare och elever vid 
föräldramöten och utvecklingssamtal. Lärarna på Rävlandaskolans båda enheter, 
F-9, träffas vid ett antal pedagogiska träffar under läsåret i samtal för att nå 
samsyn i mål, bedömning, nationella prov och betyg för en 
ökad likvärdighet. Elevens lärande och utveckling påverkas positivt genom en 
samsyn på hela skolan kring kvalitet i undervisningen och höga förväntningar på 
elevernas förmåga till en hög måluppfyllelse. Tidiga insatser och en tilltro till 
elevernas kunskapsutveckling i de tidiga årskurserna ger eleverna ökade 
förutsättningar att nå en högre kunskapsnivå. Fortsatt satsning på läsningen 
genom bl a skolbiblioteket, som fått utmärkelsen ”skolbibliotek i världsklass”. 
Skolan behöver satsa fortsatt på både matematik och svenska genom tidiga 
kartläggningar och bedömningar. Dubblering av lärare på matematiklektioner och 
läsplan för alla elever ingår i detta. Målsättningen är att alla elever når 
kunskapskraven i matematik och svenska i åk 3. Riktade stadsbidrag för likvärdig 
skola fortsätter under 2019. Med hjälp av dessa medel har det anställts en 
socialpedagog som arbetar med att stärka elevernas sociala förutsättningar för att 
kunna lyckas i sin skolgång. Arbetet är inriktat mot både individ och grupp, med 
fokus på att eleven alltid finns i ett familjesammanhang.

3. Öka elevernas motivation genom kopplingen skola – arbetsliv. 
Motivationsarbete är viktigt i det fortsatta arbetet. Skolans pedagoger arbetar med 
fokus på skola-samhälle-framtid, i samverkan med elever och vårdnadshavare. 
Inom projektet SAMSYV har en kommunal plan tagits fram, ”Framtidsplan – hela 
skolans ansvar”. Denna arbetsplan för studie- och yrkesvägledningen gäller från 
förskola till vuxenutbildning. Rävlandaskolan ska arbeta med positiva förebilder 
och fördjupade elevsamtal om skolans vikt för framtida val och intressen, bl a 
genom intresseenkäter. På Rävlandaskolan är SYV-tjänsten utökad och arbetet 
med skolans egen aktivitetsplan påbörjat. Varje årskurs kommer att ha aktiviteter 
som ska ge eleverna kunskap och verktyg för att göra väl underbyggda val av 
studier och yrken i ett livslångt lärande. 

Uppföljning
Sektorn för utbildning och kultur ser både de pågående och planerade åtgärderna som led 
i rätt riktning för ökade studieresultat. När det gäller elevernas måluppfyllelse så är det 
ännu tidigt att se om arbetet under 2018 påverkat måluppfyllelsen positivt. Sektorn 
kommer att följa upp måluppfyllelsen (betyg, nationella prov och gymnasiebehörighet) 
under 2019. Uppföljning sker till välfärdsnämnden enligt huvudmannens årshjul för 
systematiskt kvalitetsarbete.

Sektorn bedömer att samverkan med vårdnadshavare är mer strukturerad än tidigare. 
Sektorn bedömer vidare att arbetet för mer positiva förväntansvärden behöver fortgå 
under 2019. 
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Uppföljning kommer även att göras av elevenkäterna kring trygghet och studiero, samt 
genom vårdnadshavare på brukarråd 2019. Utöver detta följer rektorerna upp strategier, 
åtgärder och skolans prioriterade mål för läsåret i en rapport över det systematiska 
kvalitetsarbetet i juni. 

Päivi Malmsten
Sektorschef Ann Nilsson-Mäki

Verksamhetschef

Bilagor:

1. Rapport från kommunstyrelsens kommission för skolan i Rävlanda
2. Kommunstyrelsens beslut den 10 december 2018 i § 489 om rapport från 

kommunstyrelsens kommission för skolan i Rävlanda
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2018-12-10

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 489      Dnr 2017KS816

Rapport från kommunstyrelsens kommission för skolan i Rävlanda 

 
Kommunstyrelsen beslutade den 23 oktober 2017 i § 290 att inrätta en politisk kommission 
för skolan i Rävlanda. Kommissionens uppdrag var att genomföra en genomlysning av 
Rävlandaskolan och dess organisation med syfte att presentera ett beslutsunderlag till 
kommunstyrelsen. Bakgrunden var att frågeställningar kring Rävlandaskolans arbetsmiljö och 
resultat aktualiserats vid olika typer av medborgarkontakter och anmälningsärenden.

Kommissionens genomlysning omfattade faktainsamling i form av statistik, protokoll, 
åtgärdsprogram och anmälningar från den senaste femårsperioden. Kommissionen 
genomförde även intervjuer med rektorer, andra tjänstemän, elever, fackliga företrädare, 
föräldrarepresentanter samt med kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande.

Kommunstyrelsen behandlade rapporten på informationssammanträde den 8 oktober 2018. 
Utbildningsutskottet behandlade rapporten den 19 november 2018.

Från kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg och vice ordförande Patrik Linde föreligger 
skrivelse daterad den 27 november 2018.

Sammanträdet ajourneras kl. 19:00-19:07.

Kommunstyrelsens behandling

Yttrande
Robert Langholz (S) begär att få lämna protokollsanteckning i ärendet med följande 
innehåll. "Socialdemokraterna tycker det är djupt olyckligt att en offentlig kommission i en 
rapport befäster och spär på en uppfattad negativ bild av en kommundel och dess invånare."

Yrkande
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen noterar att "det är djupt olyckligt att en offentlig 
kommission i en rapport befäster och spär på en uppfattad negativ bild av en kommundel och 
dess invånare."

Proposition
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2018-12-10

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Beslut

Kommunstyrelsen noterar rapporten och förklarar kommissionens uppdrag fullgjort.

Kommunstyrelsen entledigar kommissionen för skolan i Rävlanda.

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att återkomma till Välfärdsnämnden med förslag 
på strategier och åtgärder utifrån innehållet i kommissionens rapport.

Kommunstyrelsen noterar att det är djupt olyckligt att en offentlig kommission i en rapport 
befäster och spär på en uppfattad negativ bild av en kommundel och dess invånare.

----------------------

Page 2 of 2Page 68 of 295



7 september 2018 
Sven Karlsson 

Inga-Lena Person 
Ing-Marie Rydén Höök 
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Sammanfattning 

I oktober 2017 beslöt kommunstyrelsen att tillsätta en politisk kommission 
angående skolorna i Rävlanda. Kommissionen har sedan januari 2018 
studerat styrdokument, anmälningar, relevanta protokoll, interna material 
med mera. Personal och politiker med olika funktioner har intervjuats för att 
komplettera den bild som de genomförda studierna har gett. 
 
Resultatet av kommissionens arbete visar på tre faktorer som är specifika för 
Rävlandaskolorna.  

• Skolresultaten, mätt som ”Andel elever med godkänt betyg (E-
A) i alla ämnen”, är låga. 

• Andelen elever med vårdnadshavare med eftergymnasial bakgrund 
är lägre än genomsnittet. 

• Negativa förväntansvärden, ”dåligt rykte” 
 
Skolresultaten är den mest centrala faktorn i det fortsatta utvecklingsarbetet. 
Alla elever ska lämna skolan med godkända betyg eller högre. 
Kommissionen lämnar tre rekommendationer för det fortsatta 
utvecklingsarbetet: 

• Kommissionen föreslår att en ”skolstyrelse” med speciellt utsedda 
politiker inrättas med ansvarsområde ”den pedagogiska 
verksamheten i kommunen”. Huvudfrågan att behandla ska vara 
måluppfyllelsen i huvudmannens skolor.  
 

• Kommissionen föreslår att föräldrarna ska engageras i arbetet med 
att öka måluppfyllelsen. Skolorna i Rävlanda ska tydliggöra sin 
strategi för att öka densamma.   
 

• Kommissionen föreslår ett utvecklingsprogram för att 
medvetandegöra förhållningssättets betydelse (negativa 
förväntansvärden), att förändra detta förhållningssätt och att 
definiera åtgärder i samverkan för att höja elevernas måluppfyllelse. 
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1. Inledning 
I oktober 2017 beslöt kommunstyrelsen att tillsätta en politisk kommission 
angående skolorna i Rävlanda (i rapporten benämnda tidigare- respektive 
senaredel). Bakgrunden var att frågeställningar kring skolornas arbetsmiljö 
och resultat aktualiserats vid olika typer av medborgarkontakter och 
anmälningsärenden under lång tid. 
Som skolstyrelse är kommunstyrelsen ytterst ansvarig såväl för skolresultat 
som arbetsmiljö för elever och personal på alla kommunens skolor. Det 
bedömdes att en grupp utan direkta kopplingar till kommunstyrelse, 
förvaltning och orten ifråga skulle kunna ge ett värdefullt perspektiv utifrån 
på situationen specifikt för dessa skolor. Till ordförande utsågs Sven 
Karlsson (M) och till övriga ledamöter Ing-Marie Rydén Höök (L) och Inga-
Lena Persson (MP). 
Kommissionen startade sitt arbete i januari 2018. 
 

2. Syfte 
Kommissionen ska, under medverkan av skolorganisation och socialtjänst, 
klarlägga vilka åtgärder som planerats och genomförts av skolorganisation 
och skolledning för och av skolan under den senaste femårsperioden. En 
sådan faktainsamling ska tillsammans med kommande rapport från 
Skolinspektionen utgöra ett tydligt beslutsunderlag angående vilka politiska 
beslut som krävs både internt inom skolan, den övergripande förvaltningen 
samt den politiska organisationen. Se bilaga 1 för kommunstyrelsens ärende. 
 

3. Kommissionens mål 
Kommissionens mål är att åstadkomma en tydlig beskrivning av: 

• Vilka åtgärder som genomförts och effekten av dessa 

• Vilka åtgärder som planerats men ej genomförts eller följts upp 

• Vilka åtgärder som skulle ha förväntats vidtagits men ej gjorts 

• En bedömning av förutsättningarna för framtiden 
 

4. Metod och material  
Studier av styrdokument, anmälningar, protokoll, statistik mm. har legat till 
grund för kommissionens arbete. Berörda personer med olika funktioner har 
intervjuats för att komplettera den bild som de genomförda studierna har 
gett. Nedan följer en redovisning av det material som studerats. En 
fullständig förteckning av materialet återfinns i källförteckningen. För 
genomförda intervjuer och möten se bilaga 2 och 3. 
 

Page 74 of 295



    
 
 

6 
 

Kommissionen har strävat efter att i största möjliga omfattning använda sig 
av ett obearbetat källmaterial. Kommissionens bedömning var att detta 
förhållningssätt bäst garanterade det oberoende och den saklighet som bör 
prägla en kommission. Baserat på dessa insikter har ett antal frågeområden 
utarbetas för att sedan genom personliga intervjuer kontrollera, korrigera, 
komplettera, fördjupa och förtydliga det som utlästs av källmaterialet. 
 

4.1  Anmälningar 
I ett inledande skede av kommissionens arbete granskades kränknings- och 
skolinspektionsanmälningar för att få en bild av antal, processernas längd, 
typ av anmälningar, vilka rutiner som följs och vilka åtgärder som vidtagits. 
 

4.2  Åtgärdsprogram 
En genomgång av åtgärdsprogram har genomförts med syfte att klargöra 
rutiner kring åtgärder gällande elever i behov av särskilt stöd och 
föräldrarnas medinflytande inom dessa processer. Åtgärdsprogram för 
tidigaredelen har gåtts igenom. 
 
4.3  Styrdokument 
De nationella lagar som styr skolans arbete har granskats för att få en bild av 
hur ansvarskedjan i skolans arbete fungerar och efterföljs. Skolans egna 
planer har studerats i syfte att utforska skolans arbete med att skapa en trygg 
skolmiljö samt att verka för allas lika värde. 
 

4.4  Protokoll 
Protokoll från Skolinspektionen har granskats för att få en bild av vilka 
brister som Skolinspektionen har påtalat och hur utvecklingen skett inom 
dessa områden. Anteckningar från kommundelsdialogen hösten 2017 har 
studerats för att utröna föräldrarnas synpunkter på vad som behöver åtgärdas 
och vilka åtgärder som planeras. 
 

4.5  Informations- och kommunikationskanaler  
Möjligheterna till kommunikation mellan skolans personal och 
vårdnadshavare/elever genom lärportalen Unikum har studerats liksom 
Rävlandaskolornas hemsida som en informationskanal till allmänheten. 
 

4.6  Statistik 
Skolverkets statistik rörande skolresultat, vårdnadshavarnas utbildningsnivå 
samt andel elever med utländsk bakgrund läsåret 2016-2017 har tagits fram 
med syfte att följa måluppfyllelsen och speciella förutsättningar för elever 
på Rävlandaskolorna. 
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Ytterligare statistik i form av interna rapporter från bland annat 
skolförvaltning, personalavdelning och GR har använts för att komplettera 
och fördjupa bilden.  
 

4.7  Kommunens medarbetarenkät 
Statistik från kommunens medarbetarenkät år 2013-2017 har studerats för 
att skapa kännedom om personalens syn på skolan samt vilka områden som 
kräver särskilda åtgärder med grund i handlingsplaner. 
 

4.8  Kommunens organisation och den politiska styrningen  
Kommissionen har studerat planer, rapporter och dokumentation kring den 
politiska styrningen samt kommunens övergripande organisation och 
ansvarsfördelning inom kommunen för att få en bättre helhetsbild.  
 

4.9  Forskning 
Aktuell forskning har studerats för att få svaret på hur skolan lever upp till 
skollagens krav på en undervisning på ”vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet”. Detta har skett genom studier av vetenskapliga artiklar, 
Skolinspektionens Framgång i undervisningen, en sammanställning av 
forskningsresultat som stöd för granskning på vetenskaplig grund i skolan, 
Problembaserad skolutveckling. Ett vardagsnära perspektiv av Hans-Åke 
Scherp med mera.  
 

4.10 Intervjuer 
Vid olika intervjuer har personalens representanter, nuvarande och tidigare 
rektorer, chefen för Utvecklings- och stödenheten, grundskolechefen, 
sektorschefen, personalchefen, politisk ledning samt företrädare för elever 
och föräldrar fått ge sin syn på hur utvecklingsarbetet inom 
Rävlandaskolorna har bedrivits.  
 

4.11 Möten 
Kommissionen har träffats regelbundet vid möten vid sidan av e-post- och 
telefonkontakter. 
 

5. Resultat 
Kommissionens arbete koncentrerades i begynnelseskedet på̊ att försöka få 
klarhet i de frågor som ställdes i uppdraget, med utgångspunkt i 
ärendebeskrivningen. Stor möda lades vid att identifiera åtgärder enligt de 
tre först ställda frågorna: 

• Vilka åtgärder som genomförts och effekten av dessa 

• Vilka åtgärder som planerats men ej genomförts eller följts upp 
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• Vilka åtgärder som skulle ha förväntats vidtagits men ej gjorts 
 
Ett antal påståenden om situationen på Rävlandaskolorna anges i 
ärendebeskrivningen. Ytterligare påståenden/antaganden har kommit 
kommissionen till del vid intervjuer. Kommissionen har under arbetet undan 
för undan kunnat sålla bort många av dessa påståenden då de ej går att 
objektivt verifiera, vilka mer ingående beskrivs under avsnitt 5.2. 
Det som kommissionen efter flera avgränsningar definierat och som kan 
beläggas är tre specifika centrala faktorer för Rävlandaskolorna.  
 

5.1 Specifika faktorer  
• Skolresultaten, mätt som ”Andel elever med godkänt betyg (E-

A) i alla ämnen”, är låga.  

• Andelen elever med föräldrar med eftergymnasial bakgrund är lägre 
än genomsnittet. 

• Skolorna har negativa förväntansvärden, ”dåligt rykte” 
Kommissionen har valt att inrikta svaren på de initiala frågeställningarna 
utifrån dessa tre faktorer för att identifiera åtgärder för att förbättra, 
kompensera och hantera det som är specifikt för skolorna i Rävlanda.  
 

5.1.1 Skolresultat 
Skolsektorn i Härryda kommun har under lång tid visat på höga värden när 
det gäller måluppfyllelse. Behörigheten till gymnasiet år 2017 är högst i 
Göteborgsregionen som ett exempel. Rävlandaskolan, senaredelen, 
särskiljer sig från denna positiva bild. Under lång tid har elevernas 
skolresultat legat under snittet i Härryda kommun och i länet.  
Andel elever (%) som uppnått betygen E-A i alla ämnen årskurs 6 läsåret 
2016-2017 
Västra Götalands län  77,2 % 
Härryda kommun  81,7 
Rävlandaskolan 66,2 % 
 
Andel elever (%) som uppnått kunskapskraven i alla ämnen årskurs 9 läsåret 
2016-2017 
Riket  74,1 % 
Västra Götalands län 71,3 % 
Härryda kommun 84,1 % 
Rävlandaskolan 67,4 % 
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Den statistik, som kommissionen stödjer sig på, är hämtad från 
Skolinspektionens och Barn- och elevombudets offentliga databas, SIRIS. 
Statistik gällande meritvärdet, vilket visar elevernas behörighet till inträde 
på gymnasieskolan, är svårtolkad på grund av det låga elevantalet i 
jämförelse med de andra skolorna i kommunen. Meritvärdet för enskilda 
elever får på grund av detta mycket större genomslagskraft i statistiken. 
Värdena kan alltså variera mycket mellan åren och kommissionen har därför 
valt att inte ta med denna statistik i rapporten. Insatser för att höja 
betygsnivån har skett under lång tid för att höja måluppfyllelsen, både på 
central och lokal nivå. Nedan följer några exempel på insatser som har 
genomförts, pågår eller planeras. 
 
Genomförda åtgärder: 
Verksamhetens ekonomiska förutsättningar har undan för undan förstärkts 
genom olika åtgärder. Ett förslag till översyn av budgetfördelningsmodellen 
med bättre stöd till skolor med sämre socioekonomiska förutsättningar 
genom omfördelning av medel lämnades av verksamheten och beslutades år 
2013. År 2017 anslogs extra medel, 3 mkr, av kommunfullmäktige för att 
höja likvärdigheten på skolorna i Härryda. I 2018-års budget anslås 
ytterligare 1,2 mkr på att öka likvärdigheten i grundskolan. Dessutom görs 
en omfördelning av resurser inom budgetramen på 1,4 mkr för att även inom 
fritidshemsverksamheten kunna erbjuda ökad likvärdighet. 
 
Utifrån den förståelsebaserade pedagogiska grunden för all undervisning 
inom grundskolan i Härryda kommun, som benämns Systemteori, sker ett 
utvecklingsarbete som syftar till att forma undervisningen utifrån varje elevs 
individuella behov. Tillgången till kompetent personal, både inom skola och 
fritidshemsverksamhet, ses som en mycket viktig faktor för elevernas 
framgång i undervisningen. Nedan följer några exempel på 
utbildningsinsatser: 

• Deltagande i den centrala satsningen Mattelyftet. 

• Utbildning för alla pedagoger i specialpedagogisk kompetens. 

• Gemensam kompetensutvecklingsdag i augusti kring förhållningssätt 
och bemötande gentemot elever med NPF. 

• Deltagande i kompetensutvecklingsinsatser för fritidshemspersonal 
med syfte att efterleva läroplanens krav att fritidshemmen skall vara 
ett komplement till elevernas lärande i grundskolan. 

• Planerade kompetensutvecklingsinsatser under hösten 2018 med 
syfte att involvera fritidshemmen som en aktiv del i arbetet med att 
få alla elever att komma till skolan. 

Utveckling av den pedagogiska verksamheten i enlighet med den 
pedagogiska grunden och med hjälp av utbildningsinsatserna: 
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• Individuella lösningar i högre utsträckning genom olika former av 
anpassningar. 

• Inrättande av Flexgruppen som möjliggör fler individuella lösningar. 
Stödinsatser för att bidra till ökade förväntningar på eleverna och på 
detta sätt bidra till ökad måluppfyllelse. 

• Handledning från Utvecklings- och stödenheten i form av 
modellundervisning. 

• Rekrytering av förstelärare utanför den egna personalgruppen.  
 
Ett exempel på att verksamheten sedan länge arbetat med att förbättra 
måluppfyllelse. År 2011 möjliggjordes en pedagogisk nystart 2011 genom 
att pedagogerna fick söka om sina tjänster. Detta i syfte att bryta gamla 
mönster till förmån för ny pedagogik. 
 
Breddning av kompetensen inom skola/fritidshem med fokus på att utveckla 
elevernas möjlighet till uteverksamhet och aktiviteter på raster och att hjälpa 
eleverna med sociala sammanhang, lekar och annat som stärker dem som 
grupp. 
 
Bedömning av genomförda åtgärder: 
Härryda kommun har goda skolresultat generellt sett vid nationell 
jämförelse. Kommunens organisation, både inom UTK-sektorn och övriga 
sektorer innebär ett välfungerande nät av stödinsatser och möjlighet till att i 
samråd inom gruppen rektorer få inspiration och kunskap, samt bidragande 
till utveckling av rutiner. 
De insatser som har genomförts, pågår eller planeras visar på en insikt om 
vad som har betydelse för en framgångsrik utveckling av kunskapsnivån på 
Rävlandaskolorna och strukturerat genomförande för att uppnå framgång i 
detta avseende.  
Att skolresultaten trots ovan nämnda insatser ej visat någon tydlig 
förbättring bör därför kunna tillskrivas hur faktorer specifika för 
Rävlandaskolorna har hanterats eller inte hanterats. 
Ett orosmoment när det gäller att skapa en framgångsrik utveckling av 
skolresultaten på Rävlandaskolorna är dagens ökande brist på pedagoger 
och rektorer. Det är därför av största vikt att det pågående arbetet med att 
utveckla strategier för att knyta behörig personal till Härryda kommun 
fortsätter. 
 

5.1.2 Andelen elever med vårdnadshavare med eftergymnasial 
bakgrund  

Forskning har slagit fast att vårdnadshavares utbildningsnivå är en 
avgörande bakgrundsfaktor beträffande skolresultaten. Tidigaredelen i 
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Rävlandaskolan har en andel elever med vårdnadshavare med 
eftergymnasial bakgrund som ligger ca 10 procentenheter lägre än 
riksgenomsnittet och drygt 20 procentenheter lägre än i kommunen. 
Skillnaden är inte lika markant för senaredelen men ändå reell, ca 3 
procentenheter respektive 15 procentenheter. Siffrorna är uppskattade 
medelvärden från den senaste femårsperioden. 
 
Genomförda åtgärder: 
Bland åtgärder hänförbara till detta område har kommissionen identifierat 
följande: 

• Läxhjälp på skolan för att ge stöd åt barn som inte på ett naturligt 
sätt kan få vuxenhjälp med inlärning på fritiden. 

• Lästräning och satsningar på att öka ordförrådet för de yngre barnen. 

• Förändrade rutiner för föräldramöten och dialog. 

• Upplysning om hur man når kommunens klagomålshantering 

• Diskussion om och fastställande av svarstider på mail från föräldrar   

• Införande av informationsteknologiska hjälpmedel som Unikum, 
information på hemsida etc. 

 
Bedömning av genomförda åtgärder: 
Med tanke på att vårdnadshavarnas eftergymnasiala utbildningsnivå är en 
given faktor för skolorna i Rävlanda, tenderar att vara kontinuerlig och inte i 
sig är påverkbar, borde en samlad metodik i syfte att stärka och tydliggöra 
vårdnadshavarnas ansvar och möjligheter att stötta barnen i skolan finnas. 
Åtgärder som läxhjälp syftar till att stimulera elevernas motivation och 
möjlighet till inlärning utanför hemmiljö och schema. Det är ett bra exempel 
på en kompensatorisk strategi. 
Att vårdnadshavare är engagerande och stödjande angående barnets 
skolgång är en nyckelfaktor för goda skolresultat. Av kommissionens arbete 
framgår att många vårdnadshavare fått en uppfattning om att skolorna 
lättare får resurser av kommunen om man anmäler upplevda 
missförhållanden direkt till skolinspektionen. Detta tankesätt, att man får 
bättre effekt om man ”går direkt på”, syns också i mer vardagliga 
situationer. Lärare kan få uppleva vårdnadshavare som oanmälda vill sitta 
med på undervisning, deltaga i matbespisningen och ha icke överenskomna 
personliga samtal med lärare under raster. De förändringar som gjorts i 
kommunikationskanaler och rutiner för föräldrasamverkan verkar ännu vara 
av undersökande och prövande karaktär. Sålunda sker en alltför stor andel 
av kontakter mellan skola och vårdnadshavare utanför ordinarie kontakt och 
klagomålsrutiner. 
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Utifrån nämnda demografiska faktor är det tveksamt om nuvarande 
åtgärder, system och rutiner för föräldrasamverkan förmår motivera och 
engagera vårdnadshavare på rätt sätt och i rätt omfattning. 
 

5.1.3 Negativa förväntansvärden 
Negativa förväntansvärden i form av påstående, förförståelse, fördomar eller 
s.k. ”rykten” har framkommit framför allt i de intervjuer kommissionen 
genomfört och genom granskning av protokoll och övriga dokument. Dessa 
negativa förväntansvärden kan inte beläggas genom statistiska uppgifter 
utan måste till största delen betraktas som subjektiv data. En kvalitativ 
tolkning har genomförts av dessa. 
Forskningen visar tydligt på hur ett dåligt rykte skapar dåligt självförtroende 
hos såväl elever och lärare som elevernas vårdnadshavare och övriga på 
orten (Skolverket). Likaså visar forskningen att elevernas skolresultat 
påverkas negativt av allt negativ prat om skolan (Skolvärlden.se). 
Under intervjuerna har det framkommit att förvaltning, rektorer och lärare 
uppmärksammat riskerna med ovanstående och startat ett arbete med att 
förändra ett negativt tillstånd till ett positivt, med högre förväntningar på 
eleverna. Att förändra ett rykte är dock ett långvarigt och omfattande arbete. 
Risken för att enstaka misslyckanden och/eller negativa incidenter 
cementerar nuvarande bild större än chansen att framgångar ses som en 
positiv förändring. 
De negativa förväntansvärdena sammanfattar kommissionen i två åtskilda 
kategorier. 

• Allmän negativ bild av orten Rävlanda och dess skolor 

• Normalisering 
 
Skolorna i Rävlanda har sedan många år varit vidhäftade med olika 
påståenden som inte bara handlar om skolornas inre pedagogiska arbete utan 
också om nedgångna skolbyggnader, svårigheter med rekrytering av 
kompetent personal och allmänt dåliga resurser. Även byn framstår i vissa 
sammanhang som en ort med låg status. 
 
Kommissionen har definierat begreppet normalisering som ett tillstånd när 
något som är mindre bra uppfattas som normalt. 
Flera utsagor indikerar att lärare på skolorna med tiden intagit en 
oreflekterad hållning med lägre förväntningar på eleverna. Det framkommer 
att vissa ”lärare blir hemmablinda, sänker ribban mm” och de lägre 
förväntningarna på eleverna blir till ett normaltillstånd. Liknande låga 
förväntningar har observerats även beträffande angående vårdnadshavares 
vilja och möjligheter att stödja och stimulera sina barns lärande. 
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Genomförda åtgärder: 
Bilden av Rävlanda, både inifrån och utifrån, är att orten ligger långt bort 
från civilisationen och att invånarna skiljer sig åt på ett icke definierbart 
negativt sätt från medborgarna i övrigt i kommunen. Skolan verkar endast 
inom delar av denna bild. Inom skolans ansvarsområde har speciellt 
observerats följande åtgärder: 

• Deltagande i ett statligt projekt för att utveckla skolgården. 
Samarbete sker med en landskapsarkitekt på initiativ från TOF. 

• Rävlanda trädgård, ett Leaderprojekt.  

• Ny skolbyggnad och upprustning av lokaler. 

• Skolornas medvetna arbete med att stärka personal genom att lyfta 
fram de positiva resultat som uppnås.  

 
Bedömning av genomförda åtgärder:  
Det finns en insikt inom verksamheten om betydelsen av att genomföra 
åtgärder för att förändra de negativa förväntansvärdena. Genomförda och 
planerade åtgärder måste dock stärkas och kompletteras inom områden 
utanför skolornas direkta ansvar. Detta för att uppnå en kritisk massa av 
framgång och förbättringar som inte stoppas eller väsentligt motverkas av 
kvardröjande negativa förhållningssätt. 
 

5.2  Påståenden 
Nedan följer en sammanställning av påståenden/antaganden och grunden till 
att dessa har kunnat undantas som specifika för Rävlandaskolorna. Det 
underlag som skapat kommissionens möjligheter till denna sållning är 
statistik från skolverkets databas, SIRIS, redovisad personalstatistik från 
kommunens personalavdelning samt statistik från kommunens UTK-sektor 
vid sidan av komplettering vid intervjuer. 
 
Situationen på Rävlandaskolan har under de senare åren blivit alltmer 
ansträngd, med följd att skolan inte har kunnat fullgöra sitt uppdrag.  
 
Rapport från Skolinspektionens tillsyn hösten 2017 
Skolinspektionens senaste rapporter 2018-01-25 visar kritik gällande 
uppföljningsarbetet inom det systematiska kvalitetsarbetet samt gällande 
bristen på lärare i Svenska som andra språk på tidigaredelen. När det gäller 
senaredelen skriver inspektionen att den inte funnit brister inom de 
undersökta områdena: 

• Undervisning och lärande 

• Extra anpassningar och särskilt stöd 

• Bedömning och betygsättning 
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• Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling 

• Förutsättningar för lärande och trygghet  

• Styrning och utveckling av verksamheten.  
 
Intervjusvar har senare visat att bristen på lärare i Svenska som andraspråk 
har kunnat hitta sin lösning samt att bristerna gällande uppföljningsarbetet 
var en följd av en medveten prioritering av rektors arbete i samband med 
rektorsbyte. 
 
Anmälningar till skolinspektionen 
Genomgången av anmälningar till Skolinspektionen har visat på långa 
handläggningstider. Under senare tid har konstaterats att vårdnadshavarnas 
anmälningar till Skolinspektionen ökar både i Härryda kommun och i riket i 
övrigt med ökade handläggningstider som följd. För att kunna hantera den 
ökade mängden klagomål och anmälningar har ytterligare resurser tillsatts. 
 
Åtgärdsprogram  
Åtgärdsprogram för tidigaredelen har studerats. Under perioden har 
rutinerna i form av blanketter förbättrats, vilket gör det lättare att följa 
utvecklingen. Tiden för att utreda de aktuella elevernas behov upplevs som 
orimligt lång av vårdnadshavarna, vilket innebär att adekvata åtgärder ofta 
dröjer alltför länge. Svårighet att rekrytera kompetent personal att undervisa 
barn med speciella behov är en försvårande faktor. Kommissionen har inte 
kunnat visa att dessa problem är speciella för Rävlandaskolorna.  
 
Personalens och elevernas arbetssituation 
Kommissionen kan konstatera att det under tidsperioden förekommit 
perioder av oro och oordning, som gjort det svårt för lärare att ge och elever 
att tillgodogöra sig undervisning. Intervjuer med fack, rektorer och elever 
har visat att situationen har förbättrats under senare tid. 
Slutsatsen av kommissionens undersökningar är att de problem, som 
framställdes i ärendebeskrivningen, inte är unika för Rävlandaskolorna, och 
att ett utvecklingsarbete pågår. En positiv faktor i detta arbete är att skolan 
under den senaste tiden haft tillgång till stabil ledning genom erfarna och 
kompetenta rektorer, en faktor, som framhålls vara av stor betydelse. 
 
Kränkningsanmälningar 
Beträffande kränkningsanmälningar kan konstateras, dels att antalet 
anmälningar inte sticker ut i jämförelse med andra skolor, dels att antalet 
anmälningar på olika skolor hänger samman med den strategi som valts för 
att motverka kränkningar. Ett stort eller litet antal anmälningar kan därför 
inte direkt kopplas till tryggheten på respektive skola.  
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Tillbuds- och skadeanmälningar 
Tillbuds- och skadeanmälningarna har under perioden varierat i antal.  
Förhållandevis många anmälningar under en period hade samband med ett 
par speciella elevärenden. Dessa ärenden har funnit sin lösning på ett 
tillfredsställande sätt både när det gäller elevernas rätt till undervisning och 
personalens rätt till en acceptabel arbetsmiljö. En undersökning av hot och 
våld inom kommunens skolor visar att huvuddelen av anmälningarna 
handlar om hot och våld från barn i tidiga åldrar. Satsningar har påbörjats 
för att motverka dessa företeelser genom insatser i förskola/tidiga skolår. 
 
Skolorna har en hög andel elever med utländsk bakgrund  
Vid granskning av statistik framkommer att Rävlandaskolorna ligger under 
genomsnittet både nationellt och i Västra Götalandsregion och kan därför 
inte ses som en faktor av betydelse. 
 
Skolorna har en bristande kontinuitet bland lärare  
Statistiken visar att skolorna har en liknande eller lägre personalomsättning 
för lärare åren 2015-2017 än genomsnittet för kommunens grundskolor. 
 
En bekymmersam faktor är andelen behöriga lärare. Rävlandaskolan, 
tidigaredelen, har motsvarande 20,3 heltidsanställda lärare, varav 73,4% har 
lärarlegitimation och är behöriga i minst ett av de ämnen de undervisar i. 
Rävlandaskolan, senaredelen, har motsvarande 7,3 heltidsanställda lärare, 
varav 44,5% har lärarlegitimation och är behöriga i minst ett av de ämnen 
de undervisar i. Motsvarande siffra för Härryda kommun är 79,8%. Även 
om det är vanskligt att tolka % -siffror på små tal kan man nog dra 
slutsatsen att den nationella svårigheten med att finna behöriga lärare är 
accentuerad för Rävlandaskolorna. Kommissionen har valt att inte lägga 
några egna rekommendationer utöver det arbete som pågår inom kommunen 
med rekrytering av skolpersonal. Kommissionen vill dock peka på vikten av 
konkreta åtgärder i frågan. 
 

6. Diskussion och rekommendationer 
Att kommissionen har kunnat konstatera att situationen i många avseenden 
inte skiljer sig från andra skolor i kommunen, innebär inte med automatik 
att situationen därför är tillfredsställande eller att inte åtgärder vidtas inom 
kommunen för att komma tillrätta med de problem som kan konstateras. 
 
Förbättringsarbete behövs och bör inriktas på de faktorer som 
kommissionen bedömer är specifika för skolorna i Rävlanda, nämligen: 
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• Skolresultaten, mätt som ”Andel elever med godkänt betyg (E-
A) i alla ämnen”, är låga.  

• Andelen elever med vårdnadshavare med eftergymnasial bakgrund 
är lägre än genomsnittet. 

• Negativa förväntansvärden, ”dåligt rykte” 
Skolresultaten, är den mest centrala faktorn i det fortsatta 
utvecklingsarbetet. Alla elever ska lämna skolan med godkända betyg eller 
högre. Samtliga åtgärder och förslag måste ses i ljuset av detta ultimata mål.  
Faktor 2 är en realitet som ska beaktas konstruktivt i syfte att höja 
skolresultaten.  
Faktor 3, ryktet, är en försvårande omständighet som kommissionen menar 
utgör ett allvarligt hinder för väsentliga förbättringsarbeten i syfte att höja 
skolresultaten. 
Kommissionens studier av den pedagogiska verksamheten i 
Rävlandaskolorna ger inga förklaringar till de lägre skolresultaten. Skolorna 
ingår i en framgångsrik pedagogisk verksamhet i Härryda kommun. 
Insikterna om de speciella utmaningarna i Rävlandaskolorna har under åren 
resulterat i olika åtgärder. Trots detta kan man inte se några tydliga resultat 
gällande skolresultaten. 
Det ökade politiska engagemanget för Rävlandaskolorna hösten 2017, t ex 
genom skolgruppen, kommundelsdialogen i Rävlanda med inriktning på 
skola samt tillsättandet av Rävlandakommissionen resulterade i en rad 
åtgärder. Dessa åtgärder har dock inte haft som grund den insikt om 
Rävlandaskolornas speciella utmaningar som tydliggjorts genom 
kommissionens arbete. 
Kommissionen konstaterar att det finns en stor förbättringspotential 
beträffande samverkan mellan politik och förvaltning. Sådana synpunkter 
och rekommendationer återfinns rubriken ”ansvar och politisk styrning”. 
Kommissionens arbete har lett oss fram till rekommendationer, samtliga 
tänkta att i förlängningen väsentligt öka skolresultaten. 
Rekommendationerna är grupperade under tre rubriker: 

• Ansvar/Politisk styrning 

• Föräldrasamverkan  

• Förhållningssättets betydelse ”Skolan mitt i Byn”  
 

6.1  Ansvar och politisk styrning  
En framgångsrik skola kräver en god central styrning. Viktiga faktorer i 
styrningen är förtroendefull och tillitsfull samverkan mellan politisk 
styrning och förvaltningsledning. 
Skolverket har publicerat ett PM ”Kartläggning av huvudmäns arbete med 
att utveckla den lokala styrningen av skolan”, daterat 2018-06-05. Man 
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konstaterar där att ”det ofta finns brister i hur huvudmannen leder och 
organiserar det systematiska kvalitetsarbetet. Man utgår inte alltid från en 
analys av skolornas resultat, vilket innebär att de beslut som fattas på 
huvudmannanivå inte alltid stämmer överens med de lokala behoven som 
finns på respektive skola. Man säger även att ”en annan återkommande 
svaghet som har framkommit i huvudmännens och skolornas arbete med 
nulägesanalyser handlar om brist på tillit och kommunikationsproblem 
mellan olika nivåer i styrkedjan”.  
Kommissionens bedömning är att ovanstående citat har sin giltighet även i 
Härryda kommun. Uppdelningen av skolfrågor mellan kommunstyrelse, 
UTK-beredning och Social Myndighetsnämnd (kränkningsanmälningar) har 
bidragit till att öka otydligheten i ansvarsfrågan och försvårat 
kommunikation och därmed tillit och förtroende mellan politik och 
förvaltning. 
 

Rekommendation 1 
Kommissionen föreslår att en ”skolstyrelse” med speciellt utsedda politiker 
inrättas med ansvarsområde ”den pedagogiska verksamheten i kommunen”. 
Huvudfrågan att behandla ska vara måluppfyllelsen i huvudmannens skolor. 
Verksamhetens vikt, omfattning och mångsidighet kräver politiker som har 
möjlighet att ägna sig helhjärtat åt den uppgiften. 
 
Arbetssättet för en sådan skolstyrelse ska karakteriseras av: 

• Ett välutvecklat systematiskt kvalitetsarbete med fokus på analys och 
kunskap på alla nivåer 
 

o Ett tydligt ramverk ska tas fram för aktörerna i 
organisationen. Tydliga mål, roll-och ansvarsfördelning och 
nedskrivna förväntningar ska kompletteras med beskrivna 
och förankrade infrastrukturer och processer att förhålla sig 
till. 

o Uppföljning och frekvent uppdatering av de överenskomna 
data som används. Klara definitioner av vilka avvikelser, 
övergripande och på skolnivå, som ska rapporteras till 
styrelsen.  

• En tydlig pedagogisk helhetsidé som genomsyrar verksamheten och 
som det finns en överenskommelse om mellan olika nivåer i 
styrkedjan.  
 

• Gemensam kompetensutveckling med förvaltningen.  
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6.2  Föräldrasamverkan  
I syfte att öka måluppfyllelsen ska vårdnadshavare ses och tas i anspråk som 
resurser för skolan, under samverkan som präglas av tillit och ömsesidig 
respekt. Forskningen visar att föräldrars höga förväntningar på och 
kommunikation med barnet om skolarbetet har positiva effekter på lärandet 
(Pihlgren, 2017). Vårdnadshavare bör tydligt involveras i uppgiften att höja 
skolresultaten. Att många föräldrar har en låg utbildningsnivå bör beaktas, 
men inte ses som ett hinder utan som en utmaning att hitta vägar till 
förtroendefull kommunikation. Sedvanliga forum, t ex föräldramöten och 
utvecklingssamtal, som förekommer inom skolan skall användas för att 
tydliggöra utvecklingen av måluppfyllelsen och fastställa föräldrarnas roll 
inom processen. Nya vägar att kommunicera utifrån målet att höja betygen 
bör utforskas och prövas, t ex gemensamma kompetensutvecklingsinsatser, 
pedagogiska caféer osv. 
 

Rekommendation 2  

Kommissionen föreslår att föräldrarna ska engageras i arbetet med att öka 
måluppfyllelsen. Skolorna i Rävlanda ska tydliggöra sin strategi för att öka 
densamma.   

 

• Vägar att kommunicera utifrån målet att höja betygen bör 
tydliggöras. 
 

• Klargör hur information, frågor eller synpunkter ska kanaliseras.  
 

• Beskriv hur respektive kanal (föräldramöte, telefon, Unikum, mail) 
ska användas. 
 

• Definiera de olika rollernas ansvar i måluppfyllelsen 
(vårdnadshavare, rektor, lärare)  
 

• Uppföljning av måluppfyllelse, som regelbundet genomförs, skall 
tydligt kommuniceras både individuellt vid utvecklingssamtalen och 
totalt för skolan genom lämplig kanal. 
 

• Återkommande gemensam kompetensutveckling för föräldrar och 
personal 
 

6.3  Förhållningssättets betydelse ”Skolan mitt i Byn”  
Under den rådande konjunkturen har det under en längre tid funnits goda 
möjligheter för unga att få en plats på arbetsmarknaden. Det vill säga, under 
förutsättning att de har uppnått gymnasiekompetens. De unga, som saknar 
denna kompetens, har tvärtom stora svårigheter att komma ut i arbetslivet. 
Med bakgrund i detta förhållande är det därför mycket oroväckande att så 
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många elever på Rävlandaskolans senaredel har så låga skolresultat att de 
riskerar att inte komma in på gymnasiet. En orsak, som tydligt har visat sig, 
och som har stor betydelse för elevernas resultat handlar om synen på 
skolan och området Rävlanda och i samband med denna förväntan på 
eleverna. 
 
Genom intervjuerna har en bild vuxit fram av en ort med låg status, trots sitt 
vackra läge med underbar natur. Området upplevs ligga långt borta, ha en 
”bonnig” prägel och inte någon större attraktivitet. Skolan ses som 
problemfylld med förhållandevis mycket anmälningar, brister i studiero osv. 
Lärare anser att skolorna inte är en attraktiv arbetsplats. Lärarnas 
förväntningar på elevernas prestationer beskrivs som låga. Resultat, som på 
en annan skola, skulle räknas som medelmåttiga, kan ibland på denna skola 
betraktas som goda. Massmediernas benägenhet att lyfta fram och förstärka 
negativa händelser bidrar ytterligare till en negativ bild. 
 
En bred forskning visar på vikten av att elevernas möts av höga 
förväntningar. En positiv bild av den egna förmågan att klara av utmaningar 
är en förutsättning för goda resultat. Det är därför av största vikt att vända 
på förhållningssättet både från lärare, föräldrar, politiker och det omgivande 
samhället och genom detta öka elevernas självkänsla och möjligheter att 
lyckas i skolan. 
 

Rekommendation 3 

Kommissionen föreslår ett utvecklingsprogram för att medvetandegöra 
förhållningssättets betydelse (negativa förväntansvärden), att förändra detta 
förhållningssätt och att definiera åtgärder i samverkan för att höja elevernas 
måluppfyllelse. 
 
Upplägg: 
Deltagare: Politiker, föräldrar och personal på Rävlandaskolorna. 

• Föreläsning - ”Skolan mitt i Byn” 
Extern föreläsare med specialkompetens inom området föreläser om 
förhållningssättets betydelse, hur ett positivt eller negativt synsätt växer 
fram och hur det går att påverka. 

• Workshops 
I samråd med föreläsaren organiseras ca tre workshops då deltagarna i 
tvärgrupper diskuterar utifrån givna frågeställningar i syfte att 
medvetandegöra de egna föreställningarna om området, skolan och eleverna 
och hur man kan förändra spridningen av negativa fördomar. Den sista 
workshopen ägnas åt att ta fram konkreta förslag på åtgärder för att stärka 
området och skolans anseende och öppna upp för att eleverna skall känna 
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sig stolta över sin bygd och sin skola samt ha en positiv självkänsla och tro 
på möjligheterna att tillvarata sina resurser. 

• Redovisningsdag 
Grupperna redovisar sina förslag och igångsätter det fortsatta arbetet med att 
tillvarata erfarenheterna från utvecklingsprocessen, t ex genom att utse en 
arbetsgrupp med uppdrag att sammanställa en handlingsplan. 

• Uppföljning 
Regelbunden årlig uppföljning av resultaten. 
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Källförteckning 
Nedanstående lista består av olika skrifter som refereras till i texten. Listan 
innehåller även andra skrifter som har studerats för att skapa kunskap och 
förförståelse under kommissionens arbete. Referenser till Härryda kommuns 
och Rävlandaskolornas interna dokument är inte i detalj hänvisade i alla 
delar. 

 

Statliga styrdokument  

1. SFS 2010:800 – Skollag 
2. Lgr 11, Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011, reviderad 2016 
3. SFS 1977:1160 – Arbetsmiljölagen (AML) 

 
Dokumentation Härryda kommun 

4. Medarbetarenkät 2017  
5. Utbildning- och kulturberedningens slutrapport, mandatperioden 

2015-2018  
6. Årsredovisningen för Härryda kommun 2017 
7. Ansvar för ärenden om kränkande behandling inom 

skolverksamheten 13, Ärende 2018 KS 79 
8. Granskning av särskilt stöd till barn och unga i för- och grundskolan 

Ärende KF 2018-03-26 
9. Granskning av samverkan och förebyggande arbete för att motverka 

psykisk ohälsa bland barn och unga. Ärende KF 2018-03-26 
 

Dokumentation rörande Härryda kommuns organisation 

10. Politisk organisationsplan 
11. Förvaltningsorganisation 
12. Delegationsordning 
13. Den röda tråden, Handbok för politisk målstyrning, maj 2014 
14. Befattningsbeskrivningar/uppdragsbeskrivningar sektorschef, 

grundskolechef, verksamhetschef, funktionschef, enhetschef 
15. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter, uppgiftsfördelning för 

chefsnivåerna kommundirektör, sektorschef, 
verksamhetschef/funktionschef, enhetschef 
 

Dokumentation från Härrydaskolorna 

16. Ordningsregler 
17. Rävlandaskolans likabehandlingsplan 1-4 
18. Rävlandaskolans likabehandlingsplan 5-9 
19. Rävlandaskolans hemsida 
20. Rävnytt, Rävlandaskolans nyhetsblad 
21. Unikum, digital lärportal inom UTK-förvaltningen Härryda kommun 
22. Anteckningar från kommundelsdialog 2017-10-03 
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23. Dokumentation från uppföljningen av kommundelsdialog, 
brukarmöten 2017-11-28, 2017-11-29, 2018-02-07 

24. Protokoll från brukarråd 2016-03-07 
25. Rävlandaskolan – ur ett sektorschefsperspektiv, 2017-11-17, 

beskrivning av Rävlandaskolan och sammanställning av åtgärder 

Forskning  

26. Westling Allodi Mara. Hela lärmiljön avgörande för en 
inkluderande skola. Forskning för skolan. Kunskapsöversikt från 
Skolverket 

27. Persson Elisabeth, Persson Bengt. Inkludering går att förena med 
hög måluppfyllelse. Forskning för skolan. Kunskapsöversikt från 
Skolverket 

28. Delat ledarskap har fördelar både för chefer och verksamhet. 
Forskning för skolan. Kunskapsöversikt från Skolverket 

29. Johansson Charlotte, fil.dr., utredare Skolinspektionen. Framgång i 
undervisningen. En sammanställning av forskningsresultat på 
vetenskaplig grund i skolan 

30. Scherp, Hans-Åke. 2003. Karlstad. PBS – Problembaserad 
skolutveckling. Skolutveckling ur ett vardagsnära perspektiv. 

31. SKL, Uppdrag och samspel mellan ledande politiker och 
tjänstemän. Rapport, 20120905 

Skrifter från Skolverket 

32. Huvudmannens styrning, Kartläggning av huvudmäns arbete med att 
utveckla den lokala styrningen av skolan”, 2018-06-05. 

33. Trygghet och studiero, 20180206 
34. Elevhälsan i Skollagen, Skolverkets hemsida, Skolutveckling 
35. Rätt till stöd, Skolverkets hemsida, Skolutveckling 
36. Systematiskt kvalitetsarbete, så fungerar det, Skolverkets hemsida, 

Skolutveckling 

Artiklar, böcker 

37. Finn Patrik, 2018 04 22. Eleverna drabbas när fel frågor lyfts i 
skoldebatten. Dagens samhälle 

38. 2012 03 29, Därför lyfte Nossebro skolresultaten. Skolvärlden, 
Lärarnas Riksförbund 

39. Pihlgren Ann S, 2017, Föräldrasamverkan Att bygga tillit, 
Studentlitteratur 

Anmälningar  

40. Anmälningar Skolinspektionen 2013-2017 
41. Tillbud och arbetsskaderegister 2016-2017 (LISA) 
42. Anmälningar om kränkningar 2013-2017 
43. Orosanmälningar 2013-2017 

Inspektioner från Skolinspektionen 

44. Beslut för grundskola Rävlandaskolan 1 2014 
45. Rävlandaskolan förskoleklass grundskola 2014 
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46. Rävlandaskolan F-3 beslut 2014 
47. Skolverkets slutsatser 2010 
48. Beslut Rävlandaskolan 2, 2018 
49. Beslut Rävlandaskolan, 2018 
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Bilaga 1 Kommunstyrelsens ärende  
 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2017-10-23 2017KS816  101 
  
 

 

 

Inrättande av kommission för skolan i Rävlanda  

Sammanfattning  
Situationen på Rävlandaskolan har under de senaste åren blivit allt mer ansträngd, vilket 
har inneburit att skolan inte kunnat fullgöra sitt uppdrag. Den politiska majoriteten i 
kommunen föreslår kommunstyrelsen att tillsätta en kommission, vars uppdrag blir att 
genomföra en genomlysning av skolan och dess organisation med syfte att presentera en 
åtgärdsplan till kommunstyrelsen senast den 31 mars 2018. 

Från kommunstyrelsens ordförande föreligger skrivelse daterad 2017-10-23 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen inrättar en kommission för skolan i Rävlanda, bestående av tre 
ledamöter. Ledamöter i kommunstyrelsen är ej valbara.  
 
Kommunstyrelsen väljer Sven Karlsson (M), som ordförande, tillika sammankallande för 
kommissionen. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att besluta vilka de två 
ytterligare ledamöterna som ska ingå är. En av ledamöterna ska komma från 
oppositionen. 
 
Kommissionen ska slutrapportera till kommunstyrelsen senast 2018-03-31. 

Ärendet 
Sedan 2006 har situationen på Rävlandaskolan blivit allt mer ansträngd. Det rör sig om 
problem och missförhållanden anmälda och rapporterade av elever, lärare och föräldrar 
till kommun, skolinspektion eller polis. Trots att detta varit känt under samma tid av 
politiker och tjänstemän samt att åtgärder har initierats, syns ingen tydlig förändring. I 
kommunens tillbuds- och arbetsskaderegister kan man läsa om personalens och elevernas 
arbetsmiljösituation. Att skolstyrelsen (kommunstyrelsen) inte får information om dessa 
händelser och vad som görs för att förhindra att det återupprepas, är inte acceptabelt. Som 
skolstyrelse är kommunstyrelsen ytterst ansvarig att vidtaga åtgärder för att säkerställa en 
lugn och trygg arbetsmiljö för elever och personal på alla våra skolor. Vi behöver veta för 
att kunna agera. 
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Senaste medborgardialogen i Rävlanda visade tydligt att invånarna i Rävlanda förlorat 
förtroendet för att kommunen ska kunna lösa frågan. Det är vår skyldighet gentemot 
elever, föräldrar och personal att agera.  

Därför tillsätts med omedelbar verkan en kommission.  
 
Kommissionens syfte 
Syftet är att kommissionen, under medverkan av skolorganisation och socialtjänst, ska 
klarlägga vilka åtgärder som planerats och genomförts av skolorganisation och 
skolledning för och av skolan under den senaste 5-årsperioden. En sådan faktainsamling 
ska tillsammans med kommande rapport från skolinspektionen utgöra ett tydligt 
beslutsunderlag angående vilka politiska beslut som krävs för att skapa den skola i 
Rävlanda alla eftersträvar. 

Arvode för kommissionen utgår i enlighet med arvodesreglemente för kommunalt 
förtroendevalda 

Kommissionens mål 
Målet är att åstadkomma en tydlig beskrivning av:  

- Vilka åtgärder som genomförts och effekten av dessa. 

- Vilka åtgärder som planerats men ej genomförts eller följts upp. 

- Vilka åtgärder som skulle ha förväntats vidtagits men ej gjorts. 

- En bedömning av förutsättningarna för framtiden. 

 

Per Vorberg (M) 
Kommunstyrelsens ordförande  
 
 

 

 

 

 

 

Page 94 of 295



Bilaga 2: Förteckning intervjuer 

 

Funktion Person Tid Plats Deltagande  

Sektorschef  Olof Olsson Mån 5 
mars kl. 
12:00-
13:00 

Kommunhuset SK, IRH, IP 

Grundskolechef Ann Nilsson 
Mäki 

Fre 13 
april kl. 
09:30-
10:30 

Kommunhuset SK, IRH, IP 

Rektor  Agneta Ströberg  Mån 19 
mars kl. 
10:00-
12:00 

 SK, IRH, IP 

Rektor Tomi Lundqvist Tis 3 
april kl. 
15:00-
16:00 

Kommunhuset SK, IRH, IP 

Rektor  Annemi 
Lindoffer 

To 26 
april kl. 
12:15-
13:30 

Rävlandaskolan SK, IRH, IP 

Fack LR Anna Carlsson Fre 9 
mars kl. 
15:00-
16:00 

Kommunhuset SK, IP 

Fack Kommunal Lena 
Gustavsson 

Ons 21 
mars kl. 
11:00-
12:00 

Kulturhuset  SK, IRH, IP 

Fack Lärarförbundet  Bo Henriksson To 15 
mars kl. 
13:30-
14:30 

Kommunhuset SK, IRH, IP 

Elevgrupp Elever ut årskurs 
8 

To 26 
april kl. 
13:30-
14:30 

Rävlandaskolan SK, IRH, IP 

Chef Utvecklings- 
och stödenheten  

Gunilla 
Cederberg 

Tis 3 
april kl. 
13:00-
14:00 

Kommunhuset SK, IRH, IP 
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Personalchef 
Utredare 

Anders 
Pettersson, 
Anna-Kajsa 
Tagesson  

To 5 
april kl. 
11:30-
12:20 

Kommunhuset SK, IP 

 Bengt 
Thorbertsson 

7 feb 
 

Telefonintervju IP 

Kulturskolechef Maria Carlsson 31 jan Telefonintervju IP 

Föräldrarepresentant
er (Aktiva föräldrar) 

Ros-Marie 
Johansson 

Mån 7 
maj kl. 
10.00 

Rävlandaskolan SK, IRH, IP 

Kommunstyrelsens 
ordförande och vice 
ordförande  

Per Vorberg  
Patrik Linde 

Tis 15 
maj 
kl. 
10.00 

Kommunhuset SK, IRH, IP 

SK- Sven Karlsson 
IRH- Ing-Marie Rydén Höök 
IP- Inga-Lena Persson 
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Bilaga 3: Förteckning möten  

 

Tid Plats  Deltagare 

18 jan kl. 15:00-17:30 Kommunhuset 
Mölnlycke 

SK, IRH, IP 

24 jan kl. 10:00-12:00 Kommunhuset 
Mölnlycke  

IRH, IP 

2 feb kl. 9:00-12:00 Kulturhuset 
Landvetter 

SK, IRH, IP 

23 feb kl. 10:00-13:00 Granliden Hindås SK, IRH, IP 

5 mars kl. 13:00-16:00 Kommunhuset 
Mölnlycke  

SK, IRH, IP 
Olof Olsson del av tiden 

12 mars kl. 13:00-14:00 Telefonmöte SK, IRH, IP 

21 mars kl. 10:00-12:00 Kommunhuset 
Mölnlycke  

SK, IRH, IP 

11 april kl. 10:00-12:00 Kommunhuset 
Mölnlycke  

SK, IRH, IP 

25 april kl. 9:00-12:00 Granliden Hindås SK, IRH, IP 

3 maj kl. 12:00-15:00 Kommunhuset 
Mölnlycke 

SK, IRH, IP 

7 maj kl. 12:00-15:00 Kommunhuset 
Mölnlycke 

 

8 maj kl. 10:00-13:00 Kommunhuset 
Mölnlycke 

SK, IRH, IP 

16 maj kl. 10:00-11:30 Kommunhuset 
Mölnlycke 

SK, IRH, IP 

25 maj kl. 14:00-16:00 Kommunhuset 
Mölnlycke 

SK, IRH, IP 

1 juni kl. 12:00-14:30 Kommunhuset 
Mölnlycke 

SK, IRH, IP 

13 juni kl. 12:30-14:30 Kommunhuset 
Landvetter 

SK, IRH, IP 

28 juni kl. 12:00-15:00 Kommunhuset 
Mölnlycke 

SK, IP 

10 aug kl. 13:00-14:30 Kommunhuset 
Mölnlycke 

SK, IP 

15 aug kl. 14:00-16:00 Kommunhuset 
Mölnlycke 

SK, IP 
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17 aug kl. 9:00-11:00 Kommunhuset 
Mölnlycke 

SK, IP 

21 aug kl. 10:00-12:00 Kommunhuset 
Mölnlycke 

SK, IP 

22 aug kl. 10:00-12:00 Kommunhuset 
Mölnlycke 

SK, IRH, IP 

23 aug kl. 10:00-12:00 Kommunhuset 
Mölnlycke 

SK, IRH, IP 

5 sep kl. 10:00-12:00 Kommunhuset 
Mölnlycke 

SK, IRH, IP 

6 sep kl. 12:00-14:00 Kommunhuset 
Mölnlycke 

SK, IRH, IP 

7 sep kl. 10:00-12:00 Kommunhuset 
Mölnlycke 

SK, IRH, IP 

SK- Sven Karlsson 
IRH- Ing-Marie Rydén Höök 
IP- Inga-Lena Persson 
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Kommission Rävlandaskolan
Avstämning

Bilaga 4: Presentation kommunstyrelsens 
informationsmöte mars 2018 
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Idag

• Beskriva fakta från insamlat material - gemensam plattform

• Klartecken för kommisionens inriktning och fokus framöver

• Tidplan
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Uppdragets syfte

• Syftet är att kommissionen, under medverkan av skolorganisation och 
socialtjänst, ska klarlägga vilka åtgärder som planerats och 
genomförts av skolorganisation och skolledning för och av skolan 
under den senaste 5 årsperioden. 

• En sådan faktainsamling ska tillsammans med kommande rapport 
från skolinspektionen utgöra ett tydligt beslutsunderlag angående 
vilka politiska beslut som krävs för att skapa den skola i Rävlanda alla 
eftersträvar.
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Genomgångna material och källor
• Anmälningar skolinspektionen 2013-

17
• Protokoll skolverkets inspektioner
• Tillbud och arbetsskaderegister 2016-

17 (LISA)
• Anmälningar om kränkande

behandling 2013-2017
• Orosanmälningar 2013-17.
• Medarbetarenkäter 2013-17.
• Statistik från skolverkets webplats.
• Protokoll kommundialog inklusive

uppföljning.
• Senaste protokoll brukarråd.
• Skollagen, aktuell forskning
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Rävlanda 2016-17 basfakta
Tidigare
del

Senaredel Totalt/Kommun VGR Riket

Antal elever 126 238 364

Utl. bakgrund (%) 19 13 10 24 24

Efterg, utb.(%) 39 52 68 56 57

Uppnått kunskapskrav
i alla ämnen (åk 6) %

66,2 81,7 77,2 77,7

Uppnått kunskapskrav
I alla ämnen (åk 9) %

67,4 84,1 71,3 74,1

Källa:Skolinspektionens och Barn- och elevombudets offentliga databas, SIRIS. Page 103 of 295



Skolinspektionen
Anmälningar
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Inkomna anmälningsärenden 2013-2017. 
Grundskola, Västra Götalands län.

Källa: Skolinspektionen-beställd rapport. 2017 års data är preliminär.Page 105 of 295



2013-17. Antal utredningar(20) av ärenden
efter sammanslagning etc.

Diarienummer Sändare/mottagare Ärenderubrik Status Reg.-datum

2017SN185 Skolinspektionen Anmälan om elevs skolsituation vid Rävlandaskolan (41-2017:10462) Beredning 2017-12-12

2017SN162 Skolinspektionen
Anmälan avseende trygghet och studiero för elever vid Rävlandaskolan (dnr 41-
2017:8769) Avslutad 2017-10-24

2017SN133 Barn- och elevombudet Anmälan om kränkande behandling vid Rävlandaskolan (dnr 45-2017:7112) Beredning 2017-09-12

2017SN108 Barn- och elevombudet Anmälan gällande situationen för en elev vid Rävlandaskolan (dnr 45-2017:6234) Avslutad 2017-08-07

2017SN87 Skolinspektionen Anmälan gällande skolsituationen vid Rävlandaskolan (dnr 41-2017:4383) Beredning 2017-06-19

2017SN76 Skolinspektionen Anmälan om en elevs skolsituation vid Rävlandaskolan (dnr 41-2017:4555) Avslutad 2017-06-08

2017SN56
Skolinspektionen/Barn-
och elevombudet

Anmälan om en elevs rätt till stöd och särskilt stöd samt skyldigheten att motverka 
kränkande behandling vid Rävlandaskolan (dnr 41-2017:3017) Avslutad 2017-04-13

2017SN40 Skolinspektionen Anmälan om elevs skolsituation vid Rävlandaskolan i Härryda kommun (dnr 41-2017:1829) Beredning 2017-03-20

2017SN8
Disikrimineringsombudsma
nnen Anmälan om trakasserier och sexuella trakasserier vid Rävlandaskolan (GRA 2016/367) Avslutad 2017-01-12

2017SN3 Skolinspektionen Anmälan om elevers skolsituation vid Rävlandaskolan (Dnr 41-2016:11452) Avslutad 2017-01-02

2016SN180 Skolinspektionen
Anmälningar om elevers skolsituation vid Rävlandaskolan (Dnr 41-2016:9814, 2016:9815, 
2016:9824, 2016:9870, 2016:9871, 2016:9874, 2016:9878, 2016:10001) Avslutad 2016-12-27

2016SN153 Barn- och elevombudet
Anmälan om kränkande behandling vid Rävlandaskolan (dnr 45-2016:8078/ dnr 451-
2017:4142) Avslutad 2016-11-03

2016SN109 Barn- och elevombudet Anmälan om kränkande behandling vid Rävlandaskolan (Dnr 45-2016:6197) Avslutad 2016-08-15

2016SN34 Barn- och elevombudet Anmälan om kränkande behandling vid Rävlandaskolan (Dnr 45-2016:1650) Avslutad 2016-03-08

2016SN6 Skolinspektionen
Anmälan om elevs rätt till stöd och särskilt stöd samt skolans skyldighet att motverka 
kränkande behandling vid Rävlandaskolan (Dnr 41-2015:8156) Avslutad 2016-01-13

2015SN33 Skolinspektionen
Anmälan om en elevs skolsituation vid Rävlandaskolan (Dnr 41-2015:2091/ dnr 411-
2016:9758) Avslutad 2015-03-30

2015SN30 Skolinspektionen
Anmälan om skolsituationen för två grundskoleelever vid Rävlandaskolan (Dnr 41-
2015:1919) Avslutad 2015-03-18

2014SN128 Skolinspektionen
Anmälan om elevens rätt till särskilt stöd, elevens rätt till utbildning samt skyldigheten att 
motverka kränkande behandling vid Hindåsskolan och Rävlandaskolan (Dnr 41-2014:6431) Avslutad 2014-12-02

2014SN78 Skolinspektionen
Anmälan om skolsituationen för två grundskoleelever vid Rävlandaskolan (Dnr 41-
2014:4146) Avslutad 2014-08-05

2013SN22 Barn- och elevombudet
Begäran om yttrande anmälan om kränkande behandling vid Rävlandaskolan (Dnr 45-
2013:547) Avslutad 2013-02-08
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2013 2014 2015 2016 2017

Källa: Kommunens diarieförteckning Page 106 of 295



Anmälningsgrunder Rävlandaskolan
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Källa:Skolinspektionens och Barn- och elevombudets offentliga databas, SIRIS. Page 107 of 295



Tillbuds och
arbetskaderegister (LISA)

Rapportering
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Tillbud och arbetsskaderegister- Rävlandaskolorna

• 82 tillbud/skada rapporterat i
LISA för 2016-17

• 59 är våld mot lärare direkt eller
i anslutning till avstyrande av
bråk

• 4 individer utsätts för 63% av
våldet (37 anm) 

• För 26 anmälningar går ej att se 
vem som råkat ut för
tillbud/skadan?
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Lärare A Lärare B Lärare C Lärare D Övriga

Utsatta individer

Källa LISA. 
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Kränkande behandling
Anmälningar
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Sedan år 2010 skall skolpersonal rapportera kränkningar som 
förekommer pa ̊ skolan till rektor och huvudman. 

• I förskolans och skolans 
skyldigheter ingår ….. att anmäla 
och utreda misstänkta 
kränkningar och trakasserier 
samt i de fall kränkande 
behandling eller trakasserier 
konstaterats vidta åtgärder…
Källa: Härryda Kommuns hemsida
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Blad1

		År		2013		2014		2015		2016		2017

		Totalt grundskola		195		205		206		302		363

		Backaskolan

		 Båtsmansskolan		2		2				1

		 Djupedalskolan		20		9		27		23		26

		 Ekdalaskolan				3		1		23		21

		 Eskilsbyskolan				1

		 Furuhällsskolan		5		1		3		7		7

		 Hindåsskolan				11		33		23		50

		 Hällingsjöskolan		3		3		1		2		10

		 Härrydaskolan		16		41		11		20		24

		 Högadalsskolan		14		7		17		3		13

		 Landvetterskolan		10		36		66		71		104

		 Lunnaskolan		70		54		12		66		35

		 Skinnefjällsskolan		10		11		7		14		4

		Säteriskolan		2				2		11		5

		Rävlandaskolan		42		23		21		29		30

		Vällsjöskolan								1		3

		 Önnerödsskolan		1		3		5		8		31







Analys av kränkningsanmälningar 2015-17
-Rävlandaskolan

• 53 utsatta individer döljer sig bakom de 80 
anmälningarna

• >85% från F 5-9 delen

• Med stigande ålder ökar andelen utsatta
flickor från 20-50%

• 15 utsatta individer har tillsammans
generat 40 anmälningar
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Orosanmälningar
Socialtjänst
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Orosanmälningar Rävlanda 2013 -2017-10

*2013 En anmälan utöver de fyra tillförs redan befintligt ärende
*2016 En anmälan utöver de tre tillförs redan befintligt ärende

*2017Åtta anmälningar utöver de nio tillförs redan befintliga ärenden Källa: Socialtjänsten Härryda Page 114 of 295


		År

		Antal anmälningar

		Antal barn

		Inledda utredningar



		2013

		18

		6

		4* 



		2014

		5

		4

		0



		2015

		16

		13

		6



		2016

		23

		16

		3*



		2017

		42

		24

		9*









Medarbetarenkät 2017-Härryda:
Antal handlingsplaner

Rävlanda
tidigaredel
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Röksignaler…....

2012
2015

2017
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Att utreda vidare

Ansvar

Linjen. 
Kommunstyrelse-Rektor

Stödfunktioner

Kvalitetssäkring

Föräldrasamverkan

Planerade fysiska möten

IT-Verktyg

I lärandeprocessen

Skolans inre arbete

Trygghet och studiero

Ledarskap

Förväntningar på elever
och föräldrar
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Fortsatt arbete och slutrapport(15 maj)

Intervjuer

KS presidium(2)

Sektorschef(1)

Verksamhetschef grundskola(1)

Rektorer (2)

Tidigare Rektor(er)1-2

Lokal fackliga repr (3)

Utvecklings och Stödenhet(1)

Personalchef(1)

…..

.....

Arbetsgång

RapportAnalysIntervjuerMaterial

Page 118 of 295



Frågor?

• Inriktning ok?
• Tidplan ok?
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Back-up material

Page 120 of 295



Uppdragets mål

Åstadkomma en tydlig beskrivning av: 

- Vilka åtgärder som genomförts och effekten av dessa

- Vilka åtgärder som planerats men ej genomförts eller följts upp

- Vilka åtgärder som skulle ha förväntats vidtagits men ej gjorts

- En bedömning av förutsättningarna för framtiden
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Skolinspektionens anmälningsgrunder
• Anpassad studiegång
• Avgifter
• Betyg/Omdömen m.m.
• Disciplinära åtgärder
• Elevhälsa
• Elevinflytande
• Huvudmannens organisation och styrning
• Kränkande behandling
• Modersmål, svenska som andra språk m.m.
• Mottagande i särskolan (ny sedan 2015)
• Rätt till plats i förskolan (ny sedan 2015)
• Samarbete och information skola,hem

• Skolhälsovård

• Skolplikt och rätt till utbildning
• Stöd Extra anpassningar (ny sedan 2015)
• Stöd Ledning och stimulans (ny sedan 2015)
• Särskild undervisning enl SkolL 10:3
• Särskilt stöd
• Särskilt stöd - Anpassad studiegång
• Tillsynsansvaret för barn/elev (ny sedan 2015)
• Trygghet och studiero (ny sedan 2015)
• Utbildningens innehåll
• Utvecklingssamtal, IUP och betyg
• Vårdnadshavarens samtycke vid val av 

förskola/skola
• Övrig

Källa:Skolinspektionens och Barn- och elevombudets offentliga databas, SIRIS. Page 122 of 295



Utdrag LISA för person A och B
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Blad1

		Anmälan skada och tillbud

				Fil: 2016-2017_Rävl_tidigaredel.pdf

		År		Namn anmälare		Skada		Tillbud		Åtgärd

		2017		Michai Mlocinski		Slagen

				Malin Lagerbratt		sparkar, nyp, dragen i håret

				Maria Lindh				Sparkar

				Petra Andersson				Verbal kränkning

				Sofie Landén				Verbal kränkning

				Carina Ulrikz				Eldning utanför korridor

				Peter Berntsson				Verbal kränkning		Arbeta enligt handlingsplan

				Nasir Mirza		Slagen, kränkningar verbalt

				Malin Lagerbratt		Sparkar, verbala kränkningar														Namn anmälare		Skada		Tillbud		Åtgärd

				Petra Andersson				Verbal kränkning												Lärare A		Sparkar				Arbeta enligt handlingsplan

				Marie Johansson		Fall från hög plattform														Lärare A		Sparkar				Arbeta enligt handlingsplan

				Karin Birkestad				Elev kastade saker												Lärare A						Arbeta enligt handlingsplan

				Sofie Landén				Slag sparkar												Lärare A		Sparkad av elev				Nytt arbetssätt

				Petra Andersson				Verbal kränkning												Lärare A		Sparkad 				Nytt arbetssätt

				Petra Andersson				Sparkar												Lärare A				Sparkad 		Arbeta enligt handlingsplan

				Petra Andersson				Verbal kränkning												Lärare A

				Petra Andersson				Verbal kränkning												Lärare A		Sparkad				Arbeta enligt handlingsplan

				Petra Andersson				Sparkar												Lärare A				Elev sparkade		Arbeta enligt handlingsplan

				Petra Andersson				Skallning		Ny instruktion										Lärare A				Kastad bok i huvudet		Nytt arbetssätt

		2016		Okänd 402		Anmälan via skyddsombud														Lärare A				Kastad bok i huvudet		Nytt arbetssätt

				Okänd305				Personal saknas, ingen rast												Lärare A				Sparkad slagen		Nytt arbetssätt

				Okänd 392		Finns inte med i systemet?														Lärare A				Kastade runt saker		Nytt arbetssätt

				Okänd288				Personal sjuk, ohållbar arbetssituation

				Okänd 221				Elev slänger saker omkring												Namn anmälare		Skada		Tillbud		Åtgärd

				Okänd 196				Slagen och sparkad												Lärare B				Sparkat och slag		Arbeta enligt handlingsplan

				Okänd 218		Avbröt slagsmål, elev kastade pinne														Lärare B		Slag, kastade saker				Arbeta enligt handlingsplan

				Okänd 178		Gick mellan i slagsmål, föll														Lärare B				ingen beskrivning

				Fil 2016-2017 Rävlanda senare																Lärare B		Nyp				Arbeta enligt handlingsplan

		2017		Carlo Zanghellini		Sparkar														Lärare B		Sparkar				Arbeta enligt handlingsplan

				Pia Johansson				Verbal kränkning												Lärare B		Sparkar				Arbeta enligt handlingsplan

				Susanne Lihnell				Sparkat och slag		Arbeta enligt handlingsplan										Lärare B				Elev kastade saker		Arbeta enligt handlingsplan, handledning

				Elisabeth Fransson		Sparkar				Arbeta enligt handlingsplan										Lärare B						Arbeta enligt handlingsplan

				Susannne Lihnell		Slag, kastade saker				Arbeta enligt handlingsplan										Lärare B				Slag hot om sparkar		Nytt arbetssätt

				Susanne Lihnell				ingen beskrivning												Lärare B				Våldsam elev fördärvar i rummet		Nytt arbetssätt

				Susanne Lihnell		Nyp				Arbeta enligt handlingsplan

				Elisabeth Fransson		Sparkar				Arbeta enligt handlingsplan										Namn anmälare		Skada		Tillbud		Åtgärd

				Susanne Lihnell		Sparkar				Arbeta enligt handlingsplan										Lärare C				Verbal kränkning

				Susanne Lihnell		Sparkar				Arbeta enligt handlingsplan										Lärare C				Verbal kränkning

				Susanne Lihnell				Elev kastade saker		Arbeta enligt handlingsplan, handledning										Lärare C				Verbal kränkning

				Hans Leijbertz				Elev kastade saker		Arbeta enligt handlingsplan										Lärare C				Sparkar

				Hans Leijbertz		Elev sparkade				Arbeta enligt handlingsplan										Lärare C				Verbal kränkning

				Ann Sjöberg		Bil rullade in i annan bil														Lärare C				Verbal kränkning

				Hans Leijbertz				Elev försökte sparka												Lärare C				Sparkar

				Elisabeth Fransson						Arbeta enligt handlingsplan										Lärare C				Skallning		Ny instruktion

				Susanne Lihnell						Arbeta enligt handlingsplan

				Elisabeth Fransson		Sparkad av elev				Nytt arbetssätt

				Pia Clifford		Sparkad av elev				Nytt arbetssätt

				Elisabeth Fransson		Sparkad 				Nytt arbetssätt

				Elisabeth Fransson				Sparkad 		Arbeta enligt handlingsplan

				Elisabeth Fransson

				Elisabeth Fransson		Sparkad				Arbeta enligt handlingsplan

				Elisabeth Fransson				Elev sparkade		Arbeta enligt handlingsplan

				Pia Clifford		Slag mot arm				Nytt arbetssätt

				Susanne Lihnell				Slag hot om sparkar		Nytt arbetssätt

				Okänd 491		Sparkad av elev				Nytt arbetssätt

				Okänd 492		Sparkad				Nytt arbetssätt

				Okänd 470		Sparkad				Nytt arbetssätt

				Okänd 389				Sparkad		Organisatorisk förändring

				Okänd 453		Många sparkar och slag				Nytt arbetssätt

				Okänd 467		Sparkar				Nytt arbetssätt

				Okänd 361				Slag sparkar		Nytt arbetssätt

				Okänd 362				Slag på armen		Nytt arbetssätt

				Okänd 357				Slag, kastade saker		Organisatorisk förändring

				Okänd 350				Slagsmål två elever		Utbildning

				Okänd 405		Kraftiga sparkar				Nytt arbetssätt, organisatorisk förändring

				Elisabeth Fransson				Kastad bok i huvudet		Nytt arbetssätt

				Pia Clifford				Elev kastar saker		Nytt arbetssätt

				Okänd 394		Sparkad knuffad				Ny instruktion, organisatorisk förändring

				Pia Clifford				Elev kastar saker		Nytt arbetssätt, organisatorisk förändring

				Pia Clifford				Kastade saker, sparkar, slag		Nytt arbetssätt, organisatorisk förändring

				Okänd 297				Sparkar, slag, kastade saker		Organisatorisk förändring

				Elisabeth Fransson				Kastad bok i huvudet		Nytt arbetssätt

				Okänd 378		Hård spark i knät				Nytt arbetssätt

				Pia Clifford		Sparkar, rivs, kastad penna				Organisatorisk förändring

				Elisabeth Fransson				Sparkad slagen		Nytt arbetssätt

				Elisabeth Fransson				Kastade runt saker		Nytt arbetssätt

				Okänd 290				Elev kastar saker		Nytt arbetssätt

				Susanne Lihnell				Våldsam elev fördärvar i rummet		Nytt arbetssätt

				Okänd 294				Sparkar igen dörr, klämmer hand		Utbildning, Arbeta enligt handlingsplan

				Okänd 289				Kastad sax		Organisatorisk förändring

				Okänd 315		Fall under montering

				Gary Lång		För hög arbetsbelastning

		Rektor kan lämna svar på varför så få åtgärder finns beskrivna i tidigaredelen. Skyddsombud deltar vid upprättande av åtgärd.

		De allra flesta anmälningarna handlar om hot och våld med elever som inblandade. Inom grundskolan generellt är den viktigaste anmälningsorsaken hot och våld, chock, rädsla.

		En elev står bakom skadorna och tillbuden på senaredelen. En eller två elever står bakom anmälningarna på tidigaredelen.

		Svårt att utläsa vad som har föranlett att samma person anmäler många gånger. När det gäller utåtagerande elever är det inte givet vad som 

		är den optimala åtgärden i syfte att det ite skall inträffa igen.

		Det går inte att utläsa något särskilt av varför så många okända har lämnat anmälningar. Detta är kanske något som rektorerna kan ge svar på.
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				Petra Andersson				Verbal kränkning

				Sofie Landén				Verbal kränkning

				Carina Ulrikz				Eldning utanför korridor

				Peter Berntsson				Verbal kränkning		Arbeta enligt handlingsplan

				Nasir Mirza		Slagen, kränkningar verbalt
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				Okänd 392		Finns inte med i systemet?														Lärare A				Kastade runt saker		Nytt arbetssätt

				Okänd288				Personal sjuk, ohållbar arbetssituation
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				Susanne Lihnell				ingen beskrivning												Lärare B				Våldsam elev fördärvar i rummet		Nytt arbetssätt

				Susanne Lihnell		Nyp				Arbeta enligt handlingsplan
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				Hans Leijbertz				Elev kastade saker		Arbeta enligt handlingsplan										Lärare C				Sparkar
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				Ann Sjöberg		Bil rullade in i annan bil														Lärare C				Verbal kränkning

				Hans Leijbertz				Elev försökte sparka												Lärare C				Sparkar

				Elisabeth Fransson						Arbeta enligt handlingsplan										Lärare C				Skallning		Ny instruktion

				Susanne Lihnell						Arbeta enligt handlingsplan

				Elisabeth Fransson		Sparkad av elev				Nytt arbetssätt

				Pia Clifford		Sparkad av elev				Nytt arbetssätt

				Elisabeth Fransson		Sparkad 				Nytt arbetssätt

				Elisabeth Fransson				Sparkad 		Arbeta enligt handlingsplan

				Elisabeth Fransson

				Elisabeth Fransson		Sparkad				Arbeta enligt handlingsplan

				Elisabeth Fransson				Elev sparkade		Arbeta enligt handlingsplan

				Pia Clifford		Slag mot arm				Nytt arbetssätt

				Susanne Lihnell				Slag hot om sparkar		Nytt arbetssätt

				Okänd 491		Sparkad av elev				Nytt arbetssätt

				Okänd 492		Sparkad				Nytt arbetssätt

				Okänd 470		Sparkad				Nytt arbetssätt

				Okänd 389				Sparkad		Organisatorisk förändring

				Okänd 453		Många sparkar och slag				Nytt arbetssätt

				Okänd 467		Sparkar				Nytt arbetssätt

				Okänd 361				Slag sparkar		Nytt arbetssätt

				Okänd 362				Slag på armen		Nytt arbetssätt

				Okänd 357				Slag, kastade saker		Organisatorisk förändring

				Okänd 350				Slagsmål två elever		Utbildning

				Okänd 405		Kraftiga sparkar				Nytt arbetssätt, organisatorisk förändring

				Elisabeth Fransson				Kastad bok i huvudet		Nytt arbetssätt

				Pia Clifford				Elev kastar saker		Nytt arbetssätt

				Okänd 394		Sparkad knuffad				Ny instruktion, organisatorisk förändring

				Pia Clifford				Elev kastar saker		Nytt arbetssätt, organisatorisk förändring

				Pia Clifford				Kastade saker, sparkar, slag		Nytt arbetssätt, organisatorisk förändring

				Okänd 297				Sparkar, slag, kastade saker		Organisatorisk förändring

				Elisabeth Fransson				Kastad bok i huvudet		Nytt arbetssätt

				Okänd 378		Hård spark i knät				Nytt arbetssätt

				Pia Clifford		Sparkar, rivs, kastad penna				Organisatorisk förändring

				Elisabeth Fransson				Sparkad slagen		Nytt arbetssätt

				Elisabeth Fransson				Kastade runt saker		Nytt arbetssätt

				Okänd 290				Elev kastar saker		Nytt arbetssätt

				Susanne Lihnell				Våldsam elev fördärvar i rummet		Nytt arbetssätt

				Okänd 294				Sparkar igen dörr, klämmer hand		Utbildning, Arbeta enligt handlingsplan

				Okänd 289				Kastad sax		Organisatorisk förändring

				Okänd 315		Fall under montering

				Gary Lång		För hög arbetsbelastning

		Rektor kan lämna svar på varför så få åtgärder finns beskrivna i tidigaredelen. Skyddsombud deltar vid upprättande av åtgärd.

		De allra flesta anmälningarna handlar om hot och våld med elever som inblandade. Inom grundskolan generellt är den viktigaste anmälningsorsaken hot och våld, chock, rädsla.

		En elev står bakom skadorna och tillbuden på senaredelen. En eller två elever står bakom anmälningarna på tidigaredelen.

		Svårt att utläsa vad som har föranlett att samma person anmäler många gånger. När det gäller utåtagerande elever är det inte givet vad som 

		är den optimala åtgärden i syfte att det ite skall inträffa igen.

		Det går inte att utläsa något särskilt av varför så många okända har lämnat anmälningar. Detta är kanske något som rektorerna kan ge svar på.







Medarbetarenkät Rävlanda

Tidigaredelen Senaredelen
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Vem eller vilka anmäler och anmäls?
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Sektorn för utbildning och kultur
Elin Rosén

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-01-17 2019VFN57  073

Uppdrag från kommunstyrelsens arbetsgrupp för skolfrågor

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade att tillsätta en politisk arbetsgrupp för skolfrågor i § 110 den 
4 april 2016, för att tillsammans med bland annat förvaltningen göra djupare analys och 
komma med förslag på åtgärder för att öka elevers kunskap och resultaten i skolan. 
Arbetsgruppens rapport som behandlades på kommunstyrelsen den 27 augusti 2018 
innehöll sex uppdrag till förvaltningen. Förvaltningens rapportering av uppdragen ska 
göras till välfärdsnämnden som sedan 1 januari 2019 är huvudman för skolfrågor. 

Plan för att förbättra arbetsmiljön för lärare och elever
Grundskolans rektorer har under hösten 2018 arbetat fram ett stödmaterial för trygg 
skolmiljö. Förvaltningen kommer i samverkan med fackliga företrädare ta fram ett 
underlag för kartläggning av medarbetarnas arbetsmiljö på den enskilda skolan utifrån 
arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4).

Plan för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler
Under hösten 2018 har en genomlysning av kommunens grundskolelokaler genomförts. 
Utifrån genomlysningen blir en första åtgärd att tillförsäkra likvärdig tillgång till flexibla 
lärmiljöer och grupprum. 

Stärka rektorernas roll och möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling bland 
annat i ledarskap och kommunikation
Rektorerna i Härryda kommuns grundskolor möts varje vecka för att utveckla och planera 
tillsammans utifrån rektorsuppdraget. Under vårterminen 2019 inleds ett samarbete med 
Göteborgs universitet, med fokus på rektors ledaransvar för skolframgång.

Ansvara för att internetuppkopplingar och IT-verktyg fungerar
Kommunens IT-funktion ansvarar för driften av internetuppkopplingar för 
verksamheterna. Sektorn för utbildning och kultur har ingått ett nytt IT-avtal under 
januari 2019. Detta avtal syftar bland annat till att säkerställa att digitala arbetsplatser för 
pedagoger och elever fungerar väl och att pedagogerna har tillgång till servicedesk vid 
eventuella problem. 
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Organisera grundskolan i lågstadium, mellanstadium och högstadium
Förvaltningen har påbörjat en utredning och planering för stadieindelning med Mölnlycke 
som första prioritet.

Se över organisationen för skolsköterskorna vad gäller samordning och möjlighet 
till gemensam kompetensutveckling
Förvaltningen har beslutat om att genomföra en extern organisationsgenomlysning av 
barn- och elevhälsoarbetet inom förskole- och grundskoleverksamheten under våren 
2019. I denna organisationsöversyn kommer det att ingå att se över skolsköterskornas 
organisation. 

Förslag till beslut
Välfärdsnämnden noterar förvaltningens rapportering av pågående arbete utifrån 
uppdragen från kommunstyrelsens arbetsgrupp för skolfrågor. 

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade att tillsätta en politisk arbetsgrupp för skolfrågor i § 110 den 
4 april 2016, för att tillsammans med bland annat förvaltningen göra djupare analys och 
komma med förslag på åtgärder för att öka elevers kunskap och resultaten i skolan. 

Arbetsgruppens rapport som behandlades på kommunstyrelsen den 27 augusti 2018 
innehöll sex uppdrag till förvaltningen. Den 19 november 2018 behandlades rapporten på 
utbildningsutskottet. Förvaltningens rapportering av uppdragen ska göras till 
välfärdsnämnden som sedan 1 januari 2019 är huvudman för skolfrågor. 

Uppdragen till förvaltningen var följande: 
 att ta fram en plan för att förbättra arbetsmiljön för lärare och elever. Planen ska 

bland annat innehålla gemensamma riktlinjer vid hot och våld, samt för arbete 
med trygghet och studiero.

 att ta fram en plan för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler.
 att stärka rektorernas roll och möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling 

bland annat i ledarskap och kommunikation.
 att ansvara för att internetuppkopplingar och IT-verktyg fungerar.
 att organisera grundskolan i lågstadium, mellanstadium och högstadium.
 att se över organisationen för skolsköterskorna vad gäller samordning och 

möjlighet till gemensam kompetensutveckling.

Vidtagna och planerade åtgärder utifrån uppdragen 

Plan för att förbättra arbetsmiljön för lärare och elever
Enligt 5 kap. 5 § i skollagen (2010:800) ska det finnas ordningsregler för varje skolenhet. 
Förvaltningen har genomfört en uppföljning av ordningsreglerna på grundskolorna och 
uppföljningen visade att samtliga grundskolor i Härryda kommun har framtagna 
ordningsregler. Enskilda klasser utarbetar dessutom ofta egna trivselregler som utgår från 
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skolans ordningsregler och fokuserar på positiva beteenden som ska uppmuntras. Varje 
skola har även aktuella och förankrade framtagna planer mot kränkande behandling och 
diskriminering i enlighet med skollagens krav.

Grundskolans rektorer har under hösten 2018 arbetat fram ett stödmaterial för trygg 
skolmiljö. Stödmaterialet kommer att utgöra en bas för arbetet med trygg studiemiljö och 
för likvärdigheten i kommunens skolor. 

Under 2019 kommer förvaltningen att rapportera till välfärdsnämnden hur rutinerna för 
en god arbetsmiljö ser ut samt hur arbetet med trygghet och studiero bedrivs. 
Förvaltningen kommer även att göra en sammanställning av misstänkta kränkningar som 
rektor utrett på skolorna. 

I den kommungemensamma handlingsplan som finns vid hot och våld mot medarbetare, 
läggs vikten vid chefens ansvar att utreda vilka risker för hot och våld som finns i 
medarbetarnas arbetssituation och på vilka sätt arbetet kan utformas för att minimera 
risken för hot och våld så långt som möjligt. Arbetsskador och tillbud ska anmälas enligt 
kommunens rutiner. 

Förvaltningen kommer i samverkan med fackliga företrädare att ta fram ett underlag för 
kartläggning av medarbetarnas arbetsmiljö på den enskilda skolan utifrån 
arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4) den så kallade Skol-OSA. Detta arbete 
behöver sammanföras med resultaten från medarbetarenkäterna och genomföras i 
skolornas enhetsråd. Syftet är ett bättre fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete i 
samverkan.

Plan för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler
Med ändamålsenliga lokaler avser förvaltningen tillgången till en varierad lärmiljö med 
alternativa undervisningsutrymmen, specialsalar och grundutrustning som stödjer 
undervisning utifrån gällande styrdokument. 

Under hösten 2018 har en genomlysning av kommunens samtliga grundskolelokaler 
genomförts. Genomlysningen har fokuserat på vilka lokaler respektive grundskola har 
och hur de används i verksamheten. En planeringsledare har tillsammans med skolans 
rektorer gått igenom respektive skolas lokaler. Rektorerna har haft möjlighet att lyfta 
möjliga förbättringar i nuvarande lokaler. Majoriteten av skolorna efterfrågar fler flexibla 
utrymmen. Detta kan vara grupprum eller andra ytor och lärmiljöer utöver undervisnings- 
och specialsalar. Genomlysningen som har gjorts kommer att fungera som ett underlag 
för arbetet med att kommunens skolor ska ha ändamålsenliga och likvärdiga lokaler. Ett 
första steg utifrån genomlysningen är att säkerställa att skolorna har likvärdig tillgång till 
flexibla lärmiljöer och grupprum. Arbetet med ändamålsenliga lokaler behöver 
samordnas med det uppdrag som grundskolan fått att organiseras i låg- mellan- och 
högstadium.
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Stärka rektorernas roll och möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling bland annat i 
ledarskap och kommunikation
Rektorerna i Härryda kommuns grundskolor möts varje vecka för kollegialt lärande. 
Under dessa möten samverkar de i olika konstellationer för att utveckla och planera 
tillsammans utifrån rektorsuppdraget. Detta kan handla om elevhälsofrågor, 
kompetensutvecklingsbehov för medarbetare och kvalitetsuppföljningar på den egna 
skolan. 

Hösten 2018 genomfördes en utbildning i kommunikation av kommunens 
kommunikationsenhet. Utbildningen lyfte särskilt fram ledarens ansvar i 
kommunikationsfrågor och vikten av att följa kommunens kommunikationspolicy. 

Under vårterminen 2019 inleds ett samarbete med skolforskare och professor Ulf 
Blossing vid Göteborgs universitet, med fokus på rektors ledaransvar för att organisera 
för skolframgång. Syftet med samarbetet är att stärka rektorerna i sitt ledaruppdrag och 
synliggöra ansvaret för att organisera för att eleverna ska ges möjligheter att nå högre 
måluppfyllelse. Inom ramen för detta samarbete med universitetet kommer material och 
underlag att samlas in från rektorerna och användas i forskningssyfte. 

Alla rektorer ska påbörja den statliga rektorsutbildningen senast 1 år efter sitt första år 
med rektorstjänst. Rektorsutbildningen är en befattningsutbildning och genomförs med 
utgångspunkt i den skola rektor leder. From läsåret 2018-19 har rektorer med flera års 
erfarenhet fått möjlighet att gå en ettårig fortsättningsutbildning Pedagogiskt ledarskap 
för rektorer. 

Ansvara för att internetuppkopplingar och IT-verktyg fungerar
Kommunens IT-funktion ansvarar för driften av internetuppkopplingar för 
verksamheterna. Sektorn för utbildning och kultur har ingått ett nytt IT-avtal under 
januari 2019. Detta avtal syftar bland annat till att säkerställa att digitala arbetsplatser för 
pedagoger och elever fungerar väl och att pedagogerna har tillgång till servicedesk vid 
eventuella problem. 

Organisera grundskolan i lågstadium, mellanstadium och högstadium
Från höstterminen 2018 är grundskolans timplan stadieindelad. Det innebär att elevernas 
undervisning ska planeras utifrån den timplan som gäller för respektive stadium och att 
lärare som undervisar ska vara legitimerade utifrån de årskurser som man undervisar.

I Härryda kommun finns en organisation av skolorna som varierar mellan F-3, F-5, 4-9 
och 6-9. Orsaken till detta hänger samman med de lokalbehov som har utvecklats 
allteftersom grundskolan växt i elevantal i de yngre årskurserna. Utgångspunkten för 
skolornas organisation har i grunden varit F-5 och 6-9, vilket har underlättat 
organisationen kring språkundervisning och ämnen som krävt specialsalar, t.ex 
hemkunskap från och med åk 6.
 
Härryda kommun följer de föreskrifter som gäller timplan och legitimation för 
undervisande lärare i respektive stadium. Om grundskoleorganisationen med dagens 
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uppdelning av årskurser ska förändras, behöver ett arbete göras för att anpassa lokalerna 
efter den nya uppdelningen. 

Förvaltningen har påbörjat en utredning och planering för stadieindelning med Mölnlycke 
som första prioritet. En indelning i F-6- och 7-9-skolor kommer att medföra att elever i åk 
6 erbjuds undervisning på annan skola exempelvis i moderna språk och hemkunskap där 
lärare och ändamålsenliga lokaler finns.

I Mölnlycke ska en ny grundskola byggas vilket gör att förvaltningen i ett tidigt stadium 
kan beakta stadieindelningen. 

Se över organisationen för skolsköterskorna vad gäller samordning och möjlighet till 
gemensam kompetensutveckling
Härryda kommuns grundskoleverksamhet har en elevhälsoorganisation som innebär en 
kombination av centralt anställda yrkesgrupper och yrkesgrupper anställda direkt av 
skolorna. I kommunen finns totalt 13 skolsköterskor inom grundskoleverksamheten och 
dessa kan arbeta på flera olika grundskolor. En av de rektorer som skolsköterskan arbetar 
med är utsedd till ansvarig chef. I Härryda kommun finns en medicinskt ledningsansvarig 
skolsköterska (MLA) som arbetsleder hela skolsköterskegruppen i den medicinska delen 
av arbetet.

Förvaltningen har under hösten 2018 beslutat om att genomföra en extern 
organisationsgenomlysningen av barn- och elevhälsoarbetet inom förskole- och 
grundskoleverksamheten. Genomlysningen kommer att genomföras under våren 2019. I 
denna organisationsöversyn kommer det att ingå att se över skolsköterskornas 
organisation. 

Päivi Malmsten
Sektorschef Ann Nilsson- Mäki 

Verksamhetschef

Bilagor:

1. Rapport från kommunstyrelsens arbetsgrupp för skolfrågor
2. Kommunstyrelsens beslut den 27 augusti 2018 i § 317 om rapport från 

kommunstyrelsens arbetsgrupp för skolfrågor
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2018-08-27

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 317      Dnr 2018KS343

Rapport från kommunstyrelsens arbetsgrupp för skolfrågor 

 
Kommunstyrelsens arbetsgrupp för skolfrågor, som tillsattes i den 4 april 2016 § 110, har 
tillsammans med verksamheten gjort en granskning och analys av kvalitet och resultat i 
grundskolan och tagit fram förslag till åtgärder till kommunstyrelsen.

Från kommunstyrelsens arbetsgrupp för skolfrågor föreligger skrivelse daterad den 31 maj 
2018.

Yrkande
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen noterar rapporten och att huvudmannen som 
ansvarig nämnd ska organisera sig så att den tar ansvar för kvalitetsarbete, uppföljning av 
resultat, analys, dokumentation och förslag till utvecklingsåtgärder, samt att kommunstyrelsen 
uppdrar åt förvaltningen: 

 att ta fram en plan för att förbättra arbetsmiljön för lärare och elever. Planen ska bland 
annat innehålla gemensamma riktlinjer vid hot och våld, samt för arbete med trygghet 
och studiero.

 att ta fram en plan för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. 
 att stärka rektorernas roll och möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling bland 

annat i ledarskap och kommunikation.
 att ansvara för att internetuppkopplingar och IT-verktyg fungerar.
 att organisera grundskolan i lågstadium, mellanstadium och högstadium.
 att se över organisationen för skolsköterskorna vad gäller samordning och möjlighet 

till gemensam kompetensutveckling. 

Proposition
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet.

Beslut

Kommunstyrelsen noterar rapporten och att huvudmannen som ansvarig nämnd ska 
organisera sig så att den tar ansvar för kvalitetsarbete, uppföljning av resultat, analys, 
dokumentation och förslag till utvecklingsåtgärder. 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen: 

 att ta fram en plan för att förbättra arbetsmiljön för lärare och elever. Planen ska bland 
annat innehålla gemensamma riktlinjer vid hot och våld, samt för arbete med trygghet 
och studiero.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2018-08-27

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

 att ta fram en plan för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. 
 att stärka rektorernas roll och möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling bland 

annat i ledarskap och kommunikation.
 att ansvara för att internetuppkopplingar och IT-verktyg fungerar.
 att organisera grundskolan i lågstadium, mellanstadium och högstadium.
 att se över organisationen för skolsköterskorna vad gäller samordning och möjlighet 

till gemensam kompetensutveckling. 
 

----------------------
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Datum      

2018-05-31  

 

 

Rapport från kommunstyrelsens arbetsgrupp för skolfrågor 

Kommunstyrelsens arbetsgrupp för skolfrågor har tillsammans med 

verksamheten gjort en granskning och analys av kvalitet och resultat i 

grundskolan och har identifierat ett antal utvecklingsområden samt tagit 

fram förslag till åtgärder. 

Arbetsgruppen har som ett led i sitt arbete besökt alla grundskolans 

kommunala enheter, grundsärskolan samt Välkomsten, Härryda kommuns 

introduktionscenter för nyanlända barn och ungdomar. Arbetsgruppen har 

vidare fört samtal med fastighetsfunktionen, fackliga representanter och 

verksamhetens ledning.  

Sammantaget har avsikten varit att skaffa sig en bred kunskap om 

verksamheten som ska utgöra ett underlag för beslut om åtgärder. 

 

Utvecklingsområden 

Utifrån studiebesöken på skolorna, samtal med fack och förvaltningsledning 

har arbetsgruppen noterat att verksamheten har stabilt goda resultat och 

goda förutsättningar. Arbetsgruppen har även identifierat ett antal 

utvecklingsområden och ger förslag till åtgärder. 

 Utemiljön på alla skolor ska vara utformad så att den stimulerar till 

lek, lärande och rörelse. Viktigt att det tydliggörs vem som har 

ansvar för utemiljön samt att man har god kommunikation till 

föräldrar, elever och personal om planerade åtgärder.  

 Överlämningar (förskola-grundskola, grundskola-grundskola och 

grundskola-gymnasium) ska ske på ett sådant sätt att det skapar goda 

förutsättningar för eleverna. 

 Rekrytering och arbetsmiljö – en god arbetsmiljö ska bidra till att 

personalen trivs samt till en gynnsam rekrytering.   

 Trygghet och studiero ska bidra till att alla elever ges goda 

förutsättningar att utvecklas maximalt.  

 Hot och våld – förekomst ska uppmärksammas och snabba åtgärder 

sättas in. Adekvata, gemensamma riktlinjer för agerande och 

konsekvenser behöver tas fram. Viktigt att stöd från rektor och 

personalfunktionen erbjuds vid behov. 
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  Lokaler och elevtäthet – noga genomarbetad planering av framtida 

lokaler och möjlighet till flexibla lösningar där inte ventilation och 

tillgång på grupprum sätter gränser. Angeläget att se över hur 

verksamheten organiseras och hur befintliga lokaler nyttjas. 

Verksamheten bör utreda möjlighet till flexibel start- och sluttid för 

elever då lokalerna utnyttjas bättre på detta sätt. 

Behov finns av att bygga nya skolor.  

 Stöd och anpassad lärmiljö – många barn är i behov av stöd någon 

gång under sin skolgång. Stöd och anpassningar ska ges så tidigt 

som möjligt i den form som passar eleven bäst. Det ska finnas 

avsatta resurser för att kunna möta allas behov av anpassningar och 

särskilt stöd. Betydelsefullt med inplanerad rörelse i schemat för att 

främja hälsa och studiero. 

 Ledarskap och kommunikation – Rektorerna ska ges kontinuerlig 

kompetensutveckling som är mer anpassad efter rektorernas och 

enhetens specifika behov. Individuellt stöd som utgår från varje 

rektors förutsättningar. 

 Internetuppkoppling måste fungera.  

 Närmare mellan politik och verksamhet i egenskap av 

huvudmannaskapet.  

 

Förslag till åtgärder: 

 En plan för att förbättra arbetsmiljön för lärare och elever behöver 

tas fram. Planen ska bland annat innehålla gemensamma riktlinjer 

vid hot och våld, samt för arbete med trygghet och studiero. 

 En plan för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler behöver tas 

fram.  

 Rektorernas roll ska stärkas och möjlighet till kontinuerlig 

kompetensutveckling erbjudas, bland annat i ledarskap och 

kommunikation. 

 Internetuppkopplingar och IT-verktyg ska fungera. 

 Verksamheten bör organiseras i lågstadium, mellanstadium och 

högstadium. 

 Organisationen för skolsköterskorna, vad gäller samordning och 

möjlighet till gemensam kompetensutveckling, behöver ses över.  

 Huvudmannen ska organisera sig så att den tar ansvar för 

kvalitetsarbete, uppföljning av resultat, analys, dokumentation och 

förslag till utvecklingsåtgärder.  

 Kommunstyrelsen bör i övrigt beakta det som framkommit i 

rapporten. 

 

Page 135 of 295



   3 (9)  

  
 
 

 Sammanställning av underlag 

Arbetsgruppens ledamöter har fördelat studiebesöken i grundskolan mellan 

sig och en till tre ledamöter har besökt respektive skola.  

 

Besökta enheter: 

 
 

Besökens upplägg har varierat något men har som regel inletts och avslutats 

med samtal med rektor och pedagoger. Därutöver har arbetsgruppen mött 

elever genom klassrumsbesök, storgruppsmöte, sammankomst med elevråd 

och/eller elevguidning både utomhus och inomhus. Arbetsgruppen har 

träffat pedagoger i personalrum och även ätit skollunch med eleverna.  

 

Besöken har präglats av öppen dialog med ett gemensamt utgångsläge i ett 

antal frågeställningar som sänts till enheterna i förväg. (Frågelistan från 

skolbesöken finns som bilaga sist i rapporten). Utrymme att prioritera och 

lyfta andra frågor har även funnits vid besöken.  

Gemensamt för alla skolor är att arbetsgruppens ledamöter blivit mycket väl 

bemötta när de träffat rektorer, pedagoger, övrig personal och elever. 

Verksamheten har varit väl förberedd och visat stort intresse och 

engagemang. Arbetsgruppen har i huvudsak fått en samstämmig bild av den 

enskilda skolan av olika parter. 
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Pedagogiskt område 1

Hindås Skola F-5 337 2 0,55 0,85 20,3 3 12,47 1 1 1 40

Hällingsjö Skola F-5 118 0,8 7,35 3 3 1 15

Rävlanda Skola F-9 407 2 0,5 0,55 0,75 32,1 1,8 6,8 1 2 1 47

Pedagogiskt område 2

Backaskolan F-3 103 1 0,6 0,3 5 3 4 1 13

Eskilsbyskolan F-2 13 0,2 inkl 1,7 1 1 2

Härryda Skola F-5 147 0,8 Båtsm 9 2 4,8 0,8 17

Landvetterskolan F-9 776 4 1 0,95 62,91 2 13,5 9,3 7 3 100

Pedagogiskt område 3

Lunnaskolan F-3 430 7 2 0,9 0,8 17 13,8 19,3 5,2 3 1 61

Önnerödsskolan 4-9 480 22 2 0,85 1 35,6 1 2,75 3,3 4,75 2,6 54

Pedagogiskt område 6

Högadalsskolan F-5 306 1,5
inkl     

1
0,6 15,65 4,75 12,4 3,4 2 1 43

Skinnefjällsskolan F-3 295 1,5
Djupe

d
0,7 17 9 15 1 1 44

Djupedalskolan 4-9 420 7 2 0,5 0,8 28,7 1 11,4 7 1 51

Pedagogiskt område 5

Säteriskolan F-5 276 1,5 inkl   0,5 21 3 10 1 3 1 39
Ekdalaskolan 6-9 322 2 0,75 Vällsjö 0,6 25,35 2 1 30

Pedagogiskt område 4

Vällsjöskolan F-5 167 1
Se 

ovan
0,8 14 1 3 1 19

Furuhällsskolan F-5 326 1,5 0,4 0,6 20 5 12,8 2,75 0,75 1 43

Båtsmansskolan 6-9 240 1 0,5
Se 

ovan
19,75

1 3 24

Total 5 123 22,3 3,6 5,75 10 291,7 45,35 95,55 34,6 33,75 14,4 535

*Bland övriga finns administratörer, resurspedagoger, socialpedagoger

1

2

1,5

1,5

2

1
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 I sammanställningen nedan ingår synpunkter och iakttagelser från 

studiebesöken på skolorna, samtal med facken, fastighetsfunktionen och 

verksamhetens ledning. Sammanställningen är inte heltäckande och vissa 

punkter stämmer för några verksamheter men inte för andra.  

 

Organisation och ekonomi 

 Elevantalet utgör grunden för organisation och ekonomi. Elevantalet 

varierar från 13-30 barn men de flesta skolor har klasser med 22-28 

barn och två paralleller. I skolor med små klasser exempelvis Eskilsby- 

och Hällingsjöskolan är det svårt att få ekonomin att räcka till för 

särskilt stöd eftersom budgeten då i stort går till klasslärare.  

 Många grundskolor i Härryda kommun har en organisation som inte är 

indelad i lågstadium, mellanstadium och högstadium. 

 Genomgående hög behörighet för grundskollärare. 

 Skolsköterskorna upplever att de har behov av att samordna sig i större 

utsträckning än idag. Skolsköterskan tillhör en egen verksamhetsgren 

enligt hälso-och sjukvårdslagen. Skolsköterskorna har 13 olika chefer. 

Rektorer är chefer för hälso-och sjukvårdspersonal på skolan. Det 

skapar olikheter och svårigheter när rektor ska bedöma hälso- och 

sjukvårdsuppgifter som skolsköterskan utför. Organisationen med en 

gemensam chef för professionen som redan finns för till exempel 

ungdomsarbetarna och psykologerna är goda exempel. 

Skolsköterskornas organisation på Hulebäcksgymnasiet är ett annat gott 

exempel.  

 Elevhälsoteamen "kompletta" utifrån kompetens på de flesta skolorna.  

 Utredningar som ska göras upplevs i vissa fall ta allt för lång tid.  

 Behov av kurator går ner i åldrarna.  

 En del skolor upplever att de centrala stödpengarna inte alltid räcker för 

att sätta in det stöd som elever behöver, som möjlighet att undervisa i 

mindre grupper. En skola hade 20 elever med olika individuella 

scheman. 

 Viktigt att skolorna får resurser (både personella och lokalmässiga) till 

att hitta flexibla lösningar utifrån elevens behov. 

 Många skolor lyfter fram att det saknas grupprum i anslutning till 

klassrum som möjliggör arbete i smågrupper.  

 Det är trångt i verksamhetens lokaler och elevtätt. Elevtätheten medför 

att skolorna har svårt lokalmässigt att ordna de anpassningar och 

flexibla lösningar som behövs. Detta syns i mätetal då elever i de yngre 

åldrarna agerar ut mer. Lokalperspektivet är viktigt att ha i åtanke när 

åtgärder kring trygghet, studiero och arbetsmiljö tas fram. 

 Vissa skolor är slitna och utrustningen är omodern.  
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  Svårt att få behöriga fritidspedagoger. Stora grupper på fritidshemmen 

gör att det upplevs svårt att genomföra tillräckligt bra verksamhet med 

hög kvalitet. Utbildningssatsningen för fritidspedagoger är uppskattad 

och har varit positiv för hela skolan. 

 Vid samtalen med arbetsgruppen har rektorer och pedagoger framfört 

att delat ledarskap för rektorerna upplevs positivt. Det krävs dock tydlig 

ansvars- och uppgiftsfördelning, vilket verksamheten verkar ha lyckats 

med. Det upplevs som positivt att det finns någon att utbyta tankar med, 

att möjlighet ges att täcka upp för varandra vid frånvaro samt att delat 

rektorsskap medför ansvar för ett rimligt antal medarbetare. 

 Det finns för- och nackdelar med att lokaler och skolgårdar ligger 

utanför skolbudgeten.  

 Skolgårdar och utemiljö har olika nivå på skolorna. Vissa skolor har 

rikligt med utematerial för utelek. På andra skolgårdar har ogräset och 

vatten tagit över. På ett par fotbollsplaner blir det översvämning, när det 

har regnat. Här önskas regnskydd, bänkar att sitta på, fotbollsmål.  

 Behovet av utbyggnad av grundskolan kom upp på flera skolor. 

 Utifrån att det är trångt på våra skolor behövs nya lokaler. 

 Viktigt med bred delaktighet vid nybyggnation av skolor. De 

kompetenser som är berörda ska vara med i processen. 

 

Verksamhet och stöd 

 Det kompensatoriska uppdraget upplevs vara en utmaning. Med det 

kompensatoriska uppdraget avses att alla elever, enligt läroplanen, ska 

ges likvärdiga förutsättningar att uppnå goda resultat.  

 Många anpassningar görs för att tillgodose olika behov inom ramen för 

klassrummet. Variation av uppgifter och arbete i mindre grupper är 

vanligt även om lokalerna sätter begränsningar. Bildstöd för hela 

klassen, inte bara enskilda elever, finns i flera klassrum. 

 Svårt att kunna ge elever rätt stöd vid rätt tidpunkt. 

 Flera skolor och facken understryker att de får allt fler elever med 

neuropsykiatrisk problematik som har svårt att ta till sig kunskap i stor 

grupp. 

 På ett par enheter har man ökat grundbemanningen och upplever att det 

skapar en bättre stabilitet. Verksamheten klarar av att ge stöd vid behov 

och kan också klara av viss frånvaro utan att behöva sätta in vikarier. 

Det innebär högre kostnader för grundbemanning men lägre för till 

exempel elevassistenter och vikarier.  

 Kommunen har 3 särskilda undervisningsgrupper (Landvetter 2 st, 

Djupedal 1 st). Elever som går där har sökt och antagits av en grupp 

med elevhälsokompetenser som gjort bedömningar av vilka elever som 

har största behovet. I övrigt är alla grupper av flexibel art.  
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  Viktigt med rätt kompetens hos pedagogerna i flexgruppen. 

 Ambitionen i flexgruppen är att eleven på sikt skall slussas tillbaka till 

sin klass. Både elever, lärare och föräldrar ser en positiv utveckling för 

de elever som tidigare inte fungerade i klassen eller som var 

hemmasittande och som nu kommit tillbaka till skolan via flexgruppen.  

 Dialogen med föräldrar när det gäller behov av stöd ses som mycket 

viktig och i de flesta fall fungerar det bra. Det krävs ibland många 

samtal och tid för att få samsyn kring vilka åtgärder som behövs.  

 Viktigt att överlämningen från barnavårdscentralen till förskolan, från 

förskolan till grundskolan och även grundskolan till gymnasiet fungerar 

väl.  

 Skolor med hög andel elever med skolskjuts upplever problem med 

schemaläggning och planering av verksamheten. Skolskjutsen 

begränsar bra schemaläggning och påverkar start och sluttider för både 

skola och fritids. Vissa elever får orimligt långa väntetider och restider. 

En enhet som erbjuder läxhjälp säger att skolskjutselever utestängs från 

den möjligheten. 

 Att säkerställa garanterad undervisningstid i respektive ämne ses inte 

som något problem.  

 IT-verktyg så som Ipads används som naturliga redskap i 

undervisningen även om de används i lite olika omfattning. Tillgång till 

projektor tas upp som ett bra hjälpmedel. IT-kunskapen hos 

pedagogerna har ökat kontinuerligt över tid men varierar fortfarande. 

Någon uttrycker att verktygen är både stödjande och stressande.  

 Uppkopplingen mot internet fungerar sporadiskt och detta utgör ett 

problem när alltmer skolarbete ligger i molntjänster. 

 Status på traditionella läromedel varierar men alla försöker uppdatera 

kontinuerligt. Både uppdateringar av IT-program och andra läromedel 

innebär ganska höga kostnader samtidigt som anslagen för läromedel 

legat still i flera år. Budgettillskottet 2018 välkomnas. 

 Backaskolan arbetar laborativt och digitalt och använder bara digitala 

läromedel kompletterat med mycket skönlitteratur. 

 Strategier för att stimulera högpresterande samt särskilt begåvade elever 

är ett utvecklingsområde. Vissa pedagoger är bra på att ge utmanande 

uppgifter och på en enhet finns en särskild mattegrupp men det finns 

inga tydliga strategier. 

 Samarbetet med Välkomsten kring nyanlända elever verkar fungera väl. 

Det finns konkreta handlingsplaner. Säteriskolan som har flest 

nyanlända elever har en lärare i svenska som andra språk anställd på 

60% samt studiehandledare. En utmaning är att kommunen tar emot 

många nyanlända familjer. Om verksamheten ska kunna fortsätta stötta 

de nyanlända eleverna, så att de klarar måluppfyllelsen, behövs mer 

budget för modersmål och studiehandledning.  
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Personal 

 Verksamheten upplever att de är väl gynnade som har behöriga lärare 

på grundskolan men insatser för att behålla dessa krävs. 

 Hot och våld utgör ett arbetsmiljöproblem. En utmaning i skolan är att 

arbeta med utåtagerande barn, framför allt med barn i de yngre åldrarna.  

 En tydlig kommungemensam policy kring agerande vid hot och våld 

samt ordningsregler efterfrågas.  

 Enligt eleverna förekommer mobbning när det inte är några vuxna i 

närheten. Skolorna har planer mot mobbning, men det hjälper inte 

enligt eleverna. Elever framhävde vikten av likvärdighet mellan skolor 

samt mellan flickor och pojkar. 

 Tid och funktion kring LISA-rapporten (ledningsinformationssystem 

för analys) bör ses över för att underlätta administration kring 

rapporten. 

 Förstelärarsystemet har tagits emot olika och enheterna har kommit 

olika långt med att hitta bra former för arbetet. Oftast är förstelärarna 

motorer i utvecklingsgrupp på enheten. 

 Förstelärare och lärarlyftet har höjt lönen för lärare. Lärare blir 

attraktiva och det ökar rörligheten. Förstelärare får pedagogiska 

uppdrag. 

 De har varit stor omsättning bland lärare på ett par skolor. På en skola 

slutade sju lärare nästan samtidigt.  

 Utmaning att behålla kompetent personal och att vara en attraktiv 

arbetsgivare, där lön och arbetsmiljö är viktiga faktorer. Andra viktiga 

faktorer är ett öppet och tillåtande klimat på alla nivåer samt relevant 

kompetensutveckling för både individ och grupp. Arbetsbelastning och 

bra arbetsfördelning måste följas upp.  

 Mattelyftet och läslyftet har varit värdefulla för personalens 

kompetensutveckling. 

 Skillnader mellan tidigaredel och senaredel, där exempelvis den 

personalomsättning och ”lönejakt” som man vittnar om i senaredelen 

inte gör sig gällande på samma sätt i tidigaredelen, där stor vikt fästs 

vid arbetsmiljön. 

 Nyanställda stöttas med samtal och mentorskap. 

 Plan och checklista för vad som bör göras vid nyanställning finns. 

 Nyanställda rektorer har vittnat om att man upplever sig få ett bra stöd i 

rektorsrollen från centraladministrationen. 

 Lyssnande och tillgängliga ledare är viktigt liksom en upplevelse av att 

det pågår en effektiv undervisning och meningsfullt lärande på enheten. 
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  Rektorerna upplever att avslutningssamtal med personal som slutar, är 

viktiga och att det endast i undantagsfall skulle kunna finnas behov av 

ett externt avslutningssamtal. 

 Fler elevassistenter per barn i de tidiga åldrarna efterfrågas. Skolan 

inkluderar så många idag att det behövs avlastning i klassrummet. 

 Anställ en elevassistentpool med de elevassistenter som är duktiga och 

kompetenta. Orutinerade elevassistenter och dålig kontinuitet, blir inte 

bra verksamhet. 

 Opraktiskt med centraliserat vaktmästeri; innebär även förlust i 

ordningshållningen på skolan. Nyordningen med vaktmästeriet upplevs 

omständligt och byråkratiskt. Oklart på någon skola om 

låsningsrutinerna.  

 Skinnefjällskolan har upplägg med tre pedagoger som delar ansvaret för 

varje enskild klass – en förskollärare, en grundskollärare och en 

fritidspedagog.  

 Hitta forum för bra lösningar och goda exempel så som 

frukostvärdinna. 

 Viktigt med kompetensutveckling för personal, inbegripet 

långtidsvikarier. 

 Skolsköterskorna eftersöker samhörighet och närhet till samarbete med 

andra skolsköterskor.  

 Olika chefer och olika styrning upplevs problematiskt för kuratorerna.  

 

Övrigt 

 Hur simundervisningen fungerar upplevs olika. Vissa svarar att det inte 

är något problem och att idrottslärarna har bra uppsikt, andra att de har 

elever som inte får betyg i idrott eftersom de inte kan simma. 

 Begränsat med resurser för kulturaktiviteter. Möjligheten till 

studiebesök och kulturupplevelser utöver det som planeras av 

kommunen centralt upplevs begränsade då ekonomin sätter gränser. Det 

finns kostnadsfria aktiviteter och besök som ändock inte blir möjliga på 

grund av transportkostnader. Det samma gäller skollovsverksamhet där 

kostnaderna gör att klasserna inte kan ta sig till exempelvis ishallen i 

Landvetter från Härryda samt att ta sig till biblioteken från de östra 

delarna. De möjligheter som finns i budget 2018 ses som positiva. 

 Begreppet "Rötter och vingar" kan ses som en sammanfattning av 

läroplanen. Begreppet används på flera håll med positivt genomslag. 

Det finns substans i materialet och det är värdefullt i 

värdegrundsarbetet. Begreppet används som grund vid olika uppstarter 

och utbildningar. 
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 Kommunstyrelsens arbetsgrupp för skolfrågor,  

Per Vorberg (M)  

David Dinsdale (L) 

Eva Rydén (C) 

Siw Hallbert (S) 

Birgitta Olsson (MP) 

Page 142 of 295



Timplan grundskola med anledning av utökad 
undervisningstid i matematik och idrott och 

hälsa

6

2018VFN18
   

Page 143 of 295



Sektorn för utbildning och kultur
Elin Rosén

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-02-21 2018VFN18  61

Timplan grundskola med anledning av utökad undervisningstid i 
matematik och idrott och hälsa

Sammanfattning
Elever som går i grundskolan har rätt till ett minsta antal garanterade 
undervisningstimmar. I timplanen finns beskrivet hur de ska fördelas mellan ämnena. 
Timplanen utgör en bilaga till skolförordningen (2011:185). Den stadieindelade 
timplanen anger hur många timmar som ska ges i varje ämne för respektive stadium. 
Däremot är det huvudmannen som beslutar om hur undervisningstiden ska fördelas 
mellan årskurserna inom varje stadium och per vecka.

Regeringen har fattat beslut om att från och med höstterminen 2019 ska elever i 
grundskolan få ytterligare 105 timmar garanterad undervisningstid i matematik. Det 
innebär att eleverna ska få 400 timmars undervisning i matematik från höstterminen 
2019. Timmarna ingår i högstadiet (årskurs 7-9) i den stadieindelade timplanen.

Även i idrott och hälsa utökas den garanterade undervisningstiden: ytterligare 100 timmar 
som fördelas mellan mellanstadiet (årskurs 4-6) och högstadiet. I idrott och hälsa är 20 
timmar förlagda till mellanstadiet och 80 timmar förlagda till högstadiet. Det innebär att 
eleverna från höstterminen 2019 ska ha 180 timmars undervisning i idrott och hälsa på 
mellanstadiet och 280 timmar på högstadiet. 

Samtidigt som matematik och idrott och hälsa utökas med 105 respektive 100 timmar 
minskas den garanterade undervisningstiden i elevens val med 205 timmar. 

Som en följd av den utökade undervisningstiden kommer vissa grundskolor att behöva 
anställa fler lärare i matematik samt i idrott och hälsa. Den minskade undervisningstiden i 
elevens val kan komma att medföra att de skolor som tidigare erbjudit olika typer av 
profiler som musik eller innebandy inom ramen för elevens val kommer att behöva se 
över organisationen. En ytterligare effekt av förändringen är att skolor behöver tillgång 
till idrottshallar under fler timmar per vecka. 

Förvaltningen bedömer att förslaget på ny timplan med utökad undervisningstid i 
matematik och idrott och hälsa för grundskola i Härryda kommun från och med 1 juli 
2019 uppfyller skolförordningens krav. 
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Förslag till beslut
Välfärdsnämnden fastställer timplan för grundskolan i Härryda kommun att tillämpas 
från och med höstterminen 2019 enligt föreliggande förslag. 

Ärendet
Elever som går i grundskolan har rätt till ett minsta antal garanterade 
undervisningstimmar. I timplanen finns beskrivet hur de ska fördelas mellan ämnena. 
Timplanen utgör en bilaga till skolförordningen (2011:185). Regeringen har fattat beslut 
om att från och med höstterminen 2019 ska elever i grundskolan få ytterligare 105 
timmar garanterad undervisningstid i matematik. Det innebär att eleverna ska få 400 
timmars undervisning i matematik från höstterminen 2019. Timmarna ingår i högstadiet 
(årskurs 7-9) i den stadieindelade timplanen. Den stadieindelade timplanen anger hur 
många timmar som ska ges i varje ämne totalt för respektive stadium. Däremot är det 
huvudmannen som beslutar om hur undervisningstiden ska fördelas mellan årskurserna 
och per vecka.

Även i idrott och hälsa utökas den garanterade undervisningstiden: ytterligare 100 timmar 
som fördelas mellan mellanstadiet (årskurs 4-6)  och högstadiet. I idrott och hälsa är 20 
timmar förlagda till mellanstadiet och 80 timmar förlagda till högstadiet. Det innebär att 
eleverna från höstterminen 2019 ska ha 180 timmars undervisning i idrott och hälsa på 
mellanstadiet och 280 timmar på högstadiet. 

Samtidigt som matematik och idrott och hälsa utökas med 105 respektive 100 timmar 
minskas den garanterade undervisningstiden i elevens val med 205 timmar. Det innebär 
att förändringen medför en omfördelning men inte någon utökning av timplanen totalt 
sett. 

De nya reglerna för undervisningstid i matematik och idrott och hälsa omfattar elever 
som börjar årskurs 7 höstterminen 2019 och som följer den stadieindelade timplanen. För 
elever i årskurs 8 och 9 gäller den äldre timplanen. 

Förändrad undervisningstid per vecka

Årskurs 1 2 3 4 5 6 7 8 9
BD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ID 0 0 0 10 10 20 40 50 50
MA 0 0 0 0 0 0 60 70 60
MU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SV 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPRKV 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E-VAL 0 0 10 -20 -20 -20 -100 -100 -100
Förändring minuter/v 0 0 10 -10 -10 0 0 20 10
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Förändringar för lågstadiet i Härryda kommun

Lågstadiet omfattas inte av den förändrade timplanen. Dock föreslås att elevens val för 
årskurs tre i Härryda kommun utökas med 10 minuter per vecka då det är en 
schemamässig fördel att det ämnet fördelas med 60 minuter per vecka istället för 50 
minuter. Förändringen innebär att undervisningstiden i årskurs 3 utökas med tio minuter 
per vecka. 

Förändringar för mellanstadiet i Härryda kommun

Elevens val minskas med 20 minuter per vecka i årskurserna 4-6 till förmån för idrott. 
Idrott ökas med 10 minuter per vecka i årskurserna 4 och 5 och med 20 minuter per vecka 
i årskurs 6.  Den totala undervisningstiden minskas därmed med 10 minuter per vecka i 
både årskurs 4 och 5 medan undervisningstiden totalt sett blir oförändrad i årskurs 6. 

Förändringar i högstadiet i Härryda kommun

Elevens val tas bort i högstadiet till förmån för idrott och matematik. Idrott utökas med 
40 minuter per vecka i årskurs 7 och med 50 minuter per vecka i årskurs 8 och 9. 
Matematiken utökas med 60 minuter per vecka i årskurserna 7 och 9 och med 70 minuter 
per vecka i årskurs 8. Den totala undervisningstiden i årskurs 7 blir oförändrad medan det 
totalt sett blir 20 minuter mer undervisning i årskurs 8 och 10 minuter mer undervisning i 
årskurs 9. 

Övrigt

Sedan tidigare gäller en något högre undervisningstid i relation till lagkravet för elever i 
Härryda kommun, detta för att kompensera för den undervisningstid som faller bort i 
samband med pedagogiska för- och eftermiddagar för personal. 

Konsekvenser av timplaneförändringar i Härryda kommun

Timplaneförändringen innebär att mer undervisning kommer att bedrivas i matematik 
samt i idrott och hälsa medan elevens val minskas i motsvarande omfattning. Som en 
följd av den utökade undervisningstiden kommer vissa grundskolor att behöva anställa 
fler lärare i matematik samt i idrott och hälsa. Om behörig personal inte finns att tillgå 
kan följden bli att obehöriga lärare tillfälligt kommer att bedriva undervisningen. Det 
finns möjlighet för lärare att läsa in ytterligare behörigheter inom ramen för Skolverkets 
satsning Lärarlyftet. Detta skulle på sikt kunna göra att fler lärare utökar sin behörighet. 

Den minskade undervisningstiden i elevens val kan komma att medföra att de skolor som 
tidigare erbjudit olika typer av profiler, som musik eller innebandy inom ramen för 
elevens val, kommer att behöva se över organisationen. 

En ytterligare effekt av förändringen är att skolor behöver tillgång till idrottshallar under 
fler timmar per vecka. Ekdalaskolan delar idrottshall med Hulebäckgymnasiet vilket 
försvårar planeringen vid utökning av timplanen i idrott och hälsa. Förvaltningen ser med 
anledning av detta över planeringen för kommande läsår. 
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Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömer att förslaget på ny timplan med utökad undervisningstid i 
matematik och idrott och hälsa för grundskola i Härryda kommun från och med 1 juli 
2019 uppfyller skolförordningens krav. 

Päivi Malmsten
Sektorschef/skolchef Ann Nilsson Mäki

Verksamhetschef grundskola

Bilaga:
Stadieindelad timplan för grundskolan i Härryda kommun
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Stadieindelad timplan för grundskolan i Härryda kommun 
 

  
 

Lågstadiet 

 
 

Mellanstadiet 

 
 

Högstadiet1
 

Totalt 

Härryda 
kommun 

 
 

Lagkrav 

BD 53 83 101 237 230 

ENG 65 220 214 498 480 

HK 0 36 89 125 118 

ID 142 184 285 611 600 

MA 427 415 409 1251 1230 

MU 71 89 89 249 230 

NO 148 196 267 611 600 

varav biologi  77 107   

varav fysik  59 83   

varav kemi  59 77   

SO 214 338 356 908 885 

varav historia  101 101   

varav geografi  71 71   

varav religion  71 83   

varav 
samhälls- 
kunskap 

  
95 

 
101 

  

SL 53 142 142 338 330 

SV 700 522 291 1513 1490 

TK 59 77 89 225 200 

SPRKV 0 53 273 326 320 

E-VAL 36 142 0 178 177 

Totalt 1968 2497 2605 7070 6890 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 För årskurs 7 tillämpas stadieindelad timplan from hösten 2019 
För årskurs 8 tillämpas stadieindelad timplan from hösten 2020 
För årskurs 9 tillämpas stadieindelad timplan from hösten 2021 
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2019-03-01 

 

 

 

 

 

 

Schemalagd tid grundskolan, minuter per årskurs och ämne 
 

  

Åk 1 

 

Åk 2 

 

Åk 3 

 

Åk 4 

 

Åk 5 

 

Åk 6 

 

Åk 72
 

 

Åk 83
 

 

Åk 94
 

BD 30 30 30 40 50 50 60 60 50 

ENG 30 40 40 120 120 130 120 120 120 

HK 0 0 0 0 0 60 50 50 50 

ID 60 90 90 100 100 110 160 160 160 

MA 240 240 240 230 240 230 230 230 230 

MU 40 40 40 50 50 50 50 50 50 

NO 90 80 80 100 100 130 150 150 150 

varav biologi    40 40 50 60 60 60 

varav fysik    30 30 40 50 50 40 

varav kemi    30 30 40 40 40 50 

SO 120 120 120 180 190 200 200 200 200 

varav historia    50 60 60 60 50 60 

varav geografi    40 40 40 40 40 40 

varav religion    40 40 40 50 50 40 

varav samhällskunskap    50 50 60 50 60 60 

SL 0 0 90 80 80 80 80 80 80 

SV 400 400 380 340 340 200 160 160 170 

TK 30 30 40 40 40 50 50 50 50 

SPRKV 0 0 0 0 0 90 150 160 150 

E-VAL 0 0 60 80 80 80 0 0 0 

Minuter/vecka 1040 1070 1210 1360 1390 1460 1460 1470 1460 

Timmar/vecka 17,3 17,8 20,2 22,7 23,2 24,3 24,3 24,5 24,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Tillämpas från och med höstterminen 2019 
3 Tillämpas från och med höstterminen 2020 
4 Tillämpas från och med höstterminen 2021 
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Sektorn för utbildning och kultur
Niina Supperi

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-02-27 2018VFN13  003

Revidering av placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och 
annan pedagogisk verksamhet 

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog den 26 mars 2018 i 26 § placeringsföreskrifter för förskola, 
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Föreskrifterna gäller för kommunala 
familjedaghem, förskolor, fritidshem och öppna fritidsverksamheter i Härryda kommun. 

Förvaltningen ser ett behov av att revidera nuvarande placeringsföreskrifter för att 
förtydliga hur platserna mellan barn i omplaceringskö till förskola och familjedaghem ska 
fördelas. I omplaceringskön finns barn som önskar byta kommunal förskola eller 
familjedaghem. I nuvarande placeringsföreskrifter framgår det inte hur platserna ska 
fördelas om det finns fler barn i omplaceringskö till en förskola eller familjedaghem än 
det finns lediga platser. I den föreslagna revideringen ska det förtydligas att de barn som 
väntat längst på att få byta förskola eller familjedaghem ska ha förtur framför barn som 
väntat en kortare tid. I praktiken hanteras omplaceringskön redan på detta sätt men 
förvaltningen anser att det är viktigt att detta finns med i placeringsföreskrifterna för att 
säkerställa en förutsägbar och rättssäker hantering av omplaceringskön.  

Förvaltningen ser även ett behov av ett göra ett tillägg i placeringsföreskrifterna som ska 
reglera hur placeringen av barn ska hanteras vid en eventuell avveckling av en kommunal 
förskola. Barn som behöver en ny placering vid en avveckling av en kommunal förskola 
föreslås ge förtur till de förskolor och familjedaghem som vårdnadshavarna önskat. 
Förturen föreslås dock inte gälla framför barn som har syskonförtur. Syskonförturen 
gäller för de barn som har ett syskon som redan har en plats på den aktuella förskolan 
eller familjedaghemmet.   

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige upphäver tidigare ”Placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem 
och annan pedagogisk verksamhet” antagna den 26 mars 2018 i § 26.

Kommunfullmäktige fastställer ”Placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet” enligt föreliggande förslag att gälla från och med 1 juni 2019.
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Ärendet
Kommunfullmäktige antog den 26 mars 2018 i 26 § placeringsföreskrifter för förskola, 
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. I placeringsföreskrifter regleras hur barn 
ska placeras på kommunala familjedaghem, förskolor, fritidshem och öppna 
fritidsverksamheter i Härryda kommun. Föreskrifterna reglerar även verksamheternas 
öppettider, vilka barn som har rätt till plats samt hur ansökan och uppsägning av plats ska 
hanteras. 

Förvaltningen ser ett behov av att revidera nuvarande placeringsföreskrifter för att 
förtydliga hur platserna mellan barn i omplaceringskö till förskola och familjedaghem ska 
fördelas. I omplaceringskön finns barn som önskar byta kommunal förskola eller 
familjedaghem. Förvaltningen ser även ett behov av ett göra ett tillägg i 
placeringsföreskrifterna som ska reglera hur placeringen av barn ska hanteras vid en 
eventuell avveckling av en kommunal förskola. 

Fördelning av platser till barn som vill byta förskola eller familjedaghem

I kommunens omplaceringskö finns de barn som önskar byta kommunal förskola eller 
familjedaghem. Enligt de nuvarande placeringsföreskrifterna för förskola, fritidshem och 
anna pedagogisk verksamhet har barn i omplaceringskön förtur till sin önskade förskola 
eller familjedaghem i augusti. Förturen gäller dock inte framför barn som har 
syskonförtur. Syskonförtur har de barn som har ett syskon som redan har en plats på den 
aktuella förskolan eller familjedaghemmet. Det framkommer dock inte i nuvarande 
placeringsföreskrifter hur platserna ska fördelas mellan barn i omplaceringskön om fler 
barn önskar byta till samma förskola eller familjedaghem än det finns lediga platser. 
Förvaltningen ser därför ett behov av att revidera placeringsföreskrifterna för att 
förtydliga hur platserna ska fördelas mellan barn i omplaceringskön. 

I den föreslagna revideringen ska det förtydligas att platserna mellan barn i 
omplaceringskön ska fördelas utifrån hur länge ett barn har väntat på plats på sin önskade 
förskola eller familjedaghem. Barn som väntat längst tid på att få byta förskola eller 
familjedaghem ska ha förtur framför barn som väntat kortare tid. Om flera barn väntat 
lika länge på att få plats på en förskola eller familjedaghem föreslås platserna fördelas 
utifrån barnens ålder så att äldre barn har förtur framför yngre barn. I praktiken hanteras 
omplaceringskön redan på det sätt som beskrivs ovan men förvaltningen anser att det är 
viktigt att detta regleras i placeringsföreskrifterna för att säkerställa en förutsägbar och 
rättssäker hantering.

Omplacering av barn vid avveckling av kommunal förskola 

Förvaltningen ser ett behov av ett göra ett tillägg i placeringsföreskrifterna som ska 
reglera hur placeringen av barn ska hanteras vid en eventuell avveckling av en kommunal 
förskola. En avveckling av en kommunal förskola kan exempelvis bli aktuellt då det inte 
längre finns behov av en tillfällig förskola eller om verksamheten på en förskola ska 
flyttas till en annan förskola vid en omorganisation. 
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I den föreslagna revideringen ges barn som behöver en ny placering vid en avveckling av 
en kommunal förskola förtur till de förskolor och familjedaghem som vårdnadshavarna 
önskat. Förturen föreslås dock inte gälla framför barn som har syskonförtur. 
Syskonförturen gäller för de barn som har ett syskon som redan har en plats på den 
aktuella förskolan eller familjedaghemmet. Om fler barn från den förskola som ska 
avvecklas önskar plats på samma förskola eller familjedaghem än det finns lediga platser 
fördelas platserna efter barnens ålder så att äldre barn har förtur framför yngre barn.  

Konsekvenser för den enskilde
De föreslagna föreskrifterna kommer inte leda till några konsekvenser för de som vill 
byta kommunal förskola eller familjedaghem eftersom byten mellan kommunala 
verksamheter i praktiken redan hanteras på det sätt som de föreslagna föreskrifterna 
anger. 

Det tillägg som föreslås göras i föreskrifterna gällande hur en kösituation ska hanteras vid 
en avveckling av en kommunal förskola skulle vid en eventuell avveckling leda till att 
övriga barn som önskar placering får sämre förutsättningar att få plats på den förskola 
eller familjedaghem de önskat. Detta beror på att barnen från den avvecklade förskolan 
ges förtur till sin önskade förskola eller familjedaghem. 

Ekonomiska konsekvenser
De föreslagna föreskrifterna medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.  

Päivi Malmsten
Sektorschef 

Bilaga

Förslag till reviderade placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet. Förslag till ny text är gulmarkerad.
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Definitioner av begrepp 
Syskon
När begreppet syskon används i placeringsföreskrifterna menas de barn som 
är folkbokförda i samma bostad. Barnen behöver inte ha samma 
vårdnadshavare eller föräldrar för att anses vara syskon. De som bor i 
bostaden måste dock leva tillsammans som en familj. Om flera familjer bor i 
samma bostad räknas barnen i de olika familjerna inte som syskon.  

Vårdnadshavare
Vårdnadshavare är den eller de personer som har den juridiska vårdnaden av 
ett barn. Det kan vara en eller båda barnets föräldrar eller någon som utsetts 
av domstol till barnets vårdnadshavare.

Förälder
En förälder behöver inte vara barnets vårdnadshavare. När ett barn inte bor 
med någon av sina föräldrar likställs den eller de vuxna som bor med barnet 
och som ansvarar för barnets dagliga omsorg som barnets föräldrar. 

Särskilda skäl 
Begreppet särskilda skäl används i placeringsföreskrifterna då det kan finnas 
behov av att göra undantag utifrån ett barns specifika behov. Bedömningen 
av ett särskilt skäl ska göras restriktivt och det krävs starka skäl som bygger 
på barnets behov. Exempel på särskilda skäl kan vara att barnet har 
omfattande medicinska eller psykologiska behov eller att barnet befinner sig 
i en svår social situation. 
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Rätt till plats
Förskola
Plats på förskola erbjuds från och med att barnet fyller ett år till och med att 
barnet börjar i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola.

Plats i Härryda kommuns kommunala förskolor erbjuds barn som är 
folkbokförda i Härryda kommun. Enligt 29 kap. 6 § skollagen (2010:800) 
ska även barn som är bosatta i Sverige men som inte är folkförda i landet 
erbjudas plats i Härryda kommuns förskolor om barnet stadigvarande vistas 
i kommunen. 

Enligt 8 kap. 5 § skollagen ska barn från och med ett års ålder erbjudas 
förskola i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete 
eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens 
situation i övrigt. Förskola behöver dock inte erbjudas på kvällar, nätter, 
veckoslut eller i samband med större helger.  

Enligt 8 kap. 6 § skollagen har barn vars föräldrar är föräldralediga med ett 
annat barn rätt till förskola 15 timmar i veckan. I Härryda kommun har barn 
vars föräldrar är arbetssökande rätt till förskola 20 timmar i veckan. 

Barn vars föräldrar inte arbetar, studerar, är arbetslösa eller föräldralediga 
erbjuds enligt 8 kap. 7 § skollagen förskola om barnet av fysiska, psykiska 
eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola. 
Beslut om att ett barn ska erbjudas förskola på dessa grunder fattas efter en 
särskild ansökan.  

Allmän förskola 
Alla barn ska från och med höstterminen det år de fyller tre år erbjudas 
förskola under minst 525 timmar om året oavsett vad föräldrarna har för 
sysselsättning, detta kallas för allmän förskola. 

Barn som är folkbokförda i en annan kommun 
Barn som är folkbokförda i en annan kommun mottas endast i mån av plats. 
Barn som är folkbokförda i en annan kommun ska dock enligt 8 kap. 13 § 
skollagen (2010:800) erbjudas plats om barnet med hänsyn till sina 
personliga förhållanden har särskilda skäl för att mottas. 

Om ett barns vårdnadshavare anser att ett barn har särskilda skäl för att 
mottas i Härryda kommuns förskola ska vårdnadshavarna göra en särskild 
ansökan om detta. Beslut om ett barn med annan folkbokföringskommun 
anses ha särskilda skäl att mottas fattas efter en individuell prövning. 

Familjedaghem
Plats i familjedaghem erbjuds från ett års ålder till barn vars föräldrar 
arbetar, studerar, är arbetslösa eller föräldralediga.
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Om barnets vårdnadshavare önskar familjedaghem ska kommunen så långt 
det är möjligt erbjuda detta på samma villkor som gäller för förskola.
Familjedaghem erbjuds i den mån det finns plats. 

Plats i Härryda kommuns familjedaghem erbjuds till barn som är 
folkbokförda i Härryda kommun. Barn som är folkbokförda i en annan 
kommun mottas endast i mån av plats.

Fritidshem 
Fritidshem erbjuds elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola vars 
föräldrar arbetar, studerar eller är arbetssökande. Fritidshem erbjuds till och 
med vårterminen det år eleven fyller 10 år. 

Plats erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas 
arbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens 
situation i övrigt. Fritidshem behöver enligt 14 kap. 8 § skollagen 
(2010:800) dock inte erbjudas på kvällar, nätter, veckoslut eller i samband 
med större helger. 

Barn till arbetssökande erbjuds fritidshem från skoldagens slut till och med 
mellanmålet (ca 15.00). 

Barn vars ena förälder är föräldraledig med ett syskon har inte rätt till plats 
på fritidshem. Barnet får dock behålla sin plats fram till 30 dagar efter att 
syskonet fötts. Barn med föräldrar som inte är sammanboende har rätt till 
plats då barnet bor hos den förälder som inte är föräldraledig

Plats i fritidshem ska enligt 14 kap. 6 § skollagen (2010:800) även erbjudas 
om en elev av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 
utveckling i form av fritidshem. För att en elev ska erbjudas fritidshem på 
dessa grunder behöver det göras en särskild ansökan. 

En elev som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt 
stöd i sin utveckling i form av fritidshem kan erbjudas fritidshem även efter 
vårterminen det år eleven fyller 10 år.  

Öppen fritidshemsverksamhet 
Öppen fritidshemsverksamhet (fritidsklubb) erbjuds elever i grundskola från 
och med höstterminen det år eleven fyller 10 år till och med vårterminen det 
år eleven fyller 13 år. 

Öppen fritidshemsverksamhet erbjuds på eftermiddagar efter skoldagens 
slut. På studiedagar och lov har den öppna fritidshemsverksamheten längre 
öppettider. 
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Ansökan om plats 
Förskola och familjedaghem
Ansökan till Härryda kommuns förskolor och familjedaghem görs via 
kommunens e-tjänst. Ansökan kan vid behov även göras skriftligt. 

Ansökan till förskola och familjedaghem kan göras så snart det står klart vid 
vilken tidpunkt som barnet har behov av plats. Ködatum räknas dock 
tidigast 180 dagar (sex månader) innan önskat placeringsdatum även om 
ansökan görs tidigare. 

Det önskade placeringsdatumet som anges i ansökan ska vara det datum 
som barnets vårdnadshavare önskar att barnet ska påbörja sin inskolning på 
förskolan eller familjedaghemmet. 

Om ett barn bor växelvis hos två föräldrar och båda föräldrarna har behov 
av en plats för barnet ska föräldrarna ansöka om en gemensam plats. Ett 
barn kan inte ha en placering på två olika förskolor eller familjedaghem. 

Flytt till Härryda kommun 
Vid en planerad flytt till Härryda kommun kan barnets vårdnadshavare 
ansöka om plats när det står klart vid vilken tidpunkt och till vilken adress 
som flytten ska ske. Barnet ska dock vara folkbokfört i Härryda kommun 
vid det datum som barnet påbörjar sin placering. 

Barn som är folkbokförda i en annan kommun
Vårdnadshavare till barn som är folkbokförda i en annan kommun kan 
ansöka om plats i förskola eller familjedaghem i Härryda kommun. Barn 
som är folkbokförda i en annan kommun mottas dock endast i mån av plats. 

Fritidshem 
Ansökan till fritidshem görs via Härryda kommuns e-tjänster. Ansökan kan 
vid behov även göras skriftligt. Ansökan till fritidshem kan göras tidigast 
när barnet har fått en bekräftad placering på en av Härryda kommuns 
grundskolor. 

Barn som är folkbokförda i Härryda kommun och som har plats på 
kommunal eller fristående förskola eller familjedaghem får automatiskt en 
plats på fritidshem i samband med att de börjar i förskoleklass, grundskola 
eller grundsärskola på en kommunal skola i Härryda kommun. I dessa fall 
behöver ingen ansökan om plats till fritidshem göras. 

Vårdnadshavare till barn som är folkbokförda i en annan kommun kan 
ansökan om fritidshemsplats när barnet har fått en bekräftad placering på en 
av Härryda kommuns grundskolor. 
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Öppen fritidshemsverksamhet 
Ansökan till öppen fritidshemsverksamhet (fritidsklubb) görs via Härryda 
kommuns e-tjänster. Ansökan kan vid behov även göras skriftligt. 

Vid ansökan ska barnets vårdnadshavare ange om barnet ska ha öppen 
fritidshemsverksamhet endast på skoldagar eller på skoldagar och lov. 

Placering 
Förskola och familjedaghem
Barn som har rätt till förskola i Härryda kommun ska få plats på en förskola 
inom fyra månader från att barnets vårdnadshavare har gjort en ansökan. 
Om barnets vårdnadshavare gör en ansökan mer än fyra månader innan 
önskat placeringsdatum ska barnet få plats i samband med det önskade 
placeringsdatumet. Plats i familjedaghem erbjuds när det finns lediga 
platser.  

Vid fler förstahandssökande än antal lediga platser på en förskola eller 
familjedaghem har syskon till barn som har en placering på den aktuella 
enheten förtur till plats under förutsättning att barn som står före syskonet i 
kö kan erbjudas en annan placering. Därefter fördelas platserna efter 
ködatum. Ködatumet är samma datum som anmälningsdatumet. Ködatumet 
räknas dock tidigast 180 dagar innan önskat placeringsdatum. Då flera barn 
har samma ködatum fördelas platserna efter barnens ålder, äldre barn har 
förtur framför yngre barn. 

Då ett barn inte kan erbjudas plats på den förskola eller familjedaghem som 
vårdnadshavarna har önskat i första hand tas hänsyn till vårdnadshavarnas 
övriga önskemål. Om det inte finns plats på någon av de enheter som 
vårdnadshavarna har önskat erbjuds barnet plats på den närmaste förskolan 
där det finns lediga platser. 

Ett barn kan alltid stå kvar i kö till förstahandsvalet oavsett om 
vårdnadshavarna tackar ja eller nej till ett erbjudande om placering på en 
annan enhet. Byte till förstahandsvalet kan dock endast göras i början av 
nästkommande hösttermin. I augusti har barn som vill byta till sitt 
förstahandsval förtur över övriga köande barn med undantag från barn som 
har ett syskon på den aktuella enheten. Om det i augusti finns fler barn som 
vill byta till samma förstahandsval än det finns lediga platser på den aktuella 
förskolan eller familjedaghemmet fördelas platserna efter hur länge barnen 
har väntat på plats på sitt förstahandsval. Om flera av dessa barn väntat lika 
länge på plats till sitt förstahandsval fördelas platserna efter barnens ålder så 
att äldre barn har förtur framför yngre barn. 

Vid avveckling av en kommunal förskola

Om en kommunal förskola avvecklas har de barn som behöver en ny 
placering förtur till de förskolor eller familjedaghem som vårdnadshavarna 
önskat. Förturen gäller inte framför barn i kön som har syskonförtur. Om 
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fler barn från den förskola som ska avvecklas önskar plats på samma 
förskola eller familjedaghem än det finns lediga platser fördelas platserna 
efter barnens ålder, äldre barn har förtur framför yngre barn.

Byte till annan kommunal förskola
Barn som har en plats på en kommunal förskola i Härryda kommun kan 
endast byta till en annan kommunal förskola i början av nästkommande 
hösttermin. 

Tidigare byte till en annan kommunal förskola kan göras vid flytt till en 
annan ort i kommunen. Om ett barn anses ha särskilda skäl att byta förskola 
kan ett tidigare byte göras efter en individuell prövning. 

Plats i en annan kommun

Ett barn som är folkbokförd i Härryda kommun har rätt att gå på en 
kommunal förskola i en annan kommun om den andra kommunen anser att 
barnet har särskilda skäl för det. Ett barn har alltid rätt att gå på en 
fristående förskola eller familjedaghem oavsett vilken kommun den 
fristående verksamheten ligger i. 

Flytt till en annan kommun
Vid flytt till en annan kommun i Göteborgsregionens kommunalförbund har 
barnet rätt att behålla sin plats i Härryda kommun tills den nya 
hemkommunen kan erbjuda barnet plats på förskola. 

Vid flytt till en kommun utanför Göteborgsregionens kommunalförbund 
krävs det ett avtal mellan Härryda kommun och den nya hemkommunen om 
ett barn ska kunna behålla sin plats. 

Fritidshem och öppen fritidshemsverksamhet
Elever som har rätt till fritidshem eller öppen fritidsverksamhet erbjuds plats 
på fritidshem eller öppen fritidshemsverksamhet på den grundskola som 
eleven går på. 

Vistelsetid och öppettider 
Förskola och familjedaghem
Förskolorna och familjedaghemmen i Härryda kommun har öppet på 
vardagar mellan 06.00 och 18.30. Öppettiderna kan dock variera på olika 
förskolor och familjedaghem utifrån de tider som barnens vårdnadshavare 
har angett att barnen har behov av omsorg. 

Omsorg på övriga tider kan i viss mån erbjudas efter en individuell 
prövning. 
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Vistelsetid och schema 
Vistelsetiden för barn som har en förälder som är föräldraledig med ett 
annat barn är 15 timmar per vecka. Barnet får dock vistas på förskolan eller 
familjedaghemmet under sina ordinarie vistelsetider 30 dagar efter att 
syskonet fötts. 

Barn till arbetssökande har rätt att vara på förskolan eller familjedaghemmet 
20 timmar per vecka. 

Barn vars föräldrar arbetar eller studerar har rätt att vara på förskolan eller 
familjedaghemmet under den tid som föräldrarna arbetar eller studerar samt 
den tid det tar för föräldrarna att resa till och från sitt arbete eller sina 
studier.

Barnets föräldrar ansvarar för att förskolan eller familjedaghemmet har 
tillgång till ett aktuellt schema över barnets vistelsetider. Detta görs genom 
att anmäla barnets vistelsetider i kommunens digitala närvarosystem. 
Förändringar i barnets vistelsetider som innebär en omfattande utökning av 
barnets vistelsetid eller som påverkar enhetens öppettider ska anmälas 
senast två veckor innan förändringen ska börja gälla.

Fritidshem 
Fritidshemmen i Härryda kommun har öppet på vardagar mellan 06.00 och 
18.30. Öppettiderna kan dock variera på olika fritidshem utifrån de tider 
som barnens vårdnadshavare har angett att barnen har behov av omsorg.  
Omsorg på övriga tider kan i viss mån erbjudas efter en individuell 
prövning. 

Vistelsetid och schema 
Barn till arbetssökande har rätt att vistas på fritidshemmet från skoldagens 
slut till och med mellanmålet (ca 15.00).

Barn vars föräldrar arbetar eller studerar har rätt att vara på fritidshemmet 
under den tid som föräldrarna arbetar eller studerar samt den tid det tar för 
föräldrarna att resa till och från sitt arbete eller sina studier.

Barnets föräldrar ansvarar för att fritidshemmet har tillgång till ett aktuellt 
schema över barnets vistelsetider. Detta görs genom att anmäla barnets 
vistelsetider i kommunens digitala närvarosystem. Förändringar i barnets 
vistelsetider som innebär en omfattande utökning av barnets vistelsetid eller 
som påverkar enhetens öppettider ska anmälas senast två veckor innan 
förändringen ska börja gälla. 

Öppen fritidshemsverksamhet
Den öppna fritidshemsverksamheten (fritidsklubb) har öppet från 
skoldagens slut till 16.30. Under studiedagar, skollov och enstaka lovdagar 
är öppettiderna 09.00 till 16.00.
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Barnets föräldrar ansvarar för att den öppna fritidshemsverksamheten har 
tillgång till ett aktuellt schema över barnets vistelsetider. Detta görs genom 
att anmäla barnets vistelsetider i kommunens digitala närvarosystem. 

Sommaröppen verksamhet
Under fyra veckor varje sommar har de ordinarie förskolorna, 
familjedaghemmen, fritidshemmen samt den öppna 
fritidshemsverksamheten stängt.

De barn som har behov av omsorg under dessa veckor erbjuds plats i en 
sommaröppen verksamhet någonstans i kommunen. 

Uppsägning av plats
Förskola och familjedaghem
Uppsägning av plats ska göras via Härryda kommuns e-tjänster. 
Uppsägningen kan vid behov även göras skriftligt. 

Uppsägningstiden är 30 dagar. Avgift betalas under uppsägningstiden 
oavsett om barnet är närvarande eller inte. 

Om ett barn är frånvarande från förskolan eller familjedaghemmet i mer än 
två månader avslutas barnets placering. Vid särskilda skäl kan ett barn efter 
en individuell prövning få behålla sin plats även vid frånvaro som överstiger 
två månader. 

Om avgiften för platsen inte betalas kan barnets placering sägas upp. 
Undantag görs för barn som har rätt till allmän förskola och barn som har 
behov av särskilt stöd i form av förskola. 

Fritidshem 
Uppsägning av plats ska göras via Härryda kommuns e-tjänster. 
Uppsägningen kan vid behov även göras skriftligt. 

Uppsägningstiden är 30 dagar. Avgift betalas under uppsägningstiden 
oavsett om barnet är närvarande eller inte. 

Om ett barn är frånvarande från fritidshemmet i mer än två månader 
avslutas barnets placering. 

Om avgiften för platsen inte betalas kan barnets placering sägas upp. 
Undantag görs för barn som har behov av särskilt stöd i form av fritidshem. 

Öppen fritidsverksamhet 
Uppsägning av plats ska göras via Härryda kommuns e-tjänster. 
Uppsägningen kan vid behov även göras skriftligt.
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Den öppna fritidshemsverksamheten (fritidsklubb) har en terminsavgift som 
debiteras en gång i månaden. Uppsägning ska därför göras senast 31 
december inför kommande vårtermin och senast 30 juni inför kommande 
hösttermin. Om platsen sägs upp mitt under pågående termin ska detta göras 
senast 30 september på höstterminen och 31 mars på vårterminen. 

Fastställda i kommunfullmäktige XXXX-XX-XX
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Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-03-07 2019VFN185  610

Uppdrag gällande översyn av rektorsorganisationen inom grundskola

Sammanfattning
Härryda kommun har som mål att arbeta för att bli Sveriges bästa grundskola. För att nå 
det behöver verksamheten bland annat utveckla rektors pedagogiska ledarskap och öka 
undervisningens kvalitet. 

Pedagogiskt ledarskap handlar om att tolka målen för utbildningen samt beskriva 
aktiviteter för en god måluppfyllelse i relation till de nationella målen i skolan. 
Pedagogiskt ledarskap handlar även om att förbättra skolans resultat så att varje elev når 
så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling. Det betyder att rektor måste ha 
kunskap om och kompetens för att tolka uppdraget, omsätta det i undervisning, leda och 
styra lärprocesser, samt skapa förståelse hos medarbetare för samband mellan insats och 
resultat. Rektors ledarskap är alltså en av de viktigaste faktorerna för att leda och utveckla 
lärandet på skolan. 

Utifrån målsättningen att skapa Sveriges bästa skola behöver förvaltningen se över 
ledningsfunktionerna på skolorna för att tydliggöra styrningen och ledningen av 
verksamheten och eventuellt komplettera med annan kompetens. Den politiska 
majoritetens uppfattning är att respektive skola ska ledas av en rektor, som formar sin 
organisation samt det stöd som behövs för att uppdraget ska fullgöras. 

Förslag till beslut
Välfärdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av 
rektorsorganisationen och ledningsfunktionerna på skolorna utifrån ovanstående 
inriktning. Översynen ska genomföras med extern resurs.

Maria Kornevik Jakobsson

Välfärdsnämndens ordförande
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Uppdrag att fatta beslut i brådskande 
individärenden
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Utvecklingsfunktionen
Rebecka Isaksson

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-03-14 2018VFN24  002

Uppdrag att fatta beslut i brådskande individärenden

Sammanfattning
Välfärdsnämnden är kommunens socialnämnd och fullgör lagstadgade uppgifter enligt 
bl.a. lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och lagen 
(1988:870) om vård av missbrukare, LVM. 

Behov av att fatta beslut i individärenden inom välfärdsnämndens ansvarsområde kan 
uppkomma så pass hastigt att det inte är möjligt att avvakta beslut av nämnden. Detta är 
t.ex. fallet när det gäller vissa beslut vid tillämpning av LVU och LVM. För att tillgodose 
behovet av att kunna fatta beslut i brådskande ärenden krävs därför att välfärdsnämnden 
lämnar i uppdrag till vissa av nämndens ledamöter att fatta sådana beslut för nämndens 
räkning. 

I 6 kap. 39 § kommunallagen (2017:725), KL, anges att en nämnd får uppdra åt ordföranden, 
eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden 
som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska 
anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

Det anges även i LVU att följande beslut får fattas av socialnämndens ordförande eller 
någon annan ledamot som nämnden förordnat när nämndens beslut inte kan avvaktas. 

 Beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § 
 Beslut om hur vården av den unge ska ordnas och var han eller hon ska vistas 

under vårdtiden, 11 § första stycket
 Medgivande till att den unge vistas i sitt eget hem under förutsättning att vården 

enligt LVU inletts utanför den unges eget hem, 11 § andra stycket 
 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud, 27 §

De uppräknade besluten ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

Vidare framgår av 13 § LVM att i de fall socialnämndens beslut om omedelbart 
omhändertagande inte kan avvaktas, får ett sådant beslut fattas av nämndens ordförande 
eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat. Beslutet ska anmälas vid 
nämndens nästa sammanträde.
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I detta sammanhang kan det konstateras att uppdrag att fatta beslut i de fall nämndens 
avgörande inte kan avvaktas inte kan lämnas till nämndens ersättare utan enbart till dess 
ledamöter.

Välfärdsnämnden har uppdragit åt ordföranden och vissa ledamöter att fatta beslut på 
nämndens vägnar i brådskande individärenden genom beslut § 5 den 2 januari 2019. Med 
anledning av att det finns behov av att förtydliga uppdraget och då det har framkommit 
att det finns behov av att ett sådant uppdrag ges till ytterligare en ledamot föreslår 
förvaltningen att välfärdsnämnden lämnar följande uppdrag att fatta beslut i brådskande 
individärenden. Beslutet föreslås ersätta välfärdsnämndens beslut § 5 den 2 januari 2019.

Förvaltningens förslag avseende uppdrag att fatta beslut i brådskande individärenden

Välfärdsnämnden uppdrar åt Maria Kornevik Jakobsson (C), Birgitta Berntsson (S), Hans
Larsson (M), Siw Hallbert (S), Ing-Marie Rydén Höök (L) och Sven Karlsson (M) att fatta 
beslut enligt 6 kap. 39 § kommunallagen på nämndens vägnar i individärenden som är så 
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

Beslut som fattas med stöd av detta uppdrag ska anmälas till välfärdsnämndens nästa 
sammanträde. 

Ordföranden kontaktas alltid först, är denne oanträffbar kontaktas vice ordföranden. Därefter 
kontaktas övriga ledamöter i ovan angiven ordning. 

Välfärdsnämnden uppdrar vidare åt Birgitta Berntsson (S), Hans Larsson (M), Siw Hallbert 
(S), Ing-Marie Rydén Höök (L) och Sven Karlsson (M) att på nämndens vägnar fatta beslut 
som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas i följande ärenden. 

 Beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU
 Beslut om hur vården av den unge ska ordnas och var han eller hon ska vistas 

under vårdtiden, 11 § första stycket LVU
 Medgivande till att den unge vistas i sitt eget hem under förutsättning att vården 

enligt LVU inletts utanför den unges eget hem, 11 § andra stycket LVU
 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud, 27 § LVU
 Beslut om omedelbart omhändertagande, 13 § LVM

Beslut som fattas med stöd av detta uppdrag ska anmälas till välfärdsnämndens nästa 
sammanträde. 

Nämnden noterar att det följer direkt av LVU respektive LVM att nämndens ordförande 
har behörighet att på nämndens vägnar fatta beslut när nämndens avgörande inte kan 
avvaktas i de ärenden som anges ovan. I de fall ordföranden fattar sådana beslut ska de 
anmälas till välfärdsnämndens nästa sammanträde.

Ordföranden kontaktas alltid först, är denne oanträffbar kontaktas vice ordföranden. Därefter 
kontaktas övriga ledamöter i ovan angiven ordning. 
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Förslag till beslut
Välfärdsnämnden lämnar uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i individärenden som 
är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas i enlighet med förvaltningens 
förslag. 

Detta beslut ersätter välfärdsnämndens beslut i § 5 den 2 januari 2019

Peter Lönn
kommundirektör Birgitta Flärdh

utvecklingschef
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Ekonomisk månadsuppföljning 2019 - 
Välfärdsnämnden
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Härryda Kommun 435 80 Mölnlycke  Besöksadress: Råda Torg  Telefon 031-724 61 00  Fax 031-724 61 75
kommun@harryda.se  www.harryda.se

Ordförandens förslag till beslut

Välfärdsnämnden noterar informationen.

Välfärdsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta åtgärder med anledning av det 
prognostiserade underskottet samt återkomma med redovisning av dessa till nämnden.

Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen och kommunfullmäktige rapporten.
_____
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Sektorn för administrativt stöd
Helena Lundqvist

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-03-22 2019VFN183  042

Ekonomisk månadsuppföljning per februari 2019

Sammanfattning
Välfärdsnämndens budget uppgår till 1 893 mkr. Prognosen för 2019 är 1 922,4 mkr 
vilket innebär en negativ budgetavvikelse om 29,4 mkr. Socialtjänstens underskott är 
16,4 mkr och utbildning och kulturs underskott uppgår till 13 mkr. 

Socialtjänstens underskott förklaras till största del av kostnader för försörjningsstöd, 
köpta platser inom funktionsstöd samt placeringskostnader för barn och unga. Inom 
utbildning och kultur återfinns underskotten inom för- och grundskoleverksamheten. 
Delvis till följd av fler barn i verksamheterna än budgeterat men även på grund av för 
höga lokalkostnader.

Förslag till beslut
Välfärdsnämnden noterar informationen.

Välfärdsnämnden noterar behovet av åtgärder med anledning av det beräknade 
underskottet.

Välfärdsnämnden delger kommunfullmäktige rapporten.

Peter Lönn
Kommundirektör Bo Ekström

Ekonomichef

Bilaga: Februariprognos 2019

Page 172 of 295



Ekonomisk 
månadsuppföljning per 
februari 2019

-Välfärdsnämnden

Page 173 of 295



1 
 

Innehållsförteckning 

Prognosen i korthet, Härryda kommun totalt 2 
Driftredovisning ..................................................................................... 2 
Investeringsredovisning ......................................................................... 4 

Välfärdsnämnden, kommentarer per sektor 5 
Sammanställning av välfärdsnämndens verksamhetsområden .............. 5 
Sektorn för utbildning och kultur ........................................................... 5 
Sektorn för socialtjänst ........................................................................... 6 

 
  

Page 174 of 295



2 
 

Prognosen i korthet, Härryda kommun totalt 

Driftredovisning 
 

Resultatutveckling åren 2012-2018 och prognos för 2019 

 
Härryda kommun redovisar avsättning till pensioner enligt fullfondsmodell. Enligt lag 
ska blandmodellen tillämpas och när en justering till blandmodellen gjorts sjunker 
resultatet med 15 mkr från 35 mkr till 20 mkr. Detta resultat kallas för 
balanskravsresultatet. Även 2019 prognostiseras intäkter hänförliga till 
exploateringsverksamheten även om de inte är lika höga som under 2018 och 
framförallt 2017. Utan intäkter från exploateringsverksamheten skulle årets resultat varit 
ytterligare 30 mkr lägre. Det innebär att balanskravsresultatet, utan 
exploateringsintäkter, skulle vara -10 mkr och den löpande verksamheten är därmed inte 
finansierad.  

De finansiella målen för god ekonomisk hushållning mäts och analyseras i rullande 
fyraårsperioder och ett av två mål förväntas uppnås. Det är soliditetsmålet som inte 
väntas nås medan resultatets andel av nettokostnaderna uppfyller målsatta värden sett 
till en fyraårsperiod.  
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Budgetavvikelser 

 
Utan hänsyn tagen till exploateringsverksamheten visar kommunen en negativ 
budgetavvikelse om 28 mkr. Sektorernas prognos, exklusive exploatering, uppgår till  
-33 mkr, varav välfärdsnämndens underskott är 29 mkr. Finansförvaltningens överskott 
är 5 mkr.  

Inom finansförvaltningen finns större såväl över- som underskott. Skatteintäkterna är 
lägre än budgeterat medan anslaget för lönerevisionen inte beräknas användas fullt ut.   

Sektor för teknik- och förvaltningsstöd och kommunledning samt 
exploateringsverksamheten visar överskott medan sektor för utbildning och kultur, 
socialtjänst samt samhällsbyggnad prognostiserar underskott. Utbildning och kulturs 
underskott förklaras av fler elever i både grund- och förskolan än budgeterat. Trots att 
förskolan har fler barn i verksamheten än planerat är antalet barn per avdelning lägre på 
grund av överskott av lokaler. Detta bidrar också till underskottet. Från och med 2019 
upphör boverkets bidrag ”byggbonus” att betalas ut till kommunerna. Det förklarar 4 
mkr av samhällsbyggnads underskott. Sektorn för socialtjänst prognostiserar ett 
underskott om 16,4 mkr vilket främst beror på placeringskostnader för barn och unga, 
kostnader för försörjningsstöd och köpta platser inom funktionsstöd.  

Överskottet inom exploateringsverksamheten består dels av slutredovisningar (3 mkr), 
dels av ett exploateringsbidrag från Wallenstam om 27,1 mkr avseende 
exploateringsområdet Mölnlycke fabriker. Sektorn för teknik och förvaltningsstöd visar 
ett överskott inom fastighetsfunktionen. Det är lägre kostnader för personal, inhyrda 
lokaler och fjärrvärme som förklarar överskottet. Kommunledningen prognostiserar ett 
överskott om 1,2 mkr vilket beror på lägre kostnader för systemförvaltning.  
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Investeringsredovisning 
 

 
Investeringarna beräknas att vid årets slut uppgå till 458 mkr vilket innebär ett 
sammanlagt överskott om 145 mkr. Sektorn för samhällsbyggnad redovisar överskott på 
107 mkr och sektorn för teknik och förvaltningsstöd redovisar ett överskott på 33 mkr.  

Fullmäktige har godkänt investeringsnivå om maximalt 400 mkr i budgetbeslutet. Det 
innebär att prognosen om knappt 460 mkr inte är möjlig utan fullmäktiges 
godkännande. Förvaltningen följer utvecklingen av investeringarna och kommer 
återkomma till KS med en bedömning av behovet av att underställa kommunfullmäktige 
investeringsvolymen.  
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Välfärdsnämnden, kommentarer per sektor 

Sammanställning av välfärdsnämndens verksamhetsområden 
DRIFTREDOVISNING, MKR Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

2019 
Välfärdsnämnd 1 893,0  1 922,4  -29,4  
Utbildning och kultur 1 228,6  1 241,6  -13,0  
Socialtjänst 664,4  680,8  -16,4  

 

Sektorn för utbildning och kultur 
DRIFTREDOVISNING, MKR Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

2019 

Utbildning och kultur 1 228,6  1 241,6  -13,0  
Ledning 13,2  13,0  0,2  
Förskola 298,7  305,7  -7,0  
Grundskola 606,5  614,0  -7,5  
Gymnasium 35,5  34,5  1,0  
Vuxenutbildning 157,6  157,3  0,3  
Kultur och fritid 23,5  23,5  0,0  
Utveckling, flerspråkighet 93,5  93,5  0,0  

Sektorn prognostiserar ett underskott om 13 mkr. I förskoleverksamheten finns fler barn 
än budgeterat under våren. Inför hösten väntas barnantalet sjunka kraftigt. Trots detta är 
antalet barn per avdelning lägre än budgeterat på grund av ett för stort antal öppna 
avdelningar. Samtidigt visar enheterna för höga personalkostnader, delvis på grund av 
löneglidning men även på grund av för många öppna avdelningar. Verksamheten 
planerar för en anpassning av organisationen inför höstterminen. Totalt underskott för 
förskola beräknas till 7 mkr.  

Grundskoleverksamheten har ca 50 fler elever än budgeterat, varav 40 i köpt regi. 
Ökade skolskjutskostnader bidrog till underskottet 2018 och kommer göra det även 
innevarande år. Både förskola och grundskola erhåller ett lägre statsbidrag för maxtaxa. 
Totalt underskott för grundskola beräknas till 7,5 mkr.  

Mindre överskott om 0,2 mkr respektive 0,3 mkr återfinns inom såväl ledning som 
vuxenutbildning till följd av vakanser under året. Gymnasiet prognostiserar ett överskott 
om 1 mkr, efter en översyn av organisationen och fler sålda platser jämfört med budget. 
Verksamheterna kultur och fritid samt utveckling och flerspråkighet visar inga 
avvikelser.  

Investeringar 

Sektorn prognostiserar ett överskott om ca 1,7 mkr till följd av tidsförskjutningar 
avseende Fagerhultsskolan.  
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Sektorn för socialtjänst 
DRIFTREDOVISNING, MKR Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

2019 

Socialtjänst 664,4  680,8  -16,4  
Ledning 43,5  42,7  0,8  
Vård och omsorg 192,1  191,2  0,9  
Hälsa och bistånd 159,6  158,7  0,9  
Funktionsstöd 153,5  162,1  -8,6  
Integration och arbetsmarknad 38,6  42,1  -3,5  
Barn och familj 77,1  84,0  -6,9  

Sektorn för Socialtjänst prognostiserar ett underskott på 16,4 mkr vilket främst beror på 
placeringskostnader för barn och unga, kostnader för försörjningsstöd och köpta platser 
inom funktionsstöd.  

Ledning prognostiserar ett överskott på 0,8 mkr vilket beror på främst på vakanta 
tjänster på administrationen. Vård och omsorg prognostiserar ett överskott 0,9 mkr med 
anledning av högre intäkter än budgeterat. 

Hälsa och bistånd prognostiserar ett överskott på 0,9 mkr vilket främst beror på 
korttidsvård och betaldagar på sjukhus. Inför 2019 förstärktes budgeten för köpt 
korttidsvård med 2,5 mkr. Under 2018 infördes en ny ersättningsmodell för 
utskrivningsklara patienter. Denna ersättningsmodell har hittills under 2019 inte 
genererat några kostnader för betaldagar till sjukhus. 

Verksamheten funktionsstöd prognostiserar ett underskott på 8,6 mkr vilket främst beror 
på köpta platser som prognostiserar ett underskott på 4,3 mkr. Vidare prognostiserar 
boende och daglig verksamhet i egen regi samt ledsagare och avlösare ett underskott på 
3,6 mkr. 

Integration och arbetsmarknad prognostiserar ett underskott på 3,5 mkr vilket främst 
beror på försörjningsstöd som prognostiserar ett underskott på 2,4 mkr. Inför 2019 
förstärktes budgeten med 4,0 mkr. 

Barn och Familj prognostiserar ett underskott på 6,9 mkr. Relationsvåld prognostiserar 
ett underskott med 5,4 mkr vilket både avser kostnader för placeringar och personal. 
Öppenvårdsplaceringar prognostiserar ett underskott på 1,3 mkr.  

Åtgärder 

Vidtagna åtgärder 

Inom försörjningsstödsenheten har en handläggare rekryterats för att stötta arbetet med 
långvariga ärenden. Försörjningsstödenheten arbetar också tillsammans med 
arbetsmarknadsenheten med ”Härryda framtid” för att öka integration och 
självförsörjning. 

Inom verksamheten barn och familj pågår ett arbete för att få ned boendekostnader för 
placeringar genom att placera på familjehem, rekrytera egna familjehem och förhandla 
om dygnskostnaden för placeringar. Sedan juli 2018 finns ett jourhem i egen regi för att 
minska kostnaderna för jourplaceringar.  

Investeringar 

Sektorn prognostiserar ingen avvikelse för året. 
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Delgivningar 2019
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Protokoll från västra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2019-02-28 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 

 

17 (35) 

§ 47 

Uppdrag - Granskning av hur familjecentralernas uppdrag 
fullföljs 

Diarienummer HSNV 2018-00088 

Beslut 

1. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen. 

 

2. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden förklarar uppdraget att genomföra en 

granskning av nämndområdets familjecentraler i utifrån uppdrag fullföljs 

med fokus på deltagande i samverkan fullgjort. 

Sammanfattning av ärendet 

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden gav på sammanträdet den 27 mars 2018 § 84 

ansvarig tjänsteman i uppdrag att genomföra en granskning av nämndområdets 

familjecentraler utifrån hur uppdraget fullföljs med fokus på deltagande i 

samverkan. 

 

Familjecentralerna i västra hälso- och sjukvårdsnämndens område samverkar väl när det 

gäller att stötta den enskilda familjen som har behov av extra insatser. Däremot finns ett 

tydligt missnöje med att alla verksamheter inte prioriterar den samverkan mellan 

verksamheterna som behövs för familjecentralens utveckling. När någon verksamhet 

saknas och verksamheten består av tre aktörer är det oftast barnmorskemottagning som 

saknas.   

 

Samlokalisering av alla fyra verksamheter är av mycket stor betydelse för att fullt ut uppnå 

familjecentralens vinster.       

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 190220 

Yrkanden på sammanträdet 

Ordförande: 

Bifall till tjänsteutlåtande. 

Skickas till 

För kännedom: 

 Agneta Lindkvist, agneta.lindkvist@vgregion.se 

 Kristin M. Birgersson, kristin.moldsvor.birgersson@vgregion.se 

 Joakim Wassén, joakim.wassen@vgregion.se 

 Styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård 

 Ale kommun, kommun@ale.se  

 Alingsås kommun, kommunstyrelsen@alingsas.se  

 Härryda kommun, kommun@harryda.se  
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 Kungälv kommun, kommun@kungalv.se  

 Lerum kommun, kommun@lerum.se  

 Lilla Edet kommun kommunen@lillaedet.se  

 Mölndals stad, stad@molndal.se  

 Partille kommun, kundcenter@partille.se  

 Stenungsund kommun, kommun@stenungsund.se  

 Tjörn kommun, kommun@tjorn.se  

 Öckerö kommun, kommun@ockero.se  
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Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret 

Diarienummer: HSNV 2018-00088 

Datum: 2019-02-21 

 

 
 
Rapport 

Utvärdering av samverkan 
på familjecentraler i 
västra hälso- och 
sjukvårdsnämnden 
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Sammanfattning 
En familjecentral är en verksamhet som riktar sig till barn och föräldrar och som är 
hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande. En familjecentral ska minst 
innehålla mödrahälsovård (MHV), barnhälsovård (BHV), öppen förskola och socialtjänst 
med inriktning mot förebyggande arbete. Saknas någon av de fyra verksamheterna kallas 
det för familjecentralslikande verksamhet.  Kännetecknande för familjecentraler är att 
huvudmännen, kommun och region, samordnar sina resurser för att möjliggöra samverkan 
mellan de olika yrkesgrupperna.  

Samverkan är en förutsättning för en fungerande familjecentral. Den främsta vinsten med 
samverkan mellan många yrkeskategorier kring barn och barnfamiljer är att man genom sin 
samlade kompetens tidigt kan uppmärksamma barn och familjer i behov av utökat stöd och 
erbjuda insatser.   

I västra hälso- och sjukvårdsnämndens nämndområde finns det nio familjecentraler, tre 
familjecentralsliknande verksamheter och en öppen förskola som kallar sig familjecentral 
men som i själva verket är en öppen förskola som strävar efter att arbeta på ett 
familjecentrerat sätt.  

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har givit ansvarig tjänsteman i uppdrag att genomföra 
en granskning av nämndområdets familjecentraler utifrån hur uppdraget fullföljs med 
fokus på deltagande i samverkan. Syftet är att följa upp västra hälso- och 
sjukvårdsnämndens prioriterade mål: Att utveckla vårdsamverkan, i första hand en väl 
fungerande samverkan mellan region och kommun. Samverkan med externa 
samverkanspartner och specifikt tandvården har granskats, utifrån att: riktade insatser inom 
barntandvården med fokus på särskilda insatser för barn i utsatta områden, är ett prioriterat 
område för västra hälso- och sjukvårdsnämnden.    

Undersökningen har genomförts genom en enkätundersökning som skickats till 
samordnare och verksamhetschefer för de fyra verksamheter som utgör familjecentralerna. 
Därutöver en liten kompletterande undersökning i form av frågor som skickats till några 
Folktandvårdsenheter.   

En organiserad styrning och ledning är avgörande för ett framgångsrikt arbete på 
familjecentralen. Alla familjecentraler i nämndområdet har styrgrupper och nästan alla har 
gemensam verksamhetsplan med uppföljningsbara mål.   

Ett tydligt resultat var att alla enheter inte prioriterar samverkan lika högt. Framför allt är 
det BMM man utrycker att man saknar. Däremot prioriteras samverkan kring de enskilda 
familjerna, konsultation och slussning av familjer där behov av extra stöd identifierats. 
Trots att detta prioriteras är även det svårt att få till inom vissa verksamheter där man inte 
är en fullvärdig familjecentral.    

Variationerna är stora angående hur mycket familjecentralerna samverkar med externa 
parter, från mycket, till ingen alls. Hur samverkan mellan familjecentralerna och 
folktandvården ser ut skiljer sig också åt från familjecentral till familjecentral, både sett till 
omfång och innehåll. Vissa har ingen samverkan alls, och på andra familjecentraler är den 
väl utvecklad. De huvudsakliga utmaningarna för samverkan mellan familjecentraler och 
folktandvård är för familjecentralernas del, att få tiden att räcka till, och för klinikernas del 
att de har brist på personal.   
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Tiden är förövrigt ett återkommande tema i respondenternas svar. Samtidigt som 
övervägande del svarade att den avsatta tiden för samverkan var tillräcklig, var brist på tid 
det som angavs som det största hindret till samverkan tillsammans med att inte vara 
samlokaliserade och skilda ersättningsmodeller.    

Många av respondenterna uppger att det inte går att full ut uppnå familjecentralskonceptets 
vinster utan att vara samlokaliserade. Vi kan inte nog understryka hur mycket 
respondenterna uttrycker samlokaliseringens betydelse.  Respondenterna utrycker att man 
med hjälp av samverkan löser många problem på familjecentralen. Därmed förebyggs 
behov av större insatser från Socialtjänsten vilket leder till mänskliga och ekonomiska 
vinster.   

Det har visat sig att nivån på familjecentralerna inom nämndområdet varierar väldigt 
mycket. Det finns alltifrån fullskaliga, välfungerande och välbemannade, till en som 
egentligen är en öppen förskola som samverkar lite med övriga aktörer. Vilket belyser 
vikten av att ha en tydlig definition på vad som är minimikravet för att få kalla sig för 
familjecentral. Först med anledning till vilket arbetssätt som ska generera ersättning från 
Västra Götalandsregionen (VGR) men även för tydligheten mot familjerna i 
nämndområdet.   

 

Konklusion  
Familjecentralerna i västra hälso- och sjukvårdsnämndens område samverkar väl när det 
gäller att stötta den enskilda familjen som har behov av extra insatser. Däremot finns ett 
tydligt missnöje med att alla verksamheter inte prioriterar den samverkan mellan 
verksamheterna som behövs för familjecentralens utveckling. När någon verksamhet 
saknas och verksamheten består av tre aktörer är det oftast Barnmorskemottagningen 
(BMM) som saknas.   
Samlokalisering av alla fyra verksamheter är av mycket stor betydelse för att fullt ut uppnå 
familjecentralens vinster.    

 

 

 

 

 

 

Page 221 of 295



 

 
5   

Bakgrund 

Definition av familjecentral 
En familjecentral är en verksamhet som riktar sig till barn och föräldrar och som är 
hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande. En familjecentral ska minst 
innehålla mödrahälsovård (MHV), barnhälsovård (BHV), öppen förskola och socialtjänst 
med inriktning mot förebyggande arbete. Dessa funktioner kompletteras ofta av ett nätverk 
med samverkande aktörer, exempelvis tandvård, bibliotek med mera. Kännetecknande för 
verksamheten är att huvudmännen, kommun och region, samordnar sina resurser för att 
möjliggöra en tvärfacklig samverkan.  

Uppdraget för verksamheten är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa 
hos barn och föräldrar genom att  

• finnas tillgänglig som nära mötesplats  
• stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar  
• skapa arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga  
• erbjuda lättillgängligt stöd  
• vara ett kunskaps- och informationscentrum  
• utveckla god service. 

Familjecentralernas möjligheter består i att tidigt förebygga psykisk och social ohälsa 
bland barn och föräldrar. Detta sker genom att familjerna får ökad tillgång till friskfaktorer 
som till exempel ökad kontakt med andra föräldrar och ett utökat nätverk som kan fungera 
genom hela barnens uppväxt. Tillgång till information och kunskap om resurser som 
samhället kan erbjuda är en annan friskfaktor.  

Samverkan mellan de olika yrkesgrupperna är en förutsättning för en fungerande 
familjecentral. Den främsta vinsten med samverkan mellan många yrkeskategorier kring 
barn och barnfamiljer är att den ökar förmågan att upptäcka och tillgodose behov bland 
barnfamiljer i ett upptagningsområde. Samverkan innebär också att man får bättre 
förutsättningar att skräddarsy lösningar för ett specifikt behov1. 

Familjecentraler i Västra hälso- och 
sjukvårdsnämnden område 
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden företräder invånare som bor i kommunerna Ale, 
Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och 
Öckerö. Alla kommuner förutom Öckerö i nämndområdet har minst en familjecentral.  
Arbetet med att starta en familjecentral i Öckerö kommun har pågått och invigning 
planeras till februari –2019.   

 

 

______________________________ 

1. Föreningen för familjecentralers främjande 
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Definitioner  

För att vara en fullvärdig familjecentral krävs att alla fyra verksamheterna är 
samlokaliserade, det vill säga mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och 
socialtjänst. Saknas något av de “fyra benen” kallas det istället familjecentralsliknande 
verksamhet. Är enheterna inte samlokaliserade men samverkar ändå kallas det 
familjecentrerat arbetssätt. Benämningen familjecentral används flitigt i regionen, utan att 
verksamheterna för den skull är fullvärdiga sådana enligt definitionen. I rapporten har vi 
använt oss av verksamheternas namn, ex Alingsås familjecentral, men vill göra er 
uppmärksam på att det inte per automatik innebär att verksamheten är en familjecentral 
enligt definitionen.  

• Stenungsund och Tjörn har varsin familjecentral men har inte haft någon 
medverkan från BMM under de första 8 månaderna på 2018 på grund av 
personalbrist, men de är nu åter på plats.  

• Mölndal har en familjecentral och en familjecentralsliknande enhet.  
• Härryda har två familjecentraler, samt en familjecentralsliknande enhet i 

Hindås.  
• Kungälv, Partille, Ale och Lerum har en familjecentral/kommun.  
• Lilla Edet har haft en fullvärdig familjecentral men alla verksamheterna 

flyttade isär under 2018. Just nu kan verksamheten därför inte klassas som 
en familjecentral.    

• Alingsås har till namnet en familjecentral, men verksamheten är i 
praktiken en öppen förskola som strävar efter att arbeta på ett 
familjecenterrat arbetssätt.  

Detta innebär att det i nämndområdet finns åtta familjecentraler, tre 
familjecentralsliknande verksamheter och två öppna förskolor som kallar sig 
familjecentraler men som i själva verket är öppna förskolor som strävar efter att arbeta på 
ett familjecentrerat sätt. 

Ingående parter i familjecentralen 

Öppen förskola 
Öppna förskolan är navet i familjecentralen, där barn och familj kan träffa andra barn och 
föräldrar. Öppna förskolans uppgift är att erbjuda barn en god pedagogisk 
gruppverksamhet i nära samarbete med de vuxna besökarna, samtidigt som de vuxna får 
tillfälle till kontakt och gemenskap. Besökarna avgör själva när och hur ofta de vill delta.   

Pedagogens kunskaper och erfarenheter kring vilka skyddsfaktorer som är viktiga för barn 
och föräldrar är en viktig del i det föräldrastödjande arbetet. I första hand är det 
föräldrarnas och barnens behov som ska styra innehållet i det stöd som erbjuds. Pedagogen 
har många möjligheter att slussa familjer vidare till andra professioner både inom och 
utanför familjecentralen vilket gör att föräldrar snabbare, enklare och lättare kan få det stöd 
de behöver. Den föräldrastödjande uppgiften är en av de viktigaste för pedagogen, när 
föräldern mår bra så mår barnet bra. En viktig uppgift är att se samspel och vara 
bekräftande2. Verksamheten inom öppna förskolan regleras av Skollagen (2010:800) 25 
kapitel. 

2. Ni ser allt och alla – Pedagogens roll i hälsofrämjande och förebyggande arbete på familjecentraler 
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Socialtjänst 
Socialtjänstens arbete på familjecentralerna beskrivs som förebyggande genom 
individuella stödkontakter och föräldragruppsarbete. Socialt förebyggande eller 
uppsökande arbete inom ramen för socialtjänsten är en lagstadgad skyldighet för 
kommunen enligt Socialtjänstlagen (5 kap. 3§ socialtjänstlagen, 2001:453). 
Familjecentralen ger socialtjänsten en bred arena att möta blivande och nyblivna föräldrar.  
Tack vare samverkan med mödra- och barnhälsovård och öppen förskola kan föräldrar på 
ett lättillgängligt sätt få tillgång till socialtjänstens resurser och socionomens kompetens 
redan under graviditeten eller som nybliven förälder. Därigenom kan socialtjänsten vara 
med och minska riskfaktorerna för små barns hälsoproblem. Förebyggande socionom kan 
erbjuda föräldrar stöd kring exempelvis familjeliv, relationer, anknytning och samspel3.  

Barnmorskemottagning 
På en familjecentral är mödrahälsovårdens uppdrag riktat till blivande föräldrar, nyförlösta 
kvinnor samt det ofödda/nyfödda barnet. Graviditetsövervakningen sker enligt 
basprogram4. Målsättningen med barnmorskans föräldrastöd är att med barnets behov i 
fokus, förbereda och informera föräldrar om förlossning, barn, ett aktivt föräldraskap och 
jämställda relationer. 

Genom föräldragrupper och individuella samtal kan föräldrarna förberedas för sin 
föräldraroll. Det gäller såväl en god omvårdnad av barnet, motivation till amning som det 
psykosociala bemötandet av barnet. Information ges också om hur föräldrarna kan söka 
hjälp tidigt då de upplever svårigheter i kontakten med sitt barn. Mödrahälsovården har 
förutom graviditetsövervakning fler delar i sitt uppdrag som inte är direkt kopplat till 
familjecentralsuppdraget, som exempelvis preventivmedelsrådgivning, abortrådgivning, 
sexuellt överförbara sjukdomar (STD) och organiserad cellprovtagning5. 

Barnavårdscentral  
Barnhälsovårdens mål är att främja barns hälsa och utveckling, förebygga ohälsa hos barn 
och tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem i barns hälsa, utveckling och 
uppväxtmiljö. Uppdraget styrs av ett fastställt basprogram för barnhälsovården6. BHV-
personal skall ha goda kunskaper om barns utveckling, hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande åtgärder, barnaålderns sjukdomar och de psykosociala faktorernas 
betydelse.  

Arbetet inom BHV omfattar förutom ett övergripande somatiskt perspektiv även ett 
folkhälsoinriktat och psykosocialt perspektiv. Det förutsätter att BHV-personalen har nära 
samarbete med ett flertal professioner kring barnets hälsa och samverkar med andra aktörer 
i vårdkedjan och med andra verksamheter.  

 

______________________________ 

3. “Oj, så bra att ni finns” – Socionomens roll i hälsofrämjande och förebyggande arbete på familjecentraler 
4. Basprogram Mödrahälsovården i Västra Götaland 
5. Unikt med MVC 
6. Vägledning för barnhälsovården, Socialstyrelsen 
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FN:s Konvention om Barnets rättigheter och barnperspektivet ska vara vägledande för 
arbetet inom barnhälsovården7.  

Organisatoriskt tillhör BHV-verksamheten primärvården. Vårdcentralerna styrs av Krav- 
och kvalitetsboken och ska medverka i befintlig familjecentral, och det skall finnas minst 
en vårdcentral som har hela sitt BVC-uppdrag på en familjecentral8. 

Familjecentralens styrgrupp  
Organisering av ledning och styrning är avgörande för ett framgångsrikt arbete på en 
familjecentral. Varje familjecentral bör därför ha en styrgrupp med uppdrag att styra och 
leda de olika verksamheternas gemensamma åtaganden. 

Under en etableringsfas är det viktigt att förvaltningscheferna för de olika verksamheterna 
ingår, då det krävs att man har mandat att ta beslut om budget och personal. När 
Familjecentralen väl är etablerad, är det vanligaste att närmaste chefer till varje profession 
ingår. Det är av vikt att cheferna i styrgruppen är väl insatta i det dagliga arbetet och deltar 
på verksamhetsmöten, planeringsdagar och i utveckling av den enskilda familjecentralen. 

Styrgruppen eller chefer över styrgruppen ansvarar för att samverkansavtal blir skrivet och 
att alla parter undertecknar detta. I samverkansavtalet bör det bl.a. finnas med hur mycket 
tid på familjecentralen varje profession ska ha och hur mycket tid det ska avsättas för 
samverkan.  

Tillsammans med de verksamma på familjecentralen bör styrgruppen upprätta 
uppföljningsbara mål för verksamheten. De bör sedan leda och följa familjecentralens 
utveckling enligt de fastställda målen och riktlinjerna.   

Styrgruppen behöver mötas minst fyra gånger per år och då tillsammans med samordnaren 
för familjecentralen. Dessa möten bör ligga på familjecentralen så att alla professioner har 
möjlighet att träffa berörda chefer regelbundet9. 

 

 

 

 

 

______________________________ 

7. Barnhälsovårdens roll i hälsofrämjande och förebyggande arbete på familjecentraler 
8. Krav- och kvalitetsboken 2019 
9. Styrning och samordning på familjecentralen 
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Uppdrag, syfte och mål 
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har gett ansvarig tjänsteman i uppdrag att genomföra 
en granskning av nämndområdets familjecentraler utifrån hur uppdraget fullföljs med 
fokus på deltagande i samverkan.   

Uppdraget har givits i syfte att följa upp västra hälso- och sjukvårdsnämndens prioriterade 
mål: 

Utveckla vårdsamverkan   
“Alla vårdgivare ska, var och en för sig och tillsammans, bidra till en god samverkan. 

Detta för att ge en sammanhållen vård och omsorg av de som har behov av insatser från 
flera parter. I första hand avses en väl fungerande samverkan mellan region och kommun.”  

(Mål och Inriktning 2018 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden)   

Genom att få en överblick om familjecentralernas befintliga utvecklingsläge angående 
samverkan, ges möjlighet att kartlägga hur man bäst bidrar till att stärka förutsättningarna 
för fortsatt arbete och utveckling av familjecentralerna i västra hälso- och 
sjukvårdsnämndens ansvarsområde. Detta då en väl fungerande samverkan mellan 
regionens och kommunernas utförare bedöms som den största förutsättning för 
välfungerande familjecentraler.   

Prioriterat område   
“Riktade insatser inom barntandvården i de områden där särskilda behov finns med fokus 
på särskilda insatser för barn i utsatta områden. (Mål och inriktning 2018 Västra hälso- och 
sjukvårdsnämnden)  

Genom att kartlägga familjecentralernas samverkan med tandvården ges möjlighet till 
bedömning huruvida ytterligare åtgärder krävs för att uppnå nämndens prioriterade mål.   
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Metod 
Undersökningen inleddes med att utforma ett frågeformulär i syfte att belysa 
respondenternas eget- och medaktörernas deltagande i samverkan på familjecentralen. 
Metoden som använts är en enkätundersökning med både färdiga svarsalternativ och öppna 
frågor. I utformningen har vi delvis använt oss av tidigare undersökningar med liknande 
syfte som utförts av kollegor på Koncernkontoret.     

Datainsamling och urval   
Granskningen har genomförts genom enkätundersökning till samordnare och 
verksamhetschefer för de fyra verksamheter som ingår i familjecentralskonceptet (se 
ovan). 65 enkäter skickades ut och 35 av dem besvarades, vilket innebär en svarsfrekvens 
på 54 %. Undersökningen pågick mellan 2018-10-16 och 2018-11-06. Under den tiden 
erhöll respondenterna två påminnelser. Respondenterna har givits möjlighet att utveckla 
sina svar och synpunkter, vilket vi bedömt som viktigt för att kunna läsa ut så mycket som 
möjligt av enkätsvaren.  

För att följa upp frågorna om samverkan med Folktandvården skickades ett mindre 
frågeformulär med fyra öppna frågor till ett antal Folktandvårdskliniker. Frågorna 
utformades utifrån de frågor som berör externa samverkanspartner i huvudenkäten, så att vi 
skulle kunna jämföra hur Folktandvårdsklinikerna svarade med respondenterna på 
Familjecentralernas svar. Fyra öppna frågor (se bilaga 2).  

Dataanalys  
Materialet bearbetades först i esMaker – ett webbaserat verktyg för enkätundersökningar.    
Därefter sorterades svaren kommunvis och kommentarerna skrevs ned ordagrant. Svaren 
genomlystes sedan för att söka gemensamma nämnare och likheter, för att därefter 
transkriberas för att komma fram till det som ansågs vara av vikt.   

Etiska överväganden   
Stor vikt har lagts vid noggrannhet vid insamling av data.  Respondenterna har inte varit 
anonyma för oss författare, men vi har ansträng oss att inte röja någon identitet i 
redovisningen av svaren.  Det har tydligt framgått att deltagandet i undersökningen var 
frivillig.  

Förförståelse  
Alla författarna har erfarenhet av arbete med eller i nära anslutning till familjecentraler, en 
inom BHV som samordnare på en familjecentral, en som verksamhetschef inom MHV 
verksamhet och den tredje som folkhälsostrateg med föräldrastödsfrågor i nära samverkan 
med familjecentraler. Vi är medvetna om svårigheten att inta en objektiv hållning genom 
analysprocessen. Men genom att kontinuerligt medvetandegöra detta under arbetets gång 
har vi försökt undvika att väga in egna erfarenheter i resultatet.   
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Resultat  
Resultatet av granskningen presenteras i två delar, inledningsvis en nämndövergripande del 
följt av resultaten per kommun. 

Resultatbeskrivning på nämndnivå 
Det finns en gemensam verksamhetsplan för familjecentralen  
Nästan 86 % av respondenterna uppger att det finns en gemensam verksamhetsplan på 
familjecentralen. 8,6 % uppger att det inte finns, 5,7 % vet ej.  
 
Det finns gemensamma uppföljningsbara mål för familjecentralsverksamheten  
Nästan 86 % av respondenterna uppger att det finns gemensamma uppföljningsbara mål för 
familjecentralsverksamheten. 8,6 % uppger att det inte finns, 5,7 % vet ej.  
 
De gemensamma målen följs uppregelbundet  
Ca 80 % uppger att de gemensamma målen följs upp regelbundet. 6 % uppger att målen 
inte följs upp, 14,7 % vet ej.  
 
Beskrivning av styrgrupperna på familjecentralen  
Alla familjecentraler som besvarat enkäten har en styrgrupp som i samtliga fall består av 
verksamhetscheferna för de fyra deltagande verksamheterna. En respondent beskriver det 
mer som en chefsgrupp som inte är aktiv utan träffas några gånger om året. I de kommuner 
som har fler familjecentraler är det vanligt att det är samma personer i styrgrupperna. Flera 
kommuner beskriver att samordnaren ingår i styrgruppen eller deltar i styrgruppsmötena. I 
Lilla Edet ingår även en psykolog i styrgruppen.   
 
Avseende om styrgruppen deltar aktivt i verksamhetsuppföljningen för hela 
familjecentralen  
75 % av respondenterna upplever att styrgruppen deltar aktivt i verksamhetsuppföljning för 
hela familjecentralen. 19 % svarar nej på frågan, 4 % vet ej. Av de som uppger att 
styrgruppen deltar aktivt är nästan alla uteslutande verksamhetschefer. Av de som svarar 
nej eller vet ej är alla, utom en respondent, samordnare.  
 
Vi har tid till samverkan mellan enheterna  
Av respondenterna svarar 11,4 % alltid, 71,4 % ofta, 17,1 % sällan, 0 % aldrig eller vet ej. 
Svaret visar att övervägande del av respondenterna är nöjda med den tid de har till 
förfogande för samverkan men i kommentarerna då man skall beskriva vad som kan bli 
bättre efterfrågar man mer tid.  
 
Enheterna samråder och konsulterar varandra för att tidigt upptäcka familjer med behov av 
extra stöd  
Av respondenterna svarar 17,1 % alltid, 68,6 % ofta, 2,9 % sällan, 0 % aldrig och 11,4 % 
vet ej. Svaret visar att samverkan angående de enskilda familjerna prioriteras.   
 
Enheterna slussar vid behov föräldrar vidare till övriga delar av familjecentralen  
Av respondenterna svarar 48,6 % alltid, 37,1 % ofta, 8,6 % sällan, 0 % aldrig och 5,7 % 
vet ej. Svaret visar att även slussning av familjer med identifierat behov av stöd fungerar 
väl.   
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Personalen tar gemensamt ansvar för att familjecentralen ska ha hög tillgänglighet året om  
Av respondenterna svarar 22,9 % alltid, 57,1 % ofta, 5,7 % sällan, 2,9 % aldrig och 11,4 % 
vet ej. Verksamheterna tar gemensamt ansvar för tillgängligheten.  
 
Samordnaren har tillräckligt med avsatt tid för sitt uppdrag  
Av respondenterna svarar 22,9 % alltid, 48,6 % ofta, 5,7 % sällan, 2,9 % aldrig och 20 % 
vet ej. Samordnarna har tillräckligt med tid avsatt för sitt uppdrag.  
 
Alla enheter prioriterar samverkan lika högt  
Av respondenterna svarar 5,7 % alltid, 28,6 % ofta, 51,4 % sällan, 2,9 % aldrig och 11,4 % 
vet ej. Svaret visar att många upplever att alla enheter inte prioriterar samverkan lika 
högt.   
 
Hur samverkar familjecentralen med Folktandvården?  
Ungefär lika många respondenter har svarat att familjecentralen har en samverkan med 
Folktandvården som de som har svarat att det inte finns en samverkan, eller svarat att de 
inte vet om det finns en samverkan.   
Den vanligaste formen av samverkan är att Folktandvården vid vissa tillfällen bjuds in till 
familjecentralen för att träffa besökarna.   
 
Hur värderas samverkan med Folktandvården på er familjecentral?  
Ungefär hälften har svarat att de inte vet, och ungefär lika många säger att samverkan med 
Folktandvården är värdefull. Några påtalar också att det vore bra med en utökad 
samverkan, eller att en sådan bör komma igång.  
 
Folktandvårdsklinikernas svar  
En separat enkätundersökning skickades ut till Folktandvårdsklinikerna i västra hälso- och 
sjukvårdsnämndens område.  
  
Även klinikerna fick frågan om hur de värderar samverkan med familjecentralerna. Flera 
av respondenterna framhåller att samverkan med familjecentralerna är värdefull. Som en 
av dem beskriver det: ”Värdefullt att få träffa de här familjerna som är särskilt utsatta på ett 
tidigt stadium i barnens liv.”  Några önskar att samverkansarbetet kunde utökas/förbättras 
eller komma igång. Några svar kan sägas falla under kategorin ”vet ej”, och en person 

svarade ”tveksamt”. Några har svarat att ett hinder för samverkan är att kliniken har brist 
på personal.                  
           
Samverkar familjecentralen med andra externa parter?  
74,5 % av respondenterna svarade ja på frågan om samverkan med externa parter och 25,8 
% svarade nej. Det vanligaste är att familjecentralerna har en samverkan med externa 
parter (utöver de fyra ”benen” som ingår i familjecentralen). Den vanligaste 

samarbetspartnern är kommunens olika verksamheter – biblioteksverksamheten nämns av 
flera respondenter. Flera har under denna fråga beskrivit att man samverkar med olika 
grenar av kommunens socialtjänst. Några exempel på externa samverkanspartners är 
konsumentrådgivare, Röda korset, Folktandvården, Nationalföreningen för 
trafiksäkerhetens främjande (NTF) samt olika funktioner/instanser som arbetar med 
nyanlända.   
En vanlig form av samverkan med externa parter är att de bjuds in till familjecentralen för 
att träffa familjecentralens besökare.  
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Vissa av respondenterna har svarat att det inte sker någon samverkan med externa parter.   
 
Finns det generella utmaningar med att samverka med externa parter?  
Av respondenterna svarar 58,6 % ja och 44,8 % nej.  
Ungefär lika många har svarat att det inte finns några generella utmaningar som de som har 
svarat att det finns sådana.  
 
Den vanligaste utmaningen för samverkan som nämns är svårigheten att få tiden att räcka 
till. Andra utmaningar är exempelvis brist på lokaler, brist på resurser samt att parterna har 
olika huvudmän, vilket påverkar på vilket sätt samverkan kan ske. Som en av 
respondenterna beskriver det: ”olika huvudmän med olika förutsättningar för samverkan, 

olika budget, olika nära till beslut och påverkan, konkurrerande intressen utifrån olika 
grunduppdrag.       
                       
Vad ser ni för fördelar/styrkor med att samverka i familjecentralskoncept med BMM, 
BVC, öppen förskola och socialtjänst samlokaliserade  
Respondenterna ser många fördelar/styrkor med att samverka och uttrycker att 
samlokaliseringen är A och O för en fungerande familjecentral. Bland fördelarna nämns:  

• Lätt att samarbeta på grund av närhet till varandras professioner.   
• Bra för familjerna då alla aktörer är lätta att nå, en lågtröskelverksamhet.  
• Styrka att vara flera professioner runt en familj. 
• Möjliggör tidig identifiering av sårbara familjer och tidiga insatser. 
• En mötesplats med samlad information.  
• Arbetssättet avdramatiserar socialtjänstens insatser.  
• Korta konsultationsvägar, snabbare processer.  
• Möjliggör individuella lösningar för familjer. 
• Möjlighet att samordna utbildningar. 
• Förebygger behov av större insatser av Socialtjänsten, vilket leder till både   
      mänskliga och ekonomiska vinster. 
 

Ser ni några nackdelar/svagheter med att samverka i familjecentralskonceptet  
Många respondenter ser inga nackdelar med att samverka i familjecentralskonceptet utan 
önskar sig mer samverkan. De synpunkter som ändå framkommit är:  

• Brist på tid för samverkan för både personal och chefer. 
• Olika huvudmän med olika budgetar leder till olika förutsättningar för samverkan.  
• Olika nära till beslut och möjligheter till påverkan. 
• Konkurrerande intressen utifrån olika grunduppdrag.   
• Prestationsbaserad ersättning för MHV – samverkan ger ingen intäkt och prioriteras    
      därför bort. 
• Sekretessen.  
• En nackdel att samverkansavtalet inte reglerar bemanningsgrader för de olika    
      personalkategorierna som ingår i familjecentralen.  
• En svaghet att inte alla kommunens barnavårdscentraler deltar i familjecentralen. 
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Har ni samtliga fyra enheter samlokaliserade på er familjecentral?  
Ca 70 % av familjecentralerna har alla fyra verksamheter samlokaliserade under samma 
tak och ca 30 % uppger att verksamheterna inte är samlokaliserade, vilket stämmer väl 
överens med verkligheten.  
 
Ser ni några brister i att inte ha alla fyra enheterna på samma ställe?  
Knappt hälften av respondenterna har svarat på denna fråga. Ca 80 % av dessa upplever det 
som en nackdel att inte alla fyra enheterna är samlokaliserade. Det blir en större utmaning 
att samverka och få ett sammansvetsat team runt familjerna. Ca 20 % ser ingen nackdel, 
eller vet inte om det är en nackdel att inte vara samlokaliserad. 
 

Resultatbeskrivning på kommunnivå  

Ale   
En familjecentral – Älvbarnens familjecentral.  

Familjecentralen i Bohus öppnade 2014. Verksamheterna var från början samlokaliserade. 
Under 2017 flyttade BMM till Skepplanda på grund av lokalbekymmer. 
Barnavårdscentralen (BVC) var överbelastat och det har varit personalbyten både bland 
verksamhetschefer och familjebehandlare. Planen var att familjecentralen skulle flytta till 
Nödinge. Enkätundersökningen gjordes under tiden familjecentralen inte var 
samlokaliserad.  

11 januari 2019 nyinvigdes Älvbarnens familjecentral och verksamheterna är återigen 
samlokaliserade. Bemanningen består av BVC-sköterskor (1,2), barnmorskor (0,2), 
socionom (0,4) och pedagoger (0,4). Öppna förskolan har verksamhet två dagar i veckan.   

Behovet är stort, så det finns planer om ytterligare en familjecentral i Älvängen.   

Respondenterna uppger att det antingen inte finns en gemensam verksamhetsplan eller 
gemensamma uppföljningsbara mål för verksamheten.  
 
Svaren avseende samverkan mellan enheterna   
Respondenter har svarat att de inte vet eller sällan samverkar i någon form inom 
familjecentralen.   
 
Vilka fördelar/styrkor ser man med att samverkaarbeta i familjekonceptet samlokaliserade  
Respondenterna beskriver att när man är samlokaliserade är det en fantastisk verksamhet 
där det är lätt att samarbeta vilket är bra för familjerna då alla aktörer är lätta att nå.   
 
Nackdelar/svagheter med att samverka i familjecentralskonceptet  
Den nackdel man ser är om personalen och chefer inte tar sig tid till samarbete.   
 
Eventuella brister ses med att inte vara samlokaliserade  
Man är överens om att det är en brist att inte vara samlokaliserade då det blir ännu svårare 
att samverka.   
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Svaren avseende samverkan med Folktandvården  
Folktandvården har tidigare genomfört ”hälsoträffar” i familjecentralens lokaler, samt så 

har de blivit inbjudna till tematräffar på familjecentralen.  
 
Svaren avseende samverkan med andra externa parter  
En av respondenterna uppger att deras familjecentral bjuder in andra aktörer till 
tematräffar. Det är otydligt om man ser utmaningar med samverkan med externa parter 
eller ej. 

Alingsås   
En enhet med familjecentrerat arbetssätt – Alingsås familjecentral Noltorp.   

Alingsås familjecentral startade 2010. Familjecentralen är till viss del samlokaliserad med 
Medpro Clinic Noltorp vårdcentral lokalmässigt, men förutom öppna förskolan är ingen av 
familjecentralens övriga verksamheter stationerade på familjecentralen. Fem BVC-
sköterskor från tre olika barnavårdscentraler alternerar och kommer 1–2 gånger per vecka 
(1–2 timmar per gång). Tidigare har barnmorska kommit varje vecka (1–2 timmar) och 
förlagt delar av föräldragruppsverksamhet på öppna förskolan. På grund av neddragningar 
och personalbrist har det dock inte fungerat på senare tid. Tidigare kom en socionom 1 
gång/månad, men inte längre på grund av långvarig sjukdom. Familjepedagog kommer 1 
gång/vecka och specialpedagog kommer 1 gång/månad (1–2 timmar). Öppna förskolan har 
två pedagoger fördelat på 0,75 pedagogtjänst och 0,25 på samordnarrollen. Öppna 
förskolan har verksamhet fyra dagar per vecka. Enligt vår bedömning är inte verksamheten 
en familjecentral, utan strävar efter samverkan på ett familjecentrerat arbetssätt.  

Respondenterna beskriver att de inte är samlokaliserade. Samt att man inte har något riktigt 
team utan att två pedagoger utgör familjecentralen i mångas ögon. Det finns gemensamma 
mål för verksamheten, men i dagsläget ingen tydlig verksamhetsplan. Då enheterna inte är 
samlokaliserade finns det inga förutsättningar att fullt ut arbeta familjecentrerat.   
 
Svaren avseende samverkan mellan enheterna   
När det gäller tid för samverkan mellan enheterna skiljer sig svaren mellan ofta eller sällan. 
Detsamma gäller om man samråder för att tidigt upptäcka familjer i behov av stöd. 
Däremot är man enig om att man sällan slussar föräldrar mellan enheterna. Svaren skiljer 
sig också mellan ofta och sällan när det gäller att ta gemensamt ansvar för tillgänglighet 
men man upplever inte att enheterna prioriterar samverkan lika mycket. Samordnaren 
tycker att hen oftast hinner med sitt uppdrag.   
 
Vilka fördelar/styrkor ser man med att arbeta i familjekonceptet samlokaliserade  
Respondenterna beskriver att man inte är samlokaliserade men ändå försöker samarbeta i 
möjligaste mån. Man ser styrkan i att vara fler professioner runt en familj, ett viktigt sätt att 
kunna hjälpa dem i samhället som har det svårast. 
   
Nackdelar/svagheter med att samverka i familjecentralskonceptet  
Man ser inga nackdelar med att samverka utan önskar sig mer samverkan.   
 
Eventuella brister ses med att inte vara samlokaliserade  
Man ser en stor brist att inte vara samlokaliserad och önskar sig ett mer gemenast team.  
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Svaren avseende samverkan med Folktandvården  
Ingen samverkan sker idag, men det finns en önskan om det.  
 
Svaren avseende samverkan med andra externa parter  
Familjecentralerna samverkar inte med externa parter idag. Respondenterna ser inga 
generella utmaningar med att samverka med externa parter. 

Härryda  
Två familjecentraler - Familjecentralen Eken och Familjecentralen Knuten.  

En familjecentralsliknande verksamhet – Familjecentralen Hinden.  

Familjecentralen Eken startade sin verksamhet 2004. Verksamheterna är samlokaliserade 
fullt ut. Bemanningen består av BVC-sköterskor (3,5), barnmorskor (3,15), socionom (1,0) 
och pedagoger (1,25). Öppna förskolan har verksamhet fem dagar i veckan.  

Familjecentralen Knuten startade sin verksamhet 2008 och är en fullvärdig familjecentral 
med alla fyra benen samlokaliserade. Familjecentralen bemannas av BVC-sköterskor (2,5), 
barnmorskor (2,3), socionom (1,0) och pedagoger (1,0). Öppna förskolan har verksamhet 
fyra dagar i veckan.  

Familjecentralen Hinden startade sin verksamhet hösten 2016. Enheten har tre av fyra 
verksamheter samlokaliserade och är således en familjecentralsliknande verksamhet. 
Bemanningen består av BVC-sköterska (0,7), en socionom (1,0) och två pedagoger (1,6). 
BMM är inte samlokaliserad. En barnmorska kommer till familjecentralen tre gånger per 
termin för föräldragruppsverksamhet och husmöten, därutöver bedrivs samverkan via 
telefon. Öppna förskolan har verksamhet fyra dagar i veckan.  

I Härryda har man kommit långt i arbetet med familjecentraler/det familjecentrerade 
arbetssättet. Alla uppger att det finns verksamhetsplan för arbetet med gemensamma 
uppföljningsbara mål som följs upp systematiskt. Exempelvis handlar det om att nå sårbara 
familjer, bland annat familjer med annat modersmål och resurssvaga, främja tidig 
anknytning, föräldragrupper och förebygga psykisk ohälsa för målgruppen.  

I enkätsvaren framkommer utmaningen med samverkan när verksamheterna inte är 
samlokaliserade eller har geografisk närhet till varandra.  
 
Svaren avseende samverkan mellan enheterna   
De flesta respondenter upplever att samverkan fungerar när det gäller tid för samverkan, 
konsultation och slussning mellan de olika verksamheterna på familjecentralerna och 
ansvar för tillgängligheten på familjecentralen. Dock tycker en majoritet av respondenterna 
inte att alla enheter prioriterar samverkan lika högt.   
 
Vilka fördelar/styrkor ser man med att arbeta i familjekonceptet samlokaliserade  
Det framkommer massor av fördelar med arbetssättet på en familjecentral. Bland annat 
uppger man att familjecentralen fungerar som en mötesplats med möjlighet till samlad info 
och samverkan, en lågtröskelverksamhet vilket möjliggör tidig identifiering av sårbara 
familjer och tidiga insatser. Närheten till varandras professioner gör det enkelt att 
samverka och familjerna ser att personalen samverkar för deras skull. Arbetssättet 
avdramatiserar socialtjänstens insatser.  
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Nackdelar/svagheter med att samverka i familjecentralskonceptet  
Olika huvudmän, olika förutsättningar för samverkan, olika budgetar, olika nära till beslut 
och möjligheter till påverkan är utmaningar i arbetet utifrån familjecentralskonceptet. 
Konkurrerande intressen utifrån olika grunduppdrag (exempelvis där BMM har 
prestationsbaserad ersättning leder samverkan inte till någon intäkt och prioriteras därför i 
lägre utsträckning, trots att man är medveten om alla fördelar med samverkan för de 
sårbara familjerna).  
 
Svaren avseende samverkan med Folktandvården  
De flesta respondenterna känner inte till om familjecentralen samverkar med 
Folktandvården eller hur en sådan samverkan värderas. Ett par av respondenterna nämner 
att det finns planer på att kontakta Folktandvården för att etablera samverkan. En av 
respondenterna beskrev att det tidigare funnits väl fungerande samverkan som lades ner då 
kliniken ändrade sina rutiner.  
 
Svaren avseende samverkan med andra externa parter  
Familjecentralerna samverkar med många olika externa parter, framförallt parter inom den 
egna kommunens verksamheter.  
Exempel på samarbetspartners: bibliotek, barnomsorgen, budget- och skuldrådgivningen, 
konsumentvägledaren, pedagogisk samordnare för nyanlända, ungdomsmottagning, 
hygiensjuksköterska i förskolan, dietist, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens 
främjande (NTF).   

Utmaningar för samverkan som respondenterna ser är bland annat tidsbrist och att parterna 
har olika huvudmän, vilket påverkar på vilket sätt samverkan kan ske. Som en av 
respondenterna skrev: ”olika huvudmän med olika förutsättningar för samverkan, olika 
budget, olika nära till beslut och påverkan, konkurrerande intressen utifrån olika 
grunduppdrag.” 

Kungälv   
En familjecentral – familjecentralen Fyren.  

Familjecentralen Fyren startade 2010. Alla fyra verksamheter har varit samlokaliserade. 
Sedan en tid tillbaka har dock familjecentralen växt så BMM ligger i en intilliggande 
byggnad. Verksamheten anser sig dock fortfarande fullt ut samlokaliserade och har en 
väletablerad samverkan mellan enheterna. Familjecentralen bemannas av fyra BVC-
sköterskor (3,4), tre barnmorskor (2,7), en socionom (0,6) och en pedagog (0,5). Öppna 
förskolan har verksamhet tre dagar i veckan.  

Det finns en verksamhetsplan med gemensamma uppföljningsbara mål som att exempelvis 
stärka det sociala närverket, ge ökad kunskap om föräldrarollen och erbjuda lättillgängligt 
stöd. Verksamheten vill värna om ett jämställt föräldraskap och stärka friskfaktorer ur ett 
folkhälsoperspektiv. Sammanfattningsvis vill personalen ge rätt stöd i rätt tid med hjälp av 
rätt kompetens.  

Svaren avseende samverkan mellan enheterna   
De flesta respondenter upplever att samverkan fungerar bra när det gäller konsultation och 
slussning mellan de olika verksamheterna och ansvar för tillgängligheten på 
familjecentralen. Dock tycker en majoritet av respondenterna inte att alla enheter 
prioriterar samverkan lika högt. Respondenterna är också av olika uppfattning om 
tillräckligt med tid avsätts för samverkan.  
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Vilka fördelar/styrkor ser man med att arbeta i familjekonceptet samlokaliserade  
Verksamheten ser mycket stora fördelar med samverkan. Korta konsultationsvägar gör att 
man snabbt kan diskutera möjliga och individuella lösningar för familjer. All personal blir 
snabbt kända för föräldrarna och fungerar avdramatiserande. Föräldrarna upplever det 
smidigt att alla verksamheterna finns under ett och samma tak.  
 
Nackdelar/svagheter med att samverka i familjecentralskonceptet  
Det har framkommit att sekretessen kan upplevas som ett hinder till samverkan. En annan 
utmaning är att få en samsyn i vikten av avsatt tid och mandat för samverkan.  
  
Svaren avseende samverkan med Folktandvården  
Det finns en samverkan, men omfattningen varierar enligt respondenterna. Svaren varierar 
från mycket lite till regelbundna besök. Det finns en önskan om att utöka 
samverkansarbetet med Folktandvården.  
 
Svaren avseende samverkan med andra externa parter  
Familjecentralen samverkar med biblioteket.   

Två av utmaningarna som nämns gällande samverkan är tid, resurser och behov av 
tillräckligt stora lokaler. 

Lerum   
En familjecentral - Familjecentralen Växthuset.   

Familjecentralen Växthuset startade i lite mindre skala 2008, men har varit i sina 
nuvarande lokaler med alla fyra benen samlokaliserade sedan 2009. Enheten har 
socionomer (2,0), pedagoger (1,7), BVC-sköterskor (2,7) och barnmorskor (1,8). Öppna 
förskolan har verksamhet fyra dagar i vecka.  

Endast en respondent har svarat för Lerums familjecentral.  

Det finns en styrgrupp för familjecentralen, men samordnarrollen har man valt att cirkulera 
bland hela personalgruppen. Det innebär att uppdraget alternerar mellan nio personer. Det 
finns en gemensam verksamhetsplan som följs upp av styrgruppen. Respondenten känner 
dock inte till om det finns gemensamma uppföljningsbara mål för 
familjecentralsverksamheten.  
 
Svaren avseende samverkan mellan enheterna   
Respondenten upplever att enheterna ofta samverkar.  
 
Vilka fördelar/styrkor ser man med att arbeta i familjekonceptet samlokaliserade  
Personalen lär känna varandra och det är nära till familjerna. Ingen extra förflyttning 
behövs. Avdramatisering av framförallt socialtjänsten.   
 
Nackdelar/svagheter med att samverka i familjecentralskonceptet  
Respondenter ser inga nackdelar/svagheter med att samverka i familjecentralskonceptet.  
 
Svaren avseende samverkan med Folktandvården  
Respondenten har inte svarat på denna fråga.  
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Svaren avseende samverkan med andra externa parter  
Respondenten har svarat att familjecentralen inte samverkar med externa parter. 

Lilla Edet  
En enhet med familjecentrerat arbetssätt - familjecentralen Eken.  

Familjecentralen Eken i Lilla Edet har haft verksamhet i ca tio års tid. Alla fyra enheterna 
var samlokaliserade fram till hösten 2018. Familjecentralen har letat efter nya lokaler utan 
framgång och i nuläget är ingen av verksamheterna samlokaliserade men försöker 
samverka utifrån ett familjecentrerat arbetssätt. Öppna förskolan har verksamhet tre dagar 
per vecka i Lilla Edet och en dag per vecka i Lödöse.   

Endast en respondent har svarat för familjecentralen Eken.  

Det finns en gemensam verksamhetsplan och gemensamma uppföljningsbara mål för 
familjecentralens verksamhet, bland annat hur familjecentralen kan öka samverkan mellan 
aktörer vars verksamhet riktar sig till föräldrar. Verksamheten skall erbjuda stöd både 
individuellt och i grupp.   
 
Svaren avseende samverkan mellan enheterna   
Respondenten upplever att enheterna ofta samverkar.  
 
Vilka fördelar/styrkor ser man med att arbeta samverka i familjecentralskonceptet  
Styrkorna är den snabba kontakten, tillfälle att rådfråga snabbt samt få god kännedom och 
inblick i varandras verksamheter. Vi kan samordna utbildningar med mera.  
 
Nackdelar/svagheter med att samverka i familjecentralskonceptet  
Respondenter ser inga nackdelar/svagheter med att samverka i familjecentralskonceptet.  
 
Svaren avseende samverkan med Folktandvården  
Folktandvården håller bland annat föreläsningar på öppna förskolan.  
 
Svaren avseende samverkan med andra externa parter  
Familjecentralen samverkar med andra vårdcentraler i kommunen. 

Mölndal  
En familjecentral – Familjecentralen Fyrklövern.   

En familjecentralsliknande verksamhet - Familjecentralen Floran.  

Familjecentralen Fyrklövern startade 2006 men var då inte samlokaliserade. 2011 fick de 
befintliga lokaler i ett suterränghus. På bottenplan är öppna förskolan, BVC och 
socialtjänst samlokaliserade. MHV håller till i källaren. Det finns en vårdcentral och 
tandvård på övre plan. Familjecentralen bemannas av samordnaren (0,25), pedagog (0,75), 
BVC-sköterskor (2,4) och barnmorskor (1,4). Därutöver har en bibliotekarie 5–10 % av sin 
arbetstid förlagd till familjecentralen. Öppna förskolan har verksamhet fem dagar i veckan.  

Familjecentralen Floran ligger i Västerledens vårdcentral i Åby. Öppna förskolan är 
samlokaliserad med BVC och socialtjänst. Däremot ingår inte MHV. Familjecentralen 
bemannas av pedagog (1,0), samordnare (0,2), BVC-sköterskor (1,8) och socionom (0,8). 
En barnmorska från Krokslätts MHV har familjecentralen som sitt ansvarsområde, men är 
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endast på plats vid ett tillfälle i månaden för amning och relationssnack tillsammans med 
socionomen. Öppna förskolan har verksamhet fem dagar i veckan.  

Det finns verksamhetsplan som upprättas och utvärderas varje år. Det finns gemensamma 
uppföljningsbara mål för familjecentralens verksamhet, som att stärka det sociala nätverket 
runt föräldrar och barn genom att erbjuda en nära mötesplats och deltagande i olika 
föräldragrupper. Barnkonventionen skall genomsyra arbetet på familjecentralen.   
 
Svaren avseende samverkan mellan enheterna   
De flesta respondenter upplever att samverkan fungerar när det gäller tid för samverkan, 
konsultation och slussning mellan de olika verksamheterna på familjecentralerna och 
ansvar för tillgängligheten på familjecentralen. Dock tycker en majoritet av respondenterna 
inte att alla enheter prioriterar samverkan lika högt.   
 
Vilka fördelar/styrkor ser man med att arbeta i familjecentralskonceptet samlokaliserade  
Samlokaliseringen är A och O. Respondenterna har arbetat utan samlokalisering och ser 
verkligen skillnaden. Varje profession får vara professionella inom sitt område. Vi kan 
möta föräldrars behov i ett tidigt skede där lite hjälp betyder mycket. Det är en fördel att 
kunna slussa in föräldrar med behov till öppna förskolan från exempelvis BVC. Det finns 
inget motstånd i form av att ta sig hit – man är redan på plats. Att socionomen deltar i 
öppna förskolans verksamhet avdramatiserar och det blir naturligt att ha ett samtal även om 
djupare, allvarligare ämnen.  
 
Nackdelar/svagheter med att samverka i familjecentralskonceptet  
Alla ser inte nackdelar, men några nackdelar nämns. Det kan vara svårt för BMM att 
placera ut endast en barnmorska på familjecentralen. Alla har inte lika mycket tid och 
möjligheter att samverka. BMM är “hårt hållna” och tillåts inte att delta i verksamheten i 

önskvärd omfattning jämfört med övriga enheter inom familjecentralen.  
 
Svaren avseende samverkan med Folktandvården  
Familjecentralerna samverkar på flera sätt med Folktandvården, exempelvis genom att 
tandvårdspersonal besöker familjecentralen och genomför olika aktiviteter. Flera av 
respondenterna svarade att de tycker att samverkan med Folktandvården är värdefullt.  
 
Svaren avseende samverkan med andra externa parter  
Några exempel som respondenterna nämnde: NTF informerar om barn och trafiksäkerhet, 
Röda Korset kommer och ger kurser gällande barnolycksfall, Svenska kyrkan kommer och 
pratar om relationer i föräldragrupperna. Samverkan sker även med bibliotek och 
konsumentrådgivare.  

Angående om man ser generella utmaningar så skiljer sig svaren åt, vissa ser inga 
utmaningar medan andra säger att det finns sådana. Exempel på utmaningar var att de som 
man riktar informationen till kanske inte är intresserade samt att aktiviteter sker utanför 
ordinarie öppettider. 

Partille   
En familjecentral – Familjecentralen Centrum.   

Familjecentralen Centrum startade 2007. Öppna förskolan och BVC ligger på 
bottenvåningen medan MHV samt socialtjänsten ligger en trappa upp. Nuvarande 
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bemanning är samordnare (0,25), socionom (0,5), pedagoger (1,25), barnmorskor (4,45) 
och BVC-sköterskor (3,6). BVC har varit underbemannat i flera månader och har inte haft 
den bemanningen av olika anledningar vilket har påverkat samverkan negativt med bland 
annat inställda föräldragrupper. Öppna förskolan har öppet tre dagar i veckan.    

Det finns en gemensam verksamhetsplan och gemensamma uppföljningsbara mål för 
familjecentralens verksamhet. Målen omformuleras/ändras årligen. Ett grundläggande mål 
är att stärka samverkan för att gynna familjerna, både inom familjecentralens olika 
verksamheter samt med aktörer utanför familjecentralen. Verksamheten önskar att fånga 
upp familjer som är i behov av extra stöd, exempelvis familjer med utländsk 
bakgrund/nyanlända.  
 
Svaren avseende samverkan mellan enheterna   
De flesta respondenter upplever att samverkan fungerar när det gäller konsultation och 
slussning mellan de olika verksamheterna på familjecentralerna och ansvar för 
tillgängligheten på familjecentralen. En majoritet av respondenterna anser att tillräckligt 
med tid finns för samverkan dock prioriteras inte samverkan lika högt av alla enheter.  
 
Vilka fördelar/styrkor ser man med att arbeta i familjekonceptet samlokaliserade  
Fördelarna med familjecentralskonceptet är närmare samverkan, bättre kommunikation och 
snabbare processer. Personalen arbetar i samma riktning vilket leder till att familjerna 
upplever sammanhållning och större tillit. Många problem löses på familjecentralen och 
förebygger behov av större insatser av Socialtjänsten. Detta tror personalen ger mänskliga 
och ekonomiska vinster.  
 
Nackdelar/svagheter med att samverka i familjecentralskonceptet  
Respondenterna er inga nackdelar med samverkan i familjecentralskonceptet under 
förutsättning att tillräckligt med tid avsätts för samverkan.  
 
Svaren avseende samverkan med Folktandvården  
Familjecentralen har ingen samverkan med Folktandvården. En av respondenterna svarade 
att samverkan med Folktandvården inte värderas tillräckligt.  
 
Svaren avseende samverkan med andra externa parter  
Familjecentralen samverkar med övrig socialtjänst, pappagruppsledare och Familjehuset. 
Familjehuset är en öppenvårdsverksamhet inom kommunen som erbjuder stöd till 
föräldrar. Respondenterna svarade att en generell utmaning för att samverka är att få tiden 
att räcka till. 

Stenungssund   
En familjecentral – Familjecentralen Hasselkärnan.   

Familjecentralen Hasselkärnan startade hösten 2015. De fyra verksamheterna har varit 
samlokaliserade, dock har inte familjecentralen haft någon barnmorska från 
barnmorskemottagningen på plats under januari till augusti 2018 på grund av personalbrist, 
enligt verksamhetschef. Nu bemannas familjecentralen av barnmorska (0,3), BVC-
sköterskor (2,2), socionom (0,75), pedagoger (1,6) och samordnare (0,25). 
Familjecentralen har tillsammans med Tjörn ett projekt med tre kulturtolkar. Öppna 
förskolan har verksamhet fem dagar i veckan.  
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Det är tveksamt om det finns en verksamhetsplan med gemensamma uppföljningsbara mål 
för familjecentralens verksamhet, åtminstone är den inte känd hos alla. De respondenter 
som uttrycker att det finns en verksamhetsplan hänvisar till samverkansavtalet mellan 
kommun och region. Bland målen nämns en ökad integration och att alla skall känna sig 
välkommen på familjecentralen.  
 
Svaren avseende samverkan mellan enheterna    
De flesta respondenter upplever att samverkan fungerar när det gäller konsultation och 
slussning mellan de olika verksamheterna på familjecentralerna och ansvar för 
tillgängligheten på familjecentralen. En majoritet av respondenterna anser att tillräckligt 
med tid finns för samverkan dock prioriteras inte samverkan lika högt av alla enheter.  
  
Vilka fördelar/styrkor ser man med att arbeta i familjekonceptet samlokaliserade   
Familjecentralskonceptet beskrivs som en fantastisk möjlighet för familjer att under samma 
tak få tillgång till flera olika verksamheter. Ett helhetsgrepp om familjen leder till tidiga 
insatser vid behov. Styrkan ligger i att de olika professionerna kan tillgodose ett barn och 
dess föräldrars behov på ett och samma ställe utan att familjen hamnar i kläm.   
 
Nackdelar/svagheter med att samverka i familjecentralskonceptet   
Respondenterna ser inte några nackdelar med själva familjecentralskonceptet, men 
familjecentralen har under 2018 inte fullt ut fått vinsterna av samverkan då 
barnmorskeenheten inte funnits på plats (januari-augusti). En respondent framför att det är 
en nackdel att samverkansavtalet inte reglerar bemanningsgrader för de olika 
personalkategorierna som ingår i familjecentralen.    
 
Svaren avseende samverkan med Folktandvården  
Folktandvården besöker familjecentralens öppna förskola. Samverkansformen har inte 
pågått länge men ses som viktig.  
 
Svaren avseende samverkan med andra externa parter  
Familjecentralen samverkar bland annat med flera kommunala verksamheter. De 
samverkar kring barn och familjer, och bjuder in aktörer som besöker familjecentralen för 
att informera familjecentralens besökare. Det kan handla om mat, parrelationen 
(familjerådgivningen), tandvård (Folktandvården) med mera. En generell utmaning som 
nämns för att samverka är att få tiden att räcka till. Vissa av respondenterna anger att det 
inte finns några generella utmaningar. 

Tjörn   
En familjecentral – Familjecentralen Måsen.   

Familjecentralen Måsen startade våren 2016. De fyra verksamheterna har varit 
samlokaliserade, dock har inte familjecentralen haft någon barnmorska från 
barnmorskemottagningen på plats under januari till augusti 2018 på grund av personalbrist, 
enligt verksamhetschefen. Sedan hösten 2018 har barnmorska funnits på plats. Nu 
bemannas familjecentralen med barnmorska (0,3), BVC-sköterskor (2,0), pedagoger (0,6), 
socionom (0,5) och samordnare (0,2). Utöver de fyra verksamheterna finns “Livbojen” 

under samma tak, en samverkan mellan kommunen och svenska kyrkan för barn till 
missbrukande och psykiskt sjuka föräldrar. Familjecentralen har dessutom tillsammans 

Page 239 of 295



 

 
23   

med Stenungsund ett projekt med tre kulturtolkar. Öppna förskolan har verksamhet fyra 
dagar i veckan.  

Det finns en gemensam verksamhetsplan och gemensamma uppföljningsbara mål för 
familjecentralens verksamhet. Verksamhetsplanen följ upp och revideras varje år. 
Familjecentralen önskar att erbjuda en mötesplats med tvärprofessionell och lättillgängligt 
stöd, att tidigt identifiera riskfamiljer och erbjuda/hänvisa till stöd och behandling. 
Familjecentralen önskar vidare att verka för ökad integration, kunskap och förståelse 
mellan olika kulturer.  
 
Svaren avseende samverkan mellan enheterna    
De flesta respondenter upplever att samverkan fungerar när det gäller tid för samverkan, 
konsultation och slussning mellan de olika verksamheterna på familjecentralen. Alla 
upplever att de olika enheterna tar ansvar för tillgängligheten på familjecentralen och 
prioriterar samverkan lika högt.  
 
Vilka fördelar/styrkor ser man med att arbeta i familjecentralskonceptet samlokaliserade   
Respondenterna ser många fördelar med familjecentralskonceptet, bland annat det korta 
kontaktvägarna. Ärenden tas upp på en gång och blir inte liggande i kö. En respondent 
utrycker att möjligheten till kontakt med socialtjänsten är tusenfalt förbättrad.  
 
Nackdelar/svagheter med att samverka i familjecentralskonceptet   
Respondenterna ser inga nackdelar i att samverka i familjecentralskonceptet men upplever 
det som en svaghet att inte alla kommunens barnavårdscentraler deltar. 
  
Svaren avseende samverkan med Folktandvården  
Folktandvården besöker öppna förskolan två gånger per år och informerar.  

Några av respondenterna anger att samverkan med Folktandvården är värdefull, några 
svarade att de inte visste hur den värderas.  
 
Svaren avseende samverkan med andra externa parter  
Familjecentralen samverkar bland annat med bibliotek, kulturtolkar, NTF och Apoteket. 
Vissa av respondenterna anser att det finns generella utmaningar för samverkan, utan att gå 
in på vad dessa är, vissa anser att det inte finns sådana. 
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Diskussion  
Uppdrag, syfte och mål  
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden önskar att utveckla vårdsamverkan för att ge en 
sammanhållen vård och omsorg av de som har behov av insatser från flera parter. 
Familjecentralens uppdrag är att tidigt förebygga psykisk och social ohälsa bland barn och 
föräldrar. Hur lyckas då nämndområdets familjecentraler fullfölja sitt uppdrag med fokus 
på deltagande i samverkan? Genom att få en överblick om familjecentralernas befintliga 
utvecklingsläge angående samverkan, ges möjlighet att kartlägga hur man bäst bidrar till 
att stärka förutsättningarna för fortsatt arbete och utveckling av familjecentralerna i västra 
hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde. I denna granskningen har respondenterna 
till stor del enhälligt poängterat vinsterna med att samverka i familjecentralskonceptet. Vi 
har också kunnat urskilja viktiga förutsättningar samt hot mot en fungerande samverkan.  

Metod  
Vi valde att genomföra granskningen genom enkätundersökning till samordnare och 
verksamhetschefer för de fyra verksamheter som ingår i familjecentralskonceptet.  

65 enkäter skickades ut och 35 av dem besvarades, vilket innebär en svarsfrekvens på 54 
%. Svarsfrekvensen kan tyckas låg, vilket verkar vara en generell trend gällande 
enkätundersökningar över lag. Vi har diskuterat om svarsfrekvensen är ett uttryck för en 
generell “enkät-trötthet” eller tidsbrist hos utförarna i vården. Men idag anses en 
svarsfrekvens mellan 50 och 60 % vara tillräckligt för att kunna göra en analys av svaren.    

Färre frågor hade underlättat analysprocessen och eventuellt motiverar till fler svar.  

Under analysprocessen har vi konstaterat att uppfattningen ofta skiljer sig mellan 
samordnarna och verksamhetscheferna, ibland mycket påtagligt. Kanske är det så att 
samordnarna, som är en viktig del i det praktiska arbetet på plats, har en tydligare bild av 
hur verksamheten faktiskt fungerar. Som verksamhetschef finns ingen möjlighet att vara 
helt insatt i det dagliga arbetet men kanske har man givit uttryck för sin önskan om hur det 
skall vara. Eventuellt hade vi fått ett annat resultat om enkäten besvarats av representanter 
från de fyra personalgrupperna och samordnaren.  

Styrgrupp/ledning  
Organisering av ledning och styrning är avgörande för en fungerande samverkan och ett 
framgångsrikt arbete på en familjecentral. Varje familjecentral bör därför ha en styrgrupp 
med uppdrag att styra och leda de olika verksamheternas gemensamma åtaganden. 
Undersökningen visar att alla familjecentraler inom nämndområdet har en styr-
/ledningsgrupp som i samtliga fall består av verksamhetscheferna för de fyra deltagande 
verksamheterna och oftast en samordnare.   

Av enkätsvaren kan vi se en skillnad mellan svaren från cheferna respektive samordnarna. 
Cheferna ger överlag en bättre bild av hur samverkan fungerar jämfört med samordnarna. 
Cheferna upplever sig mera delaktiga i samverkan än vad samordnarna upplever att 
cheferna är. Vi funderar på om detta beror på att cheferna inte är insatta i arbetet “på 

golvet” i samma utsträckning som samordnarna. En hög personalomsättning på chefsposter 

kan möjligtvis vara en orsak. Vi har ställt oss frågan om det beror på att cheferna vill ge ett 
sken av att det fungerar bättre än i verkligheten.  

Samordnaren spelar en nyckelroll för samverkan och är ofta kopplingen mellan 
styrgruppen och verksamheten på familjecentralen. En respondent beskriver hur de just 
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utökat samordnarens tjänst för att få samverkan att fungera. Team är en färskvara och 
kräver tid för att upprättas och upprätthållas.  

En av familjecentralerna i nämndområdet har valt att låta samordnarrollen cirkulera bland 
de olika personalkategorierna på familjecentralen. Vi ställer oss frågan om vilka 
konsekvenser det kan få för ledning och styrning av familjecentralen och kontinuiteten i 
familjecentralens utvecklingsarbete.  

Samverkan med externa parter  
I vilken mån de samverkar med externa parter skiftar från familjecentral till familjecentral. 
Vissa har mycket samverkan med externa parter, andra har ingen alls. Det går inte riktigt 
att ringa in hur en typisk familjecentral i västra hälso- och sjukvårdsnämndens område 
samverkar med externa parter.  

Vi bedömer att familjecentralerna har mycket att vinna på att lära av varandra och av 
familjecentraler i andra områden, gällande samverkan med externa aktörer.  

Slutsats gällande samverkan mellan familjecentralerna och Folktandvården  
Hur samverkan mellan familjecentralerna och Folktandvården ser ut skiljer sig åt från 
familjecentral till familjecentral. Både sett till omfång och innehåll. Vissa har ingen 
samverkan alls, och på andra håll är den väl utvecklad. Synen på hur värdefull samverkan 
mellan Folktandvård och familjecentral är kan delas upp i två huvudsakliga spår: de som 
tycker att det är värdefullt, och de som svarat ”vet ej” eller inte svarat alls. Ett tydligt 

mönster i svaren är att de som redan har en etablerad samverkan tycker att det är värdefullt, 
och att de som svarat vet ej, eller inte svarat alls gällande detta, inte har en etablerad 
samverkan. En möjlig slutsats av detta är att man inte fullt ut upptäcker värdet av den här 
samverkansformen förrän den är etablerad.  

Att döma av enkätundersökningarna har både familjecentraler och Folktandvårdskliniker 
mycket att vinna på att lära av varandra och av andra familjecentraler och kliniker. Det 
finns flera goda exempel, både i nämndens område och på andra håll.  

De huvudsakliga utmaningarna för samverkan mellan familjecentraler och Folktandvård är 
för familjecentralernas del att få tiden att räcka till, och för klinikernas del att de har brist 
på personal.            

Samverkan mellan verksamheterna  
Samverkan mellan de olika yrkesgrupperna är en förutsättning för en fungerande 
familjecentral. Den främsta vinsten med samverkan mellan många yrkeskategorier kring 
barn och barnfamiljer är att den ökar förmågan att upptäcka och tillgodose behov bland 
barnfamiljer i ett upptagningsområde. Samverkan innebär också att man får bättre 
förutsättningar att skräddarsy lösningar för ett specifikt behov.   

Många respondenter utrycker att alla enheter inte prioriterar samverkan lika högt, vilket 
kan tolkas som att man har högre förväntningar på varandra och signalerar ett missnöje. En 
synpunkt som fler framhåller är att intensionen till att samverka kanske kan variera utifrån 
olika förutsättningar och ersättningsmodeller. Vi har tagit reda på att minst fem BMM har 
en prestationsbaserad ersättning. Det innebär att den tid som barnmorskan inte träffar en 
patient, inte heller ger upphov till någon ersättning. Vi har ställt frågan till 
samordningsbarnmorskan Ulrika Bjällmark om det kan vara en anledning till att 
samverkan inte prioriteras. Svaret är att det inte går att fastställa utan ytterligare granskning 
men familjecentralsarbetet upplevs som tidskrävande för barnmorskorna.   
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Det har även framkommit att hög arbetsbelastning på BVC gör att samverkan kan tvingas 
nedprioriteras, detta till trots för att BVC:s närvaro på familjecentralen på ett helt annat sätt 
en BMM är reglerad via Krav- och kvalitetsboken.  

En åtgärd som föreslås av respondenterna är att i samverkansavtalen mellan de olika 
huvudmännen precisera hur mycket tid de olika personalkategorierna ska finnas på plats 
och hur mycket tid som ska avsättas för samverkan. Mellan raderna läser vi ut att det är 
BMM som man skulle vilja ha mer delaktiga i samverkan, något som vi tänker har med 
beställarnas olika krav på verksamheterna att göra. Det är kravställt att minst en 
vårdcentral ska ha hela sin BHV-verksamhet på familjecentralen, enligt Krav- och 
kvalitetsboken för Vårdval Vårdcentral. Däremot finns det inga krav på i vilken omfattning 
BMM ska delta på familjecentralen. De verksamheterna som har kommunen som 
huvudman, socialtjänsten och öppna förskolan, har i sitt huvudsakliga uppdrag att stötta 
familjen och samverka. Med två olika huvudmän, som kommun och region utgör, ges olika 
förutsättningar och ekonomiska villkor. Det kan innebära en utmaning när det gäller att 
hitta en samsyn kring prioritering av samverkan. Personal och chefer utrycker stora 
fördelar med samverkan men premisserna för de olika verksamheterna på familjecentralen 
skiljer sig åt. Åsikter har framkommit att ersättningen för deltagande i familjecentral för 
verksamheterna ska baseras på den faktiska närvaron på familjecentralen.     

Under arbetsprocessen med undersökningen har vi insett att nivån på familjecentralerna 
inom nämndområdet varierar väldigt mycket. Det finns alltifrån fullskaliga, välfungerande 
och välbemannade, till en som i vår bedömning inte ska kallas familjecentral, då den 
egentligen är en öppen förskola som samverkar lite med övriga aktörer. På familjecentraler 
där minst tre aktörer är samlokaliserade framgår att den samverkan som direkt berör 
familjer med behov av stöttning fungerar. Man konsulterar varandra och slussar över 
familjen till annan aktör vid behov och man tar sig tid att samverka runt enskilda familjer. 
Tyvärr är även detta en brist där fler aktörer saknas.  

Avsatt tid för samverkan  
Angående om den avsatta tiden för samverkan var tillräcklig, blev svaren lite tvetydiga. På 
den direkta frågan om tillräcklig tid var svaren positiva, att den var tillräcklig. Däremot var 
tid det ord som var flitigast använt som brist i kommentarer och öppna frågor. Vi har en 
tanke om att tid är en enkel lösning, “bara vi hade mer tid skulle allt fungera”. Kanske är 

intentionen att tid ska avsättas men i det dagliga arbetet prioriteras det bort om det inte är i 
direkt samband med arbetet runt enskilda familjer. De skilda svaren kan också handla om 
att det är lättare att uttrycka missnöje i fritext än att kryssa i en brist i en ruta. Vi tänker att 
det är viktigt att arbeta med en samsyn på samverkan för att kunna hantera förväntningar 
på varandra.   

Förutsättningar för samverkan  
Många av respondenterna uppger att det inte går att full ut uppnå familjecentralskonceptets 
vinster utan att vara samlokaliserade. Vi kan inte nog understryka hur mycket 
respondenterna uttrycker samlokaliseringens betydelse. Att inte vara samlokaliserade, 
tillsammans med tidsbrist och ersättningsmodellen uppges som det största hindret för 
samverkan. Respondenterna utrycker att man löser många problem på familjecentralen och 
därmed förebygger behov av större insatser av Socialtjänsten vilket leder till mänskliga och 
ekonomiska vinster. En respondent uttrycker att ”kontakt med socialtjänsten är tusenfalt 
förbättrad i och med familjecentralsarbetet.”   
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Trots detta svarar 20 % av respondenterna att de inte kan se några brister med att inte vara 
samlokaliserade. Vi utläser att de som uppgivit detta inte heller har erfarenhet av att vara 
samlokaliserade och därmed inte upplevt fördelarna.   

En utmaning som några respondenter uppger är hur man hanterar sekretessen på ett 
professionellt sätt. I samverkan ska man inte röja sekretessuppgifter utan samtycke från 
familjen. För en bra samverkan mellan yrkesprofessionerna är det viktigt att hitta strategier 
för informationshantering.  

Slutligen vill vi belysa vikten av att ha en tydlig definition på vad som är minimikravet för 
att få kalla sig för familjecentral. Först med anledning till vilket arbetssätt som ska 
generera ersättning från VGR men även mot familjerna i nämndområdet. Familjerna har 
rätt till en tydlig information och förväntar sig tillgång till de olika verksamheterna när de 
besöker en familjecentral. Undersökningen vi utfört har visat att det finns färre fullvärdiga 
familjecentraler än vi förväntade oss när vi startade. En utveckling av undersökningen 
skulle kunna vara att ta fram instrument för att bidra till att stärka förutsättningarna för 
fortsatt arbete och utveckling av familjecentralerna i västra hälso- och sjukvårdsnämndens 
ansvarsområde.  
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Bilaga 1 – Enkätfrågorna 
Välkommen till en enkät om samverkan på familjecentralen.  

1. Hur arbetar familjecentralen för att nå alla nyblivna föräldrar? 

2. Det finns en gemensam verksamhetsplan för familjecentralen. 

  Ja 
  Nej  
  Vet ej  

Kommentar: 

3. Om svaret är Ja på fråga 2, hur följs verksamhetsplanen upp? 

4. Om svaret är Nej på fråga 2, vad är orsaken till att det inte finns någon 
verksamhetsplan? 

5. Det finns gemensamma uppföljningsbara mål för familjecentralens verksamhet. 

  Ja      
  Nej 
  Vet ej  

Kommentar 

6. Om svaret är Ja på fråga 5, vilka är de gemensamma målen? 

7. De gemensamma målen följs upp regelbundet. 

  Ja      
  Nej 
  Vet ej  

Kommentar: 

8. Det finns en styrgrupp för familjecentralen. 

  Ja 
  Nej 
  Vet ej  

Kommentar: 

9. Om svaret är Ja på fråga 8, vilka personer ingår i styrgruppen? 

Ange namn, befattning och förvaltning 

Kommentar:  

10. Styrgruppen deltar aktivt i verksamhetsuppföljningen för hela familjecentralen. 

  Ja 
  Nej 
  Vet ej  
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Kommentar: 

11. Samverkan mellan enheterna 

 Alltid Ofta Sällan Aldrig Vet ej 

Vi har tid till samverkan mellan enheterna.      

Enheterna samråder och konsulterar varandra för att tidigt 
upptäcka familjer med behov av extra stöd. 

     

Enheterna slussar vid behov föräldrar vidare till övriga delar 
av familjecentralen. 

     

Personalen tar ett gemensamt ansvar för att familjecentralen 
ska ha hög tillgänglighet året runt. 

     

Samordnaren har tillräckligt med avsatt tid för sitt uppdrag.      

Alla enheter prioriterar samverkan lika högt.      

 

Ge exempel på slussning mellan enheterna på familjecentralen och eventuellt övriga 
kommentarer: 

 

12. Hur samverkar familjecentralen med Folktandvården? 

13. Hur värderas samverkan med Folktandvården på er familjecentral? 

14. Samverkar familjecentralen med andra externa parter? 

  Ja 
  Nej 

Om ja, kring vad och hur samverkar ni? 

15. Finns det generella utmaningar med att samverka med externa parter? 

  Ja 
  Nej 

Om ja, beskriv dem 

16. Vad ser ni för fördelar/styrkor med att samverka i familjecentralkonceptet med BMM, 
BVC, Öppen förskola och socialtjänst samlokaliserade? 

17. Ser ni några nackdelar/svagheter med att samverka i familjecentralskonceptet? 

  Ja 
  Nej 

Kommentar: 
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18. Har ni samtliga fyra enheter samlokaliserade på er familjecentral? 

  Ja 
  Nej 

Om inte samtliga fyra enheter är samlokaliserade, vilka enheter ingår? 

19. Om er familjecentral inte är samlokaliserad, med alla fyra enheterna på ett ställe, ser ni 
några brister i att inte ha alla fyra enheterna tillsammans? 

Ja 
Nej 
Vet ej  

Kommentar: 

20. Kontaktuppgifter 

Namn: 
Kommun: 
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Bilaga 2 – Frågor till tandvårdsklinikerna 
Hur samverkar kliniken med familjecentralen? 

Hur värderar kliniken samverkan med familjecentralen? 

Finns det generella utmaningar för kliniken att samverka med familjecentralen?  
Om ja, beskriv dem.                   

Övriga kommentarer                 
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Protokoll från västra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2019-02-28 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 

 

19 (35) 

§ 48 

Uppdrag - komplettering till förslag på hur nämnden 
säkerställer att familjecentralernas uppföljning av nyblivna 
föräldrar blir jämlik 

Diarienummer HSNV 2018-00119 

Beslut 

1. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden gav på sammanträdet den 27 april 2018 ansvarig 

tjänsteman i uppdrag att ta fram Förslag på hur nämnden säkerställer att 

familjecentralernas uppföljning av nyblivna föräldrar blir jämlik § 111. På nämndens 

sammanträde den 20 december 2018 redovisades uppdraget och förklarades fullgjort § 313. 

Vid redovisningen saknades dock statistik från Lilla Edet kommun på genomförda 

hembesök av barnmorskemottagningen och en komplettering av detta begärdes.  

 

Förutom begäran om komplettering av statistik för Lilla Edet ställdes frågan om hur 

familjecentralerna arbetar för att nå båda föräldrarna. En kompletterande fråga skickades ut 

i januari till samordnarna på de 13 familjecentralerna som finns i västra hälso- och 

sjukvårdsnämndens område. Nio familjecentraler har svarat på frågan. Fem 

familjecentraler erbjuder separata samtal med partnern. Två familjecentraler lägger sin 

verksamhet så att båda föräldrarna ska kunna närvara och uppmuntrar båda föräldrarna att 

delta. På två familjecentraler görs inget specifikt för att nå partnern.  

Se bilaga 1 för svar. 

 

Att nå föräldrarna tidigt via uppsökande hembesök samt att medvetet arbeta för att nå båda 

föräldrarna är ett viktigt led i arbetet att minska skillnader i hälsa och för att öka 

förutsättningarna för goda uppväxtvillkor för barnen. För att sprida exempel på hur 

familjecentraler kan arbeta för att nå båda föräldrarna översändes dokumentet med bilaga 

till kommuner och familjecentraler för kännedom. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 190220 

Yrkanden på sammanträdet 

Bifall till tjänsteutlåtande. 

Skickas till 

För kännedom: 

 Ale kommun, kommun@ale.se 

 Alingsås kommun, kommunstyrelsen@alingsas.se 

 Härryda kommun, kommun@harryda.se 

 Kungälv kommun, kommun@kungalv.se 
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 Lerum kommun, kommun@lerum.se 

 Lilla Edet kommun kommunen@lillaedet.se 

 Mölndals stad, stad@molndal.se 

 Partille kommun, kundcenter@partille.se 

 Stenungsund kommun, kommun@stenungsund.se 

 Tjörn kommun, kommun@tjorn.se 

 Öckerö kommun, kommun@ockero.se 

 Älvbarnens familjecentral, Bohus  malin.jardebrand@ale.se  

 Alingsås familjecentral, Lena.akerberg@alingsas.se  

 Familjecentralen Eken, Mönlycke karin.gray@harryda.se 

 Familjecentralen Knuten, Landvetter helena.soderstrom@vgregion.se 

 Familjecentralen Hinden Hindås Lena.meijer@harryda.se,  

 Familjecentralen Fyren, Ytterby carina.wahlqvist@kungalv.se 

 Familjecentralen Växthuset, Gråbo vaxthuset@lerum.se 

 Lilla Edet, Ewa.ivarsson@lillaedet.se 

 Familjecentralen Fyrklövern, Lindome  Caroline.wikstrom-

collin@molndal.se 

 Familjecentralen Floran, Mölndal christina.carlsson01@molndal.se 

 Familjecentralen Centrum, Partille anita.magnusson@partille.se 

 Familjecentralen Hasselkärnan Stenungsund 

Johanna.soderlund@stenungsund.se 

 Tjörn ann-charlotte.hakefjord@tjorn.se 
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Bilaga 1 

 
Postadress: 

Regionens Hus 

462 80 Vänersborg 

Besöksadress: 

Östergatan 1 

Vänersborg 

 

Telefon: 

010-441 00 00 

Webbplats: 

www.vgregion.se 

E-post: 

post@vgregion.se 

 

 

 
Datum 2019-02-15  

Diarienummer HSNV 2018-00119  

 

 

Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret 
Handläggare: Anne Svensson  

Telefon: 073-3648612  

E-post: anne.m.svensson@vgregion.se

 

Till västra hälso- och sjukvårdsnämnden 

 

 

Komplettering av uppföljning av familjecentralernas 
arbete mot nyblivna föräldrar utifrån 
jämlikhetsperspektiv  

Sammanfattning 

Familjecentralernas verksamhet riktar sig till barn och föräldrar och verksamheten 

syftar till att vara hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande. I 

arbetet för en jämlik hälsa bör familjecentralerna arbeta för att nå alla föräldrar.  

 

Hösten 2018 gjordes en uppföljning av familjecentralernas verksamhet i västra 

hälso- och sjukvårdsnämndens (HSNV) område där frågor ställdes hur 

familjecentralerna arbetade för att nå alla nyblivna föräldrar utifrån 

jämlikhetsperspektiv.  

 

Vid redovisningen saknades data från Lilla Edet på uppsökande hembesök av BMM 

(barnmorskemottagningarna) samt för Lerum och Alingsås för 2017 och en komplettering 

av detta önskades. Vid redovisningen för nämnden ställdes också frågan om hur 

familjecentralerna arbetar för att nå båda föräldrarna. 

 

Frågan skickades ut i januari till samordnarna på de 13 familjecentralerna som finns i 

Västra hälso- och sjukvårdsnämndens område.  9 familjecentraler har svarat på frågan.  

Fem familjecentraler erbjuder separata samtal med partnern. Två familjecentraler lägger 

sin verksamhet så att båda föräldrarna ska kunna närvara och uppmuntrar båda föräldrarna 

att delta. På två familjecentraler görs inget specifikt för att nå partnern.  

 

Statistik över uppsökande hembesök 

 

Uppsökande hembesök är en kvalitetsindikator som används som uppföljning i Västra 

Götaland. 

 

Kvalitetsindikator: 
Första 
hembesök 

Andel (%) fått första 
hembesök 

BVC 
 födda 
2016 

födda 
2017 2016 2017 
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Ale, Bohuspraktiken                                    67 72 88 79 

 Ale, Nödinge VC                                          83 76 69 79 

 Ale Adinahälsans vårdcentral Nol    51 62 88 89 

 Ale, Närhälsan Älvängen vårdcentral 122 127 65 60 

ALE 323 337 74 74 

 Kungälv, BVC Centrum praktiken 145 132 79 86 

 Kungälv, Familjecentralen Fyren  207 209 95 92 

 Kungälv, Närhälsan Nordmanna vårdcentral 34 41 88 85 

 Kungälv, Närhälsan Närhälsan Solgärde vårdcentral 114 103 89 79 

KUNGÄLV 500 485 89 87 

 Stenungsund, Närhälsan Stora Höga våårdcentral 71 93 66 89 

 Stenungsund, Närhälsan Stenungsund vårdcentral Familje 
Central Hasselkärnan 128 105 77 70 

Stenungsund, Backa Läkarhusgruppen Stenungsund 123  63  

Stenungsund, Capio Läkarhus Stenungsund 96  69 

STENUNGSUND 322 294 69 76 

 Tjörn, Almö Läkarhus 87  86  

Tjörn, Capio Läkarhus Almö 88  92 

 Tjörn, Närhälsan Tjörn vårdcentral 53 95 85 55 

 Tjörn, Närhälsan Tjörn vårdcentral Skärhamn 43  53  

TJÖRN 183 183 78 73 

 Öckerö, Närhälsan Öckerö vårdcentral 54 51 70 78 

 Öckerö, Hönö vårdcentral 49 46 84 80 

ÖCKERÖ 103 97 77 79 

 Härryda, Närhälsan Mölnlycke vårdcentral 216 163 87 64 

Härryda, Närhälsan Hindås vårdcentral 54 38 69 71 

 Härryda, Närhälsan Landvetter vårdcentral 161 146 64 68 

 Härryda, Rävlanda vårdcentral 31 28 48 61 

HÄRRYDA 462 375 74 66 

Mölndal, , Närhälsan Krokslätt vårdcentral 187 146 34 42 

Mölndal, Capio vårdcentral Mölndal 91 73 90 90 

Mölndal, Läkargruppen Mölndalsbro 147 150 18 61 

 Mölndal, Västerleden Åby VC och BVC  28 105 61 79 

 Mölndal, Allmänhälsans vårdcentral 69  65  

Mölndal, Nötkärnan Kållereds Familjeläkare & BVC 82 93 80 65 

 Mölndal, Närhälsan Lindome vårdcentral 138 123 43 72 

MÖLNDAL 742 690 48 65 

 Partille, Närhälsan Partille vårdcentral 50 229 76 65 

 Partille, Närhälsan Partille vårdcentral Öjersjö 82  89  

Partille Närhälsan Furulund Vårdcentral Öjersjö 54  72 

Partille, Capio vårdcentral Sävedalen 86 102 91 65 

 Partille, Adina Hälsans Vårdcentral Sävedalen 56  93  

Partille, Sävedalens Vårdcentral 64  52 

PARTILLE 274 449 88 73 

Bräcke Diakoni vct Centrum 105 110 96 94 

Nötkärnan Sävelången 42 62 74 82 
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Närhälsan Sollebrunn vct 48 39 92 97 

Närhälsan Sörhaga vct 212 154 94 97 

MedPro Clinic Noltorp 51 46 90 75 

Närhälsan Ängabo vct 44 56 100 96 

ALINGSÅS 646   92 92 

Närhälsan Floda vct 99 67 55 83 

Närhälsan Gråbo vct 115 134 96 82 

Närhälsan Lerum vct 237 206 31 16 

Din vårdcentral Lerum 26 29  72 

LERUM 451   53 51 

MedPro Clinic, Lilla Edet 98 80 55 93 

Lödöse läkarhus 61 67 87 90 

BVC Medpro Clinic, Lödöse  3  100 

LILLA EDET 159 150 67 91 

 

 

Fråga till Familjecentraler hur de arbetar för att nå båda föräldrarna  

Frågan skickades ut i januari till samordnarna på de 13 familjecentralerna som 

finns i Västra hälso- och sjukvårdsnämndens område.  9 familjecentraler har 

svarat på frågan. Svaren visar att fem familjecentraler erbjuder separata samtal 

med partnern. Två familjecentraler lägger sin verksamhet så att båda föräldrarna 

ska kunna närvara och uppmuntrar båda föräldrarna att delta. På två 

familjecentraler görs inget specifikt för att nå partnern. 

 

 

Familjecentral  Svar  

Ale, Älvbarnens 

familjecentral 

BMM: vid inskrivning är partnern oftast med och då lyfter de att det 
är bra att komma tillsammans för att stötta varandra och få 
förståelse. I höstas hade de inga föräldragrupper eftersom de 
prioriterade cellprov. Annars är partnern oftast med på 
föräldragrupp.  
BVC: Vid hembesöket är båda föräldrarna nästan alltid med.  
Använder materialet ”En förälder blir till” och där diskuteras hur den 
andra föräldern kan inkluderas.  
Öppna förskolan träffar oftast den andra föräldern när de byter av 
sin föräldraledighet, (samverkan inte fullt igång ännu pga flytt) 

Alingsås 

Familjecentral 

Jobbar inte specifikt för att nå ut till mammans partner men 
har många pappor där. Mammorna introducerar sina partners när 
det är dags för byte av föräldraledigheten.  

Härryda, 

Familjecentralen 

Eken  

BMM erbjuder partnern tid för samtal med vår familjebehandlare om behov 
finnes. Oftast är båda föräldrar med vid första föräldragruppstillfället innan 
förlossning. 
BVC ringer ibland samtal för att kalla till föräldragrupp eller hembesök till 
partnern, viktigt att ha bådas telefonnummer. 
Öppna förskolan pratar med mamman om att när de ska börja jobba, är det 
viktigt att partnern kan komma hit så barnet får fortsätta att komma hit 
regelbundet. Även viktigt att den andra föräldern/partnern träffar andra 
föräldrar/vuxna. 
På gång att kanske kalla partnern på ett av besöken.  
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Familjecentralen 

Hinden, Härryda 

 

Familjecentralen 

Knuten, 

Landvetter 

BMM erbjuder alla partners ett enskilt samtal med socionom.  
Bjuder in partner till alla besök förutom ett då den gravida kommer 
själv.  
”Föda utan rädsla"-kurs och tematräffar inför förlossningen bjuds 
paret in och på "Föda utan rädsla" måste den gravida ha med sig sin 
partner eller annan stödperson.  
Lyfter partners roll i anknytningen och den första tiden.  
Riktar information och tydlig gör vikten av att partnern är med på 
besöken.  
BVC bjuder in paret till alla besök utom ett.  
Föräldrautbildningen delvis lagd på sen eftermiddagstid för att båda 
ska kunna vara med.  
Riktar sin information och tydlig gör vikten av att partnern är med 
på besöken.  
Socionom erbjuder samtal enskilt med båda i paret.  
Öppna förskola en öppen miljö för båda föräldrarna.  

Kungälv, Fyren 

Ytterby 

BVC har ett besök då barnet är 4 mån som endast är för pappan / 
den andra partnern. På inbjudan för att delta i BVC föräldragrupper 
står det klart och tydligt riktat till båda föräldrarna och där upplyser 
man också om möjligheten att ta föräldraledigt för att delta. 
Annan verksamhet såsom BMM, där upplever man att pappan/ den 
andra partnern gärna deltar i föräldragrupper och på besöken.  
På öppna förskolan uppmuntrar personalen föräldrar att hjälpa 
varandra in i verksamheten, skola in den andra parten när den ska ta 
över och vara föräldraledig.  

Lerum, 

Familjecentralen 

Växthuset + 

Öppna förskolan 

Floda  

Växthuset jobbar utifrån båda föräldrarna. Vi ser inte den andra 
föräldern som mammans partner utan att det handlar om ett 
gemensamt föräldraskap.   
Till föräldragruppsträffar bjuder vi in båda föräldrarna och vi lägger 
till exempel vissa av våra föräldragruppsträffar på tider som ökar 
möjligheten för den föräldern som arbetar att kunna deltaga.  
På Öppna förskola arbetar vi aktivt och medvetet för att få alla att 
känna sig välkomna och sedda, vi arbetar för ett jämlikt 
föräldraskap. Alla våra öppettider är till för alla föräldrar.  
Vi ser konceptet ”En förälder blir till” som en bra grund i arbetet 
med familjer.   

Lilla Edet  

Familjecentral 

Mölndal 

 

Familjecentralen 

Fyrklövern, 

Mölndal 

BVC´s föräldragrupper är kl. 16.30 så har alla har chans att vara med. 
Enskilda pappa/partnersamtal när barnet är ca 4 mån. på BVC. 
BVC kallar alltid båda föräldrarna så mycket det går. 

Familjecentralen 

Centrum, 

Partille 

Sedan några månader tillbaka arbetar med pappor/partners på 
följande sätt:  
Barnmorskor ställer frågan om det finns ngt i deras uppväxt/dåtid 
som skulle kunna påverka deras föräldraskap negativt. 
Om de svarar ja så får de erbjudande om att komma till socionom. 
Många pappor/partners vill medverka i ett sådana möten så finns 
plan på att erbjuda alla pappor/partners tid (30 min) till socionom, 
vilket skulle kunna ingå i hela konceptet hos BMM. Kan vara svårt 
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att genomföra då BMM har över 400 inskrivningar per år. Ev. 
erbjuda det till förstagångspappor/partners etc. Pappor /partners 
ska få en enkät med samma ”våldsfrågor” som BMM använder sig 
av till kvinnor.  
Även BVC har nyligen börjat att ställa samma frågor då vi tror att 
ovanstående blir mer påtagligt när man redan har fått barn. 

Stenungsund 

Hasselkärnan 

BVC försöker alltid se till att det första hembesöket efter 
förlossningen, bokas när båda föräldrarna är hemma. Efterföljande 
BVC-tider erbjuder de tider för att anpassa sig efter föräldrarnas 
önskemål. Vill båda vara med och den ena föräldern arbetar så 
erbjuds tider i anslutning till antingen dagens början eller slut eller 
vid lunch-tid.   
Inbjudan till BVC-besöken riktar sig till båda föräldrarna. När 
föräldrar går isär skickas inbjudan till den adress där barnet är 
skrivet.  

Tjörn   
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Bilaga 1 

 
Postadress: 

Regionens Hus 

462 80 Vänersborg 

Besöksadress: 

Östergatan 1 

Vänersborg 

 

Telefon: 

010-441 00 00 

Webbplats: 

www.vgregion.se 

E-post: 

post@vgregion.se 

 

 

 
Datum 2018-12-11  

Diarienummer HSNV 2018-00119  

 

 

Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret 
Handläggare: Anne Svensson  

Telefon: 073-3648612  

E-post: anne.m.svensson@vgregion.se

 

Till västra hälso- och sjukvårdsnämnden 

 

 

Uppföljning av familjecentralernas arbete mot 
nyblivna föräldrar utifrån jämlikhetsperspektiv  

Sammanfattning 

Familjecentralernas verksamhet riktar sig till barn och föräldrar och verksamheten 

syftar till att vara hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande. I 

arbetet för en jämlik hälsa bör familjecentralerna arbeta för att nå alla föräldrar.  

 

Under hösten 2018 har en uppföljning gjorts av familjecentralernas verksamhet i 

västra hälso- och sjukvårdsnämndens (HSNV) område. Uppföljningen består av 

en enkät som skickats ut av avdelningen för kvalitetsstyrning, uppdrag och avtal, 

enheten primärvård och tandvård samt folkhälsa. En genomgång av rapporter och 

utvärderingar gjorda över familjecentralers verksamhet samt statistik över 

genomförda hembesök och doula uppdrag.  

 

Resultatet från uppföljningen visar på att familjecentralernas verksamhet når 

många och är en viktig verksamhet för barn och föräldrar men att verksamheten 

har svårt att nå alla nyblivna föräldrar. Ett ökat fokus bör vara på att nå föräldrar 

tidigt med information om verksamheten och att arbeta strukturerat för att nå 

föräldrar som inte ser familjecentralernas verksamhet som ett självklart alternativ 

att vända sig till. 

 

Uppföljning av familjecentraler 

Familjecentralernas verksamhet riktar sig till barn och föräldrar och verksamheten 

syftar till att vara hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande. I 

hälso- och sjukvårdsnämndens område finns familjecentraler i alla kommuner 

förutom på Öckerö, där en familjecentral är på väg att starta.  

 

Flera rapporter och undersökningar visar på värdet av familjecentraler som ett sätt 

att nå föräldrar och ge förutsättningar för goda uppväxtvillkor för barn. I arbetet 

för en jämlik hälsa bör familjecentralerna arbeta för att nå alla föräldrar. Att det är 

svårt att nå alla föräldrar är något som flera rapporter visar på vilket också 

avspeglar sig i den enkät som skickats ut under hösten till familjecentraler i västra 

hälso- och sjukvårdsnämndens område. Flera enkätsvar visar att det finns en stor 

medvetenhet om svårigheten att nå alla nyblivna föräldrar, t ex de som har annat 
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modersmål än svenska eller är resurssvaga. En annan grupp som lyfts fram är 

familjer med psykosocial problematik.   

Slutsats 

Resultatet från uppföljningen visar på att familjecentralernas verksamhet är en 

viktig verksamhet för barn och föräldrar, att den når många men inte alla nyblivna 

föräldrar. Ett ökat fokus i verksamheten bör vara på att nå föräldrar som inte ser 

familjecentralernas verksamhet som ett självklart alternativ, detta för att öka 

förutsättningarna för en jämlik hälsa. 

 

Enkätundersökningen och rapporter/utvärderingar visar alla på att det finns en 

medvetenhet hos familjecentralerna om att alla föräldrar inte nås av verksamhet 

och att det finns grupper som är svårare att nå. Flera familjecentraler har också det 

som eget verksamhetsmål att nå grupper som inte självklart vänder sig till 

familjecentralen.  

 

Det sätt som familjecentraler använder för att nå alla föräldrar är framförallt via 

muntlig och skriftlig information på barnmorskemottagningar (BMM) och på 

BVC och det finns en enighet i att det är viktigt att nå nyblivna föräldrar tidigt. 

Därför bör en metod att nå fler föräldrarna vara att arbeta via de uppsökande 

hembesöken och då även öka fokus på att fler föräldrar nås av de uppsökande 

hembesöken.  

 

Familjecentralerna använder ett flertal olika metoder och kontaktvägar för att nå 

föräldrar men ett mer strukturerat arbetssätt samt översikt av vilka metoder som 

fungerar för att nå nyblivna föräldrar skulle öka förutsättningarna för jämlik hälsa.     

 

Bakgrundsmaterial 

Enkät till familjecentraler 

Under hösten 2018 skickades en enkät ut till representanter för de fyra 

huvudaktörerna samt samordnarna på de olika familjecentralerna i Västra Hälso- 

och sjukvårdsnämndens område. Syfte med enkäten var att granska hur uppdraget 

fullföljs med focus på deltagande i samverkan av nämndområdets 

familjecentraler. I samband med enkäten som skickades ut av avdelningen för 

kvalitetsstyrning, uppdrag och avtal, enheten primärvård samt tandvård1 ställde 

ytterligare några frågor som handlade om hur familjecentralen arbetade för att nå 

alla nyblivna föräldrar samt om familjecentralen samarbetade med externa parter. 

65 enkäter skickades ut och 35 svar skickades in, en svarsfrekvens på 53,8%. 

 

Nedan redovisas en sammanställning av de frågor som ställdes i samband med 

uppdraget att göra en uppföljning av familjecentralernas arbete mot nyblivna 

föräldrar utifrån jämlikhetsperspektiv.  

 

På frågan om hur familjecentralen arbetar för att nå alla nyblivna föräldrar visar 

svaren framförallt att det handlar om muntlig information. Det handlar om 

information om familjecentralens verksamhet till föräldrar vid besök på BMM 

och BVC. Några svarar att alla nyblivna föräldrar har kontakt med sin barnmorska 

                                                 
1 Hela resultat från enkäten kommer att redovisas av avdelningen för kvalitetsstyrning, uppdrag 

och avtal, enheten primärvård, i början av 2019. 
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efter förlossning och att de därefter rapporteras till BVC. Någon annan svarar att 

barnhälsovård (bhv)sköterskorna ”hittar” familjerna i folkbokföringen och 

inväntar att de hör av sig och om de inte tar kontakt tar bhv-sköterskan personlig 

kontakt och bjuder in till familjecentralen. Några andra enkätsvar anger att vid 

hembesöket får familjen mer information om vad familjecentral är för något och 

någon anger att de använder socialtjänsten som informationskanal till nyanlända. 

 

Familjecentralerna har också ofta skriftlig information om familjecentralen som 

delas ut på BMM och BVC samt kan finnas på andra platser, såsom i väntrum 

eller på bibliotek. De använder kommunernas hemsidor och sociala medier såsom 

facebook för att informera om verksamheten till föräldrar. Någon svarar att 

familjecentralen medverkar i lokala aktiviteter i närområdet, för att visa upp sin 

verksamhet. Någon annan att de samarbetar med biblioteket och med 

skolhälsovård.   

 

På frågan om familjecentralen samverkar med andra externa parter svarade  

23, av de 31 som svarat på denna fråga, att de har externa samverkansparter. Den 

samverkan som sker med externa samverkansparter handlar om 

utbildningsinsatser och information. Flera enkäter anger att samarbetsparter är 

bibliotek, NTF (information om trafiksäkerhet), Röda korset, kyrkan, konsument- 

och budgetrådgivare. Några svarar att de också samarbetar med 

ungdomsmottagningar, kulturtolkar och familjerådgivare. Någon annan att de 

samarbetar med pappagruppsledare och ytterligare någon att de samverkar med 

samordnare för nyanlända eller med flyktingmottagningar för att få ut information 

om och introducera BVC och familjecentraler.   

 

Utvärderingar av familjecentralsverksamhet och uppsökande hembesök 

Ett flertal utredningar och utvärderingar har gjorts av verksamheten familjecentraler både 

nationellt och regionalt2. Majoriteten av utredningarna och utvärderingarna har fokus på 

organisationsformen och på vilket sätt samverkan mellan ingående parter fungerar och kan 

utvecklas. Genomförda rapporter och analyser är alla eniga i att verksamheten på 

familjecentraler är viktig för föräldrar och en bra verksamhet för att nå föräldrar som 

behöver extra stöd och att samverkan mellan de ingående verksamheterna främjar detta. 

En studie har undersökt vilka föräldrar som besöker familjecentralen och hur de uppfattar 

verksamheten3 Den visar att besökarna på familjecentralen anses, utifrån socioekonomisk 

status, representativa för familjecentralens upptagningsområde. Föräldrarna angav som 

orsak till besöket på familjecentralen var umgänge med andra, vilket framförallt framhölls 

av invandrare i förorter. Besökare menade även att kontakten med svenskar och 

utvecklande av svenska språket ökade genom besöken på familjecentralens öppna förskola. 

Studien menar att representativiteten av besökarna medför en möjlighet att se 

                                                 
2 Familjecentrum Kartläggning och utvärdering, Socialdepartementet 2014, SKL 

Familjecentraler – kartläggning och kunskapsöversikt Socialstyrelsen 2008 

Familjecentraler i Västra Götaland, Folkhälsokommittén 2009 

Regional översyn av familjecentraler, Folkhälsokommittén 2016 

 

 
3 Familjecentralen. Mervärde för alla föräldrar genom samlokalisering? Abrahamsson & Bing, 2011 

Socialmedicinsk tidskrift, 88  
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familjecentraler som bidragande till ökad jämlikhet i hälsa men att för besökare med stora 

socioekonomiska besvär och som är i stort behov av stöd har inte familjecentralerna 

tillräckliga resurser för att tillgodose behoven.   

 

Att nå blivande och nyblivna föräldrar tidigt är viktigt för att de ska få kännedom om 

familjecentralsverksamheten. Uppsökande hembesök är därför en väg att nå ut med 

information och uppmuntra till kontakt med familjecentralen. Det är också en 

kvalitetsindikator som används som uppföljning i Västra Götaland. 

 

Kvalitetsindikator: 
Första 
hembesök 

Andel (%) fått 
första hembesök 

BVC 
 födda 
2016 

födda 
2017 2016 2017 

Ale, Bohuspraktiken                                    67 72 88 79 

 Ale, Nödinge VC                                          83 76 69 79 

 Ale Adinahälsans vårdcentral Nol    51 62 88 89 

 Ale, Närhälsan Älvängen vårdcentral 122 127 65 60 

ALE 323 337 74 74 

 Kungälv, BVC Centrum praktiken 145 132 79 86 

 Kungälv, Familjecentralen Fyren  207 209 95 92 

 Kungälv, Närhälsan Nordmanna vårdcentral 34 41 88 85 

 Kungälv, Närhälsan Närhälsan Solgärde vårdcentral 114 103 89 79 

KUNGÄLV 500 485 89 87 

 Stenungsund, Närhälsan Stora Höga våårdcentral 71 93 66 89 

 Stenungsund, Närhälsan Stenungsund vårdcentral Familje 
Central Hasselkärnan 128 105 77 70 

Stenungsund, Backa Läkarhusgruppen Stenungsund 123  63  

Stenungsund, Capio Läkarhus Stenungsund 96  69 

STENUNGSUND 322 294 69 76 

 Tjörn, Almö Läkarhus 87  86  

Tjörn, Capio Läkarhus Almö 88  92 

 Tjörn, Närhälsan Tjörn vårdcentral 53 95 85 55 

 Tjörn, Närhälsan Tjörn vårdcentral Skärhamn 43  53  

TJÖRN 183 183 78 73 

 Öckerö, Närhälsan Öckerö vårdcentral 54 51 70 78 

 Öckerö, Hönö vårdcentral 49 46 84 80 

ÖCKERÖ 103 97 77 79 

 Härryda, Närhälsan Mölnlycke vårdcentral 216 163 87 64 

Härryda, Närhälsan Hindås vårdcentral 54 38 69 71 

 Härryda, Närhälsan Landvetter vårdcentral 161 146 64 68 

 Härryda, Rävlanda vårdcentral 31 28 48 61 

HÄRRYDA 462 375 74 66 

Mölndal, , Närhälsan Krokslätt vårdcentral 187 146 34 42 

Mölndal, Capio vårdcentral Mölndal 91 73 90 90 

Mölndal, Läkargruppen Mölndalsbro 147 150 18 61 

 Mölndal, Västerleden Åby VC och BVC  28 105 61 79 
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 Mölndal, Allmänhälsans vårdcentral 69  65  

Mölndal, Nötkärnan Kållereds Familjeläkare & BVC 82 93 80 65 

 Mölndal, Närhälsan Lindome vårdcentral 138 123 43 72 

MÖLNDAL 742 690 48 65 

 Partille, Närhälsan Partille vårdcentral 50 229 76 65 

 Partille, Närhälsan Partille vårdcentral Öjersjö 82  89  

Partille Närhälsan Furulund Vårdcentral Öjersjö 54  72 

Partille, Capio vårdcentral Sävedalen 86 102 91 65 

 Partille, Adina Hälsans Vårdcentral Sävedalen 56  93  

Partille, Sävedalens Vårdcentral 64  52 

PARTILLE 274 449 88 73 

Bräcke Diakoni vct Centrum 105  96  

Nörkärnan Sävelången 42  74  

Närhälsan Sollebrunn vct 48  92  

Närhälsan Sörhaga vct 212  94  

MedPro Clinic Noltorp 51  90  

Närhälsan Vårgårda 144  90  

Närhälsan Ängabo vct 44  100  

ALINGSÅS4 646   92  

Närhälsan Floda vct 99  55  

Närhälsan Gråbo vct 115  96  

Närhälsan Lerum vct 237  31  

LERUM 451   53  

 

Sammanställningen av hembesök visar att alla nyblivna föräldrar inte nås av hembesöken. 

 

Tolk och doulauppdrag  

Vid besök på barnmorskemottagningar har kvinnor rätt till tolk om de har svårt att 

förstå och/eller tala svenska. Vi en förfrågan om antalet tolkuppdrag 5 som 

genomfört i samband med besök på barnmorskemottagningar i HSNV område 

under perioden 2015-2017 har antalet uppdrag under åren varit mellan 1158 -1410 

st.  

 

Doulastöd vid graviditet och förlossning finns möjlighet att få för utlandsfödda 

kvinnor som inte kan prata svenska i HSNV områden genom det IOP (Idéburet 

offentligt partnerskap) som nämnden tecknat med föreningen ”Stöd i födelse och 

föräldraskap”. Syftet med avtalet är att erbjuda en jämlik vård i samband med 

graviditet/förlossning och öka förutsättningar för jämlik hälsa. Under tiden IOP 

avtalet har gällt har efterfrågan på doulauppdrag ökat från 25 uppdrag 2017 till 45 

uppdrag 2018. Doulauppdrag har genomförts i nästan alla kommuner i HSNV 

område under 2018 och under 2018 är det endast kvinnor ifrån 2 kommuner under 

2018 som inte har efterfrågat doulastöd.    

 

                                                 
4 Statistik saknas för Alingsås och Lerum 2017. Saknas även för Lilla Edet 2016 och 2017 
5 Antal uppdrag motsvarar inte antal kvinnor, utan 1 kvinna kan ha erhållit flera tolktillfällen, 

uppdrag 
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Doula uppdrag  2017 2018 

Mölndal 10 14 

Partille 4 4 

Härryda 2 6 

Öckerö  3 

Stenungssund  2 

Tjörn   

Kungälv 2 3 

Ale 7 6 

Lilla Edet  3 

Lerum   

Alingsås  4 

 25 45 

 

I avtalet har föreningen också fått i uppgift att etablera kontakter med 

Familjecentralerna i nämndområdets kommuner. Syftet med detta är att kvinnorna 

och deras partner skall känna till verksamheten men också känna sig mer 

bekväma och ha mod att söka sig till Familjecentralen efter förlossningen. 

Föreningen har under avtalsperioden ännu inte upprättat kontinuerliga kontakter 

med familjecentralerna men har medverkat vid en dag för familjecentraler där 

doulaverksamheten väckte stort intresse, men något konkret resultat från detta har 

ännu inte nåtts.   
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Sektorn för utbildning och kultur

Datum 2019-03-18 Dnr 2019VFN125 006

 

   
 

Beslut om avstängning av elev

Beslutsfattare Beslut (tillgänglig i pärm vid sammanträdet)

Katarina Johansson Avstängning av elev vid Landvetterskolan. 

Page 262 of 295



Anmälningar till huvudman vid misstanke om 
kränkande behandling 

13

2018VFN37
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Sektorn för utbildning och kultur

Datum 2019-03-27 Dnr 2018VFN37 606

 

   
 

Anmälningar till huvudman vid misstanke om kränkande behandling 2019-04-10

Rektor Skola

Susanne Lorenzatti

Hans Svensson

Hans Svensson

Birgitta Lager

Birgitta Lager

Annemi Lindoffer

Birgitta Lager

Johanna Wallinder

Johanna Wallinder

Johanna Wallinder

Johanna Wallinder

Hanna Ranner

Camilla Haglund

Hanna Ranner

Hanna Ranner

Annemi Lindoffer

Landvetterskolan

Härrydaskolan

Härrydaskolan

Djupedalsskolan

Djupedalsskolan

Rävlandaskolan

Djupedalsskolan

Säteriskolan

Säteriskolan

Säteriskolan

Säteriskolan

Vällsjöskolan

Hindåsskolan

Vällsjöskolan

Vällsjöskolan

Rävlandaskolan
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Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för 
utbildning och kultur 2019

14

2018VFN36
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Sektorn för utbildning och kultur

Datum 2019-03-27 Dnr 2018VFN36 002

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till välfärdsnämnden 2019-04-10

Beslutsfattare Beslut

Elisabeth Wallberg

Päivi Malmsten

Charlotte Scott

Marie Westergård

Liselott Pettersson

Sofie Johansson

Magnus Fagerström

Ulrika Sjöberg

Marie Westergård

Elin Rosén

Ann Nilsson-Mäki

Marie Fremle

Susanne Flenner

Susanne Flenner

Ingrid Källström

Elin Rosén

Pernilla Palm

Johanna Wallinder

Louise Högberg

Louise Högberg

Annemi Lindoffer

Elin Rosén

Ann Nilsson-Mäki

Börje Persson

Ann Nilsson-Mäki

Anställning obehörig, Nysäters förskola och Rullstenens förskola

Beslut efter tillsyn

Anställning obehörig, Hindås förskola och Västergärdets förskola

Aktivitetsbidrag

Anställning obehörig, Krokens förskola

Anställning obehörig, Björkängens förskola och Gärdets förskola

Avslag att ta del av allmän handling

Anställning obehörig, Tallgårdens förskola och Öppna förskolan

Investeringsbidrag

I pärm vid sammanträdet:

Yttrande till Skolinspektionen

Skolbarnomsorg, särskilt stöd

Bidrag avseende grundbelopp

Utrett misstanke om kränkande behandling, Lunnaskolan

Utrett misstanke om kränkande behandling, Lunanskolan

Interkommunalt mottagande, vuxenutbildningen

Yttrande till Skolinspektionen

Mottagande av elev i annan kommun än hemkommunen

Utrett misstanke om kränkande behandling, Säteriskolan

Utrett misstanke om kränkande behandling, Säteriskolan

Utrett misstanke om kränkande behandling, Säteriskolan

Utrett misstanke om kränkande behandling, Rävlandaskolan

Yttrande till Skolinspektionen

Skolbarnomsorg, särskilt stöd

Utrett misstanke om kränkande behandling, Hulebäcksgymnasiet

Uppskjuten skolplikt
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Beslutsfattare Beslut

Ann Nilsson-Mäki

Ingrid Källström

Kristina Edeland

Susanne Lorenzatti

Pernilla Palm

Pernilla Palm

Pernilla Palm

Pernilla Palm

Fullgöra skolplikten på annat sätt, avslag

Utrett misstanke om kränkande behandling, vuxenutbildningen

Utrett misstanke om kränkande behandling, Djupedalsskolan

Utrett misstanke om kränkande behandling, Landvetterskolan

Mottagande av elev i annan kommun än hemkommunen

Skolskjuts, avslag

Mottagande av elev i annan kommun än hemkommunen

Mottagande av elev i annan kommun än hemkommunen
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Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för 
socialtjänst 2019

15

2019VFN218
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Sektorn för socialtjänst 

Datum 2019-03-28 Dnr 2019VFN218 002

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till välfärdsnämnden april 2019

Beslutsfattare Beslut

Susanne Grabe

Susanne Grabe                                      

Fullmakt avseende företräde i domstol

Fullmakt avseende företräde i domstol
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Anmälan av delegationsbeslut från 
myndighetsutskott 2019

16

2019VFN47
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Sektorn för socialtjänst

Datum 2019-03-11 Dnr 2019VFN47 002

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 2019

Beslutsfattare Beslut

Myndighetsutskottet

Myndighetsutskottet

Myndighetsutskottet

Beslut i protokoll 2019-02-26

Beslut i protokoll 2019-03-12

Beslut i protokoll 2019-03-26
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