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Välfärdsnämnden 

Driftredovisning 
tkr Prognos 2019 Budget 2019 Avvikelse 2019 Bokslut 2018 

Utbildning och kultur 1 254 586 1 246 786 -7 800 1 169 501 

Socialtjänst 696 984 672 212 -24 772 667 865 

Nettokostnad 1 954 570 1 918 998 -32 572 1 837 366 

Välfärdsnämnden prognostiserar ett underskott om knappt 33 mnkr. Inom UTK återfinns underskotten 
inom grund- och gymnasieskola. Socialtjänsts underskott beror främst på placeringar av barn, unga 
och vuxna, relationsvåldsärenden, kostnader för försörjningsstöd, köpta platser inom funktionsstöd 
och hemtjänst. 

Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2019 Budget 2019 Avvikelse 2019 Bokslut 2018 

Utbildning och kultur 12 377 16 667 4 290 12 850 

Socialtjänst 4 298 9 298 5 000 2 093 

Nettoutgift 16 675 25 965 9 290 14 943 

Överskottet beror på tidsförskjutningar av i huvudsak inventarieköp till Fagerhultsskolan och 
stödboenden. 

 

Sektor för utbildning och kultur 

Driftredovisning 
tkr Prognos 2019 Budget 2019 Avvikelse 2019 Bokslut 2018 

Ledning 12 229 13 329 1 100 10 662 

Förskola 303 767 304 767 1 000 309 184 

Grundskola 624 622 614 622 -10 000 586 963 

Gymnasium 162 887 159 687 -3 200 153 863 

Vuxenutbildning 21 656 23 856 2 200 20 689 

Kultur och fritid 93 805 94 505 700 44 437 

Utveckling, flerspråkighet 35 620 36 020 400 43 704 

Nettokostnad 1 254 586 1 246 786 -7 800 1 169 501 

Sektorn för utbildning och kultur prognostiserar ett underskott om 7,8 mkr. Underskottet återfinns 
inom verksamheterna grundskola och gymnasium, där en anledning till underskottet är fler elever 
jämfört med budget. Övriga verksamheter lämnar överskott, bland annat på grund av vakanser. 

Ledning 

Sektorledningen prognostiserar ett överskott om 1,1 mkr till följd av vakanser och tjänstledigheter 
inom planering och tillsyn samt ej fullt utnyttjade anslag för utredningar. 

Förskola 

Förskoleverksamheten prognostiserar totalt ett överskott mot budget om 1 mkr, vilket är en förbättring 
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mot tidigare prognoser. Förskoleenheterna prognostiserar ett underskott mot budget på 4 mkr. Detta 
beror på fler barn i verksamheten än budgeterat samt att fler avdelningar varit öppna under våren än 
budgeterat. Förskolan har arbetat för att komma i fas med antalet avdelningar, vilket gett effekt under 
hösten. Enheternas underskott om totalt 4 mkr tillhör framförallt vårterminen. Förskolan organiserar 
sig nu på färre avdelningar för att optimera verksamheten. Under hösten är 110 av 131 
förskoleavdelningar öppna. Vidare prognostiserar dagbarnvårdarna ett överskott mot budget på 
1,3 mkr på grund av vakanser till följd av färre antal barn inom verksamheten. Centralt inom 
förskoleverksamheten prognostiseras ett överskott på totalt 4 mkr. Detta utgörs av lägre nettokostnader 
för köpta och sålda platser motsvarande ca 1,6 mkr, högre intäkter från föräldraavgifter och statsbidrag 
för maxtaxa om ca 1,4 mkr till följd av fler barn samt 1 mkr på grund av förseningar av 
lokalanpassningar. 

Grundskola 

Grundskoleverksamheten prognostiserar ett underskott om 10 mkr främst beroende på att flera 
grundskoleenheter inte får ihop sin ekonomi, fler elever i grundskola än budgeterat samt ökade 
kostnader för skolskjuts. Det är ca 30 fler elever i grundskola, alla i fristående regi samt ca 35 fler 
elever i fristående fritidshem, vilket motsvarar kostnader om ca 4,3 mkr. Grundskoleenheternas 
sammanlagda underskott beräknas bli 6,6 mkr inklusive statsbidraget för Likvärdig skola. Kostnader 
för skolskjuts beräknas överstiga budget med 3,9 mkr, varav 1,8 mkr avser särskola. Statsbidraget för 
maxtaxa sjunker för andra året i rad, vilket innebär en intäktsminskning om 0,6 mkr jämfört med 
budget. 

Särskoleverksamheten har några färre elever inskrivna i särskola än budgeterat, vilket motsvarar ett 
överskott om 1,6 mkr som dock förbrukas genom de ökade skolskjutskostnaderna samt underskott hos 
särskoleenheterna. Lokal- och kapitalkostnaderna väntas inte bli så höga som budgeterat beroende på 
omplacering av befintliga paviljonger samt tidsförskjutning av Fagerhultsskolan. Detta ihop med ett 
statsbidrag för obligatorisk förskoleklass, tjänstledigheter inom elevhälsan samt lägre kostnader för 
kompetensutveckling genererar ett centralt överskott om 4,4 mkr. 

Åtgärder för att få grundskoleenheternas ekonomi i balans innebär återhållsamhet i hur enheternas 
budget används. På vissa enheter har det genomförts mer omfattande åtgärder för att anpassa 
organisationen. Skolornas ekonomi följs upp kontinuerligt via nytt resursplaneringssystem och 
skolornas organisation för läsår 19-20 har anpassats efter ekonomi i högre grad, genom exempelvis 
översyn av klass- och grupporganisation samt personaltäthet. 

Gymnasium 

Gymnasieverksamheten prognostiserar ett underskott om 3,2 mkr, vilket motsvaras av den budget som 
flyttades från gymnasiet inför 2018 och som ännu inte är återförd. Underskottet är hänförligt till att 
verksamheten köper fler platser än budgeterat, ca 60 st. Samtidigt säljer Hulebäck ca 30 fler platser, 
bland annat genom att ytterligare en klass tagits in på skolan från och med höstterminen. 
Hulebäcksgymnasiets ekonomi visar ett mindre överskott trots lägre intäkter från Migrationsverket 
samt personalkostnader av engångskaraktär. 

Vuxenutbildning 

Vuxenutbildningen väntas lämna ett överskott om 2,2 mkr. Under höstterminen har Yrkeshögskolan 
(YH) startat tre nya utbildningar med fulla klasser. På grund av lägre intäkter för en mindre klass i en 
tidigare årgång, prognostiserar YH ett underskott om ca 1,2 mkr vid årets slut. Detta vägs dock upp av 
ett överskott inom övriga vuxenutbildningen, dels från färre köpta platser och dels från 
kostnadseffektiva yrkesvuxutbildningar. 

Kultur och fritid 

Den för året nya verksamheten kultur och fritid väntas lämna ett överskott om 0,7 mkr, där 
avvikelserna inom verksamheten varierar. Fritid visar ett underskott på grund av lägre intäkter för 
uthyrning av idrottshallar, vilket i sin tur beror på en pågående utredning av taxenivåer. Kultur visar 
ett överskott till följd av vakant tjänst för verksamhetschef under våren och vakant tjänst för 
enhetschef under hösten. 
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Utveckling och flerspråkighet 

Verksamheten utveckling och flerspråkighet visar en positiv avvikelse om 0,4 mkr mot budget. 
Genom ett budgettillskott inför 2019 i form av statsbidrag närmar sig enheten centrum för 
flerspråkighet (CFL) en budget i balans. Utvecklings- och stödenheten tillsammans med Tellus lämnar 
ett överskott hänförligt till vakanser och tjänstledigheter samt projektintäkter. 

Åtgärder 
• Antalet förskoleavdelningar har optimerats i förhållande till antalet barn 
• Återhållsamhet avseende vikarieanskaffning, inköp, kompetensutveckling 
• Anpassad organisation inom grundskola genom exempelvis översyn av klass- och 

gruppstorlekar samt personaltäthet 
• Ökat elevantal på Hulebäcksgymnasiet 

Underskottet avseende fler barn och elever i verksamheterna åtgärdas inte under 2019. För kommande 
planperiod har kostnadsramarna justerats i enlighet med befolkningsprognosen. Ökade kostnader för 
skolskjutsar ses över samt planeras att budgeteras upp inför 2020. 

Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2019 Budget 2019 Avvikelse 2019 Bokslut 2018 

Ledning 50 100 50 0 

Förskola 2 196 2 696 500 2 372 

Grundskola 6 515 9 015 2 500 6 650 

Gymnasium 2 166 2 166 0 2 300 

Vuxenutbildning 150 300 150 175 

Kultur och fritid 1 000 2 010 1 010 933 

Utveckling, flerspråkighet 300 380 80 420 

Nettoutgift 12 377 16 667 4 290 12 850 

Grundskolan prognostiserar ett överskott om ca 2,5 mkr på grund av att byggnationen av 
Fagerhultsskolan i Hindås senareläggs under planperioden samt att inköp av inventarier till 
Backaskolan fortfarande pågår. Övriga verksamheter prognostiserar ett överskott om sammanlagt 
1,8 mkr. 

 

Sektor för socialtjänst 

Driftredovisning 
tkr Prognos 2019 Budget 2019 Avvikelse 2019 Bokslut 2018 

Ledning 41 462 43 859 2 397 35 647 

Vård och omsorg 194 790 195 099 309 184 253 

Hälsa och bistånd 167 824 161 394 -6 430 146 054 

Funktionsstöd 164 544 155 101 -9 443 158 255 

Integration och arbetsmarknad 41 473 38 973 -2 500 34 284 

Barn och familj 86 891 77 786 -9 104 109 372 

Nettokostnad 696 984 672 212 -24 771 667 865 

Sektor för Socialtjänst prognostiserar ett underskott på 24,8 mkr, vilket främst beror på placeringar av 
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barn, unga och vuxna, relationsvåldsärenden, kostnader för försörjningsstöd, köpta platser inom 
funktionsstöd och hemtjänst. 

Ledning och administration 

Ledning och administration prognostiserar ett överskott på 2,4 mkr som främst kan hänföras till 
vakanta tjänster under del av året. 

Vård och omsorg 

Vård och omsorg prognostiserar ett överskott på 0,3 mkr, vilket dels beror på att intäkterna förväntas 
bli högre än budgeterat och dels på personalplanering utifrån behov. Inom dagverksamheten 
prognostiseras ett underskott på 0,4 mkr med anledning av nytt avtal som medför ökade kostnader för 
resor till och från dagverksamheten. 

Hälsa och bistånd 

Hälsa och bistånd prognostiserar ett underskott på 6,4 mkr. Med anledning av försenad driftstart av det 
särskilda boendet på Säteriet ökar behovet av hemtjänst och därför prognostiseras ett underskott på 
4,2 mkr. Vidare prognostiseras ett underskott på 2,8 mkr avseende placeringskostnader för vuxna. 
Inom verksamheten prognostiserar personlig assistans, sjuksköterskeenheten samt rehab och 
hälsofrämjande tillsammans ett överskott på 1,8 mkr. 

Funktionsstöd 

Funktionsstöd prognostiserar ett underskott på 9,4 mkr varav 6,7 mkr avser köpta platser. Daglig 
verksamhet prognostiserar ett underskott på 1,5 mkr, främst med anledning av nytt avtal som medför 
ökande kostnader för brukarnas arbetsresor. 

Integration och arbetsmarknad 

Integration och arbetsmarknad prognostiserar ett underskott på 2,5 mkr. Enheten för försörjningsstöd 
prognostiserar ett underskott på 3,5 mkr med anledning av fler ärenden med beslut samt tillfälliga 
boendekostnader. Vidare prognostiserar verksamheterna för nyanlända, ensamkommande och 
arbetsmarknadsenheten ett överskott på 1,0 mkr. 

Barn och familj 

Barn och familj prognostiserar ett underskott på 9,1 mkr. Placeringar av barn och unga i HVB, 
familjehem och i externa öppenvårdsinsatser prognostiserar ett underskott på 6,8 mkr med anledning 
av högre kostnader är budgeterat. Relationsvåld prognostiserar ett underskott på 4,1 mkr. 

Åtgärder 
Inom vård och omsorg har en översyn av resor till och från dagverksamhet påbörjats för att utreda 
möjligheter till minskade kostnader, men effekten av detta kommer inte att synas under året. 

Inom hälsa och bistånd pågår en genomlysning av konsumtionen avseende hemtjänst. 

En översyn av köpta platser inom funktionsstöd har påbörjats samt upphandling av ett boende och 
daglig verksamhet är klar. Ett omfattande omställningsarbete inom LSS-boenden och daglig 
verksamhet som var planerat inför 2020 tidigareläggs och har påbörjats redan under hösten. Inom 
LSS-boenden har 4 årsarbetare minskats och inom daglig verksamhet pågår omställningsarbetet, men 
kommer inte att ge den effekt under året som tidigare prognostiserats. 

Inom integration och arbetsmarknad pågår anpassningen till nya ersättningsnivåer från 
Migrationsverket. Det betyder att personalstyrkan har minskats från 8 årsarbetare till 4 årsarbetare på 
enheten för nyanlända och ensamkommande barn och unga. Inom försörjningsstödsenheten pågår 
arbetet med att sänka kostnaderna för hushåll med höga utbetalningar och arbetet enligt modellen 
Härryda framtid fortsätter. 

Barn och familj arbetar med att omförhandla dygnspris i befintliga placeringar där det är möjligt, samt 
rekrytera och placera/omplacera i egna familjehem och kontrakterade jourhem. Externa 
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öppenvårdsinsatser kommer inte att förlängas utan målet är att verkställas av den egna 
familjestödsenheten. 

På övergripande nivå har ett internt anställningsstopp införts inom sektorn. Vidare har sektorn initierat 
ett samarbete med närliggande kommuner där man ser över möjligheterna till en mer formaliserad 
samverkan, liknande den som finns inom överförmyndarverksamheten. 

Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2019 Budget 2019 Avvikelse 2019 Bokslut 2018 

Ledning 1 458 4 458 3 000 572 

Vård och omsorg 2 262 2 762 500 1 282 

Hälsa- och bistånd 180 580 400 84 

Funktionsstöd 298 498 200 155 

Integration och arbetsmarknad 100 1 000 900 0 

Barn och familj 0 0 0 0 

Nettoutgift 4 298 9 298 5 000 2 093 

Sektor för socialtjänst prognostiserar ett överskott med 5,0 mkr med anledning av att två planerade 
stödboenden inte kommer att utnyttja sin investeringsbudget samt att flera IT-satsningar inom sektorn 
kostnadsförs på driftsredovisningen. 
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Sektorn för socialtjänst
Martin Filin Karlsson

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-10-14 2019VFN556  048

Ansökan om verksamhetsbidrag, Kvinnojouren Frideborg

Sammanfattning
Kvinnojouren Frideborg ansöker om verksamhetsbidrag för 2019 och 2020 om 450 000 
kr per år för tre kvinno- och barnsamordnare, samt en verksamhetschef. Frideborg verkar 
i Mölndals stad och Härryda kommun och driver ett skyddat boende för kvinnor och barn 
som utsatts för, eller bevittnat, mäns våld och hot. Vid sidan av boendet arbetar Frideborg 
med utåtriktad verksamhet som bland annat inbegriper informationsspridning om 
relationsvåld samt samtal med stödsökande kvinnor. 

Förslag till beslut
Härryda kommun beviljar Frideborg verksamhetsbidrag om 150 000 kr för 2019 och 
150 000 kr för 2020.

Ärendet
Kvinnojouren Frideborg, organisationsnummer 852000-4998 (fortsättningsvis 
Frideborg), ansöker om verksamhetsbidrag för 2019 och 2020 om 450 000 kr per år för 
tre kvinno- och barnsamordnare, samt en verksamhetschef (bilaga 1). 

Till ansökan har bilagts information om Frideborgs styrelses sammansättning, 
verksamhetsberättelse för 2018, resultat- och balansräkning för 2018, budget för 2019, 
revisionsberättelse för 2018, verksamhetsplan för 2019 samt ett brev ställt till föreningens 
medlemmar (bilaga 2). Även föreningens stadgar har bilagts ansökan (bilaga 3).

I sin ansökan ser Frideborg ett fortsatt stort behov av deras skyddade boende för kvinnor 
och barn som utsatts för, eller bevittnat, mäns våld och hot. De ser också ett fortsatt stort 
behov av deras utåtriktade arbete där anställd och ideellt anlitad personal sprider kunskap 
om relationsvåld genom föreläsningar, en studiecirkel och olika former av stödsamtal. 
Det utåtriktade arbetet som genomförts under 2018 och planerats för 2019 beskrivs i 
avsnitten Arbetet under året respektive Verksamhetsplan 2019 i bilaga 2. 

Enligt 5 kap, 11 § socialtjänstlagen har socialnämnden ett särskilt ansvar för kvinnor som 
utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående och ska tänka på att de kan vara i 
behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Det kan handla om skyddat boende, 
men också rådgivning, stödsamtal eller ekonomiskt bistånd vid behov. Även barn som 
upplevt våld har rätt till hjälp. 
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Härryda kommun driver inget eget skyddat boende, utan får för varje skyddsbehövande 
kvinna köpa boendeplats på enskilda skyddade boenden. Under 2019 syns en 
behovsökning av boendeplatser för skyddsbehövande jämfört med tidigare år. Fler 
boendeplatser köps också av Frideborg, vars skyddade boende har plats för fem kvinnor 
med medföljande barn:

År Antal 
placeringar, 
socialt 
boende 
relationsvåld

Antal unika 
personer, 
socialt 
boende 
relationsvåld

Antal 
placeringar 
på Frideborg, 
socialt 
boende 
relationsvåld

Antal unika 
personer på 
Frideborg, 
socialt 
boende 
relationsvåld

2017 9 9 1 1
2018 31 24 1 1

2019 (t.o.m. aug.) 36 24 6 5

Utöver verksamhetsbidraget betalar Härryda kommun även 948 kr per vårddygn vid en 
placering på Frideborg.

Stödsökande kvinnor informeras om Frideborgs samtalsmottagning för råd och stöd på 
harryda.se.

Härryda kommun bedriver ett aktivt arbete i frågor gällande relationsvåld. Hösten 2016 
tillsatte sektorn för socialtjänst en planeringsledare med inriktning på våld i nära 
relationer. Planeringsledaren har bland annat arbetat fram en handlingsplan och bedriver 
löpande utbildnings- och informationsinsatser. På enheten för barn och unga finns 
specialisthandläggare med särskilt fokus på våld i nära relationer. Vidare har kommunen 
avtal med Dialoga, Göteborgs Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld, där kommunens socialsekreterare och familjebehandlare genomgår 
basutbildning.

Kommuner kan, med stöd av kommunallagen och lag (2009:47) om kommunala 
befogenheter, utge förenings- och verksamhetsstöd till organisationer under vissa 
förutsättningar. Den bedrivna verksamheten ska bland annat vara en kommunal 
angelägenhet av allmänt intresse och vara lokaliserad till kommunen och/eller rikta sig 
till kommunens invånare. 

Kommunstyrelsen beslutade den 24 september 2018, § 355 att bevilja Frideborg ett 
verksamhetsbidrag om 150 000 kr för 2018, vilket var en minskning jämfört med 2017 
års nivå på 450 000 kr. Minskningen motiverades av att Frideborg bedriver en, 
visserligen viktig och angelägen, men liten verksamhet i Härryda kommun, har egna 
vinstmedel samt att kommunens egna verksamhet hade utökats. Frideborg gör ett negativt 
resultat 2018, -26 000 kr, och prognostiserar ett resultat på -507 000 kr för 2019. 

Väsentligen är situationen nu densamma som för 2018 varvid förslag till beslut blir att 
Härryda kommun ger Frideborg ett verksamhetsbidrag om 150 000 kr för 2019 och 
150 000 kr för 2020.
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Lena Lager
Socialchef Susanne Grabe

Verksamhetschef

Bilagor
Bilaga 1: Ansökningsbrev

Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2018, verksamhetsplan 2019, resultat och balansräkning

Bilaga 3: Stadgar
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Kvinnojouren Frideborg ansöker om verksamhetsbidrag för år 2019/2020. 

Kvinnojouren Frideborg ansöker om 450 000 kr per år för tre kvinno- och barnsamordnare samt en 
verksamhetschef.  

Kvinnojouren Frideborg beviljades för 2018 ett minskat verksamhetsbidrag från Härryda kommun, vilket vi 
är tacksamma, men samtidigt oroade för. Vi har även ansökt om verksamhetsbidrag från Mölndals stad för 
innevarande år och ansökan är under behandling.  

Kvinnojouren Frideborg har tre kvinno- och barnsamordnare samt en verksamhetschef. Våra anställda har 
erfarenhet av socialt arbete samt utbildning och lång erfarenhet av arbete med kvinnor och barn som 
utsatts för eller bevittnat mäns våld och hot. De anställdas arbete med kvinnorna och barnen i vårt skyddade 
boende är mycket viktig för att kunna ge stabilitet och trygghet och en möjlighet för kvinnorna att stärka 
sig för att gå de ska gå vidare till ett liv utan våld. Det unika med Frideborgs verksamhet är den samlade 
kunskap vi har om mäns våld mot kvinnor och barn, en kunskap som vi förvärvat genom 35 års arbete inom 
området. Vi arbetar med kontinuerlig utveckling av verksamheten både vad avser personal och ideella 
jourkvinnor. 

En annan och viktig del av Frideborgs arbete är det utåtriktade arbetet. Anställda och ideella håller 
föreläsningar på bland annat skolor, mödravårds- och barnavårdscentraler samt andra samarbetspartners. 
Vi arrangerar årligen en studiecirkel i kvinnojourskuskap. Anställda arbetar även med stödsamtal för kvinnor 
som inte bor i vårt skyddade boende, men som behöver stöd och råd i sin vardag. De besvarar även samtal 
från kvinnor som söker oss via telefon och e-post.  

Vi har ideella jourkvinnor som fungerar som ett komplement till den anställda personalen. De ideella 
jourkvinnorna har anordnat trivselkvällar i det skyddade boendet, följt med barn och mammor till olika 
myndigheter, de har även haft aktitivteter utanför boendet tillsammans med kvinnor och barn. 
Kvinnojouren leds av en styrelse som består av fem kvinnor. 

Behovet av våra tjänster är fortsatt stort, eftersom mäns våld mot kvinnor och barn ökar. Många av de 
boende har tyvärr bott kvar längre än nödvändigt hos oss på grund av bristen på framförallt hyreslägenheter 
i regionen. Vi har som en följd av detta tvingats hänvisa kvinnor och barn på grund av platsbrist, vilket är 
mycket olyckligt.  

Vi vill givetvis, med ert stöd, kunna fortsätta arbeta med samma höga kvalitet i vår verksamhet även under 
kommande år.  

För Kvinnojouren Frideborg den 13 maj 2019. 

Liselotte Falk 
ordförande 

Kvinnojouren Frideborg, Box 311, 431 24 Mölndal, info@frideborg.se, org. nr. 852000-4998 
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Styrelsens sammansättning 

 

Ordförande:   Liselotte Falk 

Vice ordförande:  Anna Tjus 

Kassör:   Marielle Jenslöv 

Ledamöter:   Frida Toremar 

Christel Bergqvist  

(Invald 2018-08-28. Dessförinnan vakant.) 

Valberedning:   Ulla Nilmander Jensen 

Marita Aronson 

En plats vakant 

Revisorer:   Marie Creson 

Tina Druve 

Revisorssuppleant:  Margareta Ramberg 
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Arbetet under året 

Uppföljning av verksamhetsplan och de mål som satts för 2018: 

Att till våldsutsatta kvinnor och deras barn erbjuda skyddat boende 

1. Vi ska ha anställda som arbetar med de kvinnor och barn som söker 

vår hjälp. Som komplement till den anställda personalen har vi 

ideella jourkvinnor som stöttar i arbetet med kvinnor och barn.   

2. De anställda tar emot kvinnor från Mölndal och Härryda, som inte 

bor i det skyddade boendet, för stödsamtal. 

3. Vi ska utbilda och rekrytera ideella jourkvinnor. 

4. Vi ska ta tillvara på de kunskaper som de ideella jourkvinnorna har 

för att få tillgång till kunskapsområden som är av värde för 

verksamheten. 

Personalgruppen har bestått av fyra kvinnor, varav en 

verksamhetschef, som under året samordnat för de kvinnor och barn 

som bott på det skyddade boendet. De anställda har även tagit emot 

kvinnor på externa samtal. Det har under året funnits en grupp om ca 

tre jourkvinnor på hösten och under våren något fler. Under våren hölls 

flera matlagningskvällar och under hösten har de ideella bl.a. haft 

rörelsegympa med barnen, anordnat halloweenfest och en julfest. 

En till två gånger per månad har vår konsult kommit och skött bokföring 

och löneutbetalningar. En gång i veckan har vi haft lokalvårdare som 

städat våra lokaler. Vi har även haft tillgång till psykolog för de boende 

som kommit till verksamheten en dag per vecka. 

Antal medlemmar har under året varit 33 st. 

Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden och ett 

konstituerande styrelsemöte. 

 

Finansiering 

Föreningen har finansierats av föreningsbidrag från Mölndals Stad, Härryda 

kommun, statsbidrag genom Socialstyrelsen och placeringsintäkter enligt 

nedan: 

Mölndals Stad:  950 000 kr 

Härryda kommun:  150 000 kr 

Gåvor:     74 520 kr 

Medlemmar:      3 300 kr 

Socialstyrelsens stadsbidrag:  381 355 kr 

Organisationsöversyn 

På årsmötet togs beslut om att en organisationsöversyn skulle göras under 

året samt redovisas. Något beslut om budget för organisationsöversynen 

togs inte på årsmötet. Då några medel inte avsatts för arbetet med 

organisationsöversynen har styrelsen inte tagit in någon extern hjälp utan 

arbetat fram ett dokument i samband med styrelsemöten. Ett underlag 

som tagits fram av styrelsen har kommunicerats med personalgruppen. 

Personalgruppen har därefter haft APT där vidare arbete med dokumentet 

genomförts. Därefter var avsikten att arbeta vidare tillsammans med 

personalgruppen utifrån det dokument som tagits fram. Den redovisning 

av organisationsöversyn som kan göras till årsmötet är därför det 

ursprungliga dokument som styrelsen tagit fram (bilagt). 

Malin Brandel Ericsdotter och Johanna Almqvist Larsson anmäler följande 

avvikande mening, som antecknas: 
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På årsmötet togs beslut om att en organisationsöversyn skulle göras under 

året samt redovisas. Styrelsen har inte tagit in någon extern hjälp utan 

arbetat fram ett dokument i samband med styrelsemöten. Ett underlag 

som tagits fram av styrelsen har kommunicerats med personalgruppen. 

Därefter var avsikten att arbeta vidare tillsammans med personalgruppen 

utifrån det dokument som tagits fram. Den redovisning av 

organisationsöversyn som kan göras till årsmötet är därför det ursprungliga 

dokument som styrelsen tagit fram (bilagt). 

Att sprida kunskap och information om mäns våld mot kvinnor och barn 

1. Vi ska arbeta aktivt med att informera om mäns våld mot kvinnor 

och barn till olika verksamheter i Mölndal och Härryda 

Kommentar till målen: Flera föreläsningar har hållits under året. Personal 

har bland annat föreläst på Krokslätts gymnasium – vård och omsorg, 

Rotary, Familjecentralen i Mölnlycke, två tillfällen vid Campus Mölndal, 

resurspersonnätverket Mölndal, socialdemokraternas gruppmöte i 

Härryda. Studiebesök har tagits emot av omvårdnadsprogrammet Härryda, 

intervjuer av studenter för uppsats etc. Inför 8 mars 2018 trycktes en artikel 

skriven av Frideborg och den 25 november 2018 hölls ett event i Mölndal 

centrum. 

Kontakt har även tagits med alla politiska partier i Mölndal och personal 

har efter det haft möte med Miljöpartiet och Liberalerna. Syftet med detta 

har varit att utröna hur vi kan samverka för att Mölndal aktivt ska arbeta 

med frågan om mäns våld mot kvinnor och barn. 

Personal har deltagit i ROKS monter på bokmässan. 

Under hösten togs en ny logga fram för föreningen. Detta för att bättre 

kunna arbeta med marknadsföring, sociala medier och utåtriktad 

verksamhet.   

Att aktivt samarbeta med myndigheter, kvinnojourer och andra ideella 

organisationer 

1. Vi ska samarbeta med Riksorganisationen för kvinnojourer och 

tjejjourer i Sverige (ROKS), Kvinnojourer i väst (KiV), samt andra 

kvinnojourer. Vi ska arbeta aktivt för ett väl fungerande samarbete 

med socialtjänsten i Mölndal och Härryda, hälso- och sjukvården, 

polisen samt andra aktörer av värde för vår verksamhet. 

2. Årsmöte ska hållas en gång per år. Dessutom ska temakvällar, 

uppstartsmöte, utbildning och andra aktiviteter anordnas av och 

för jourkvinnor och medlemmar. 

Kommentar till målen:   Under året har vi deltagit i flera samverkansmöten, 

föreläsningar och utbildningsdagar anordnade av KiV, ROKS och via Adele 

gruppen. Under året har samverkan med relationsvåldsteamet i Mölndal 

stärkts efter att båda parter är av meningen att det gynnar staden.  

Träffar och möten 

Årsmöte hölls i mars månad. Ett extra årsmöte hölls i augusti. Kallelse har 

gått ut till två medlemsmöten under året, men de har inte genomförts 

p.g.a. av för få anmälda. De ideella jourkvinnorna har träffats regelbundet 

under året för planering av aktiviteter och håller kontakten via en 

Whatsapp-grupp. 

Vid Roks årsmöte i maj valdes Liselotte Falk in som ledamot i styrelsen. 

Övriga punkter 

1. Vi ska fortbilda oss genom föreläsningar och kurser för personal, 

styrelse och ideella som ska stärka verksamheten 

2. Vi arbetar med kontinuerlig kvalitetssäkring 
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Kommentar till målen: All personal har genomgått utbildning i 

riskbedömningsinstrumenten SARA och PATRIARK. Personal har deltagit i 

Länsstyrelsens utbildning om intersektionellt perspektiv på våld i nära 

relationer. Deltagande i ROKS utbildningshelger med fokus på anställda – 

styrelse, samt inspirationshelg. Föreläsning om våld och vårdnad och en 

heldagskonferens om våld i hederns namn. Konferens om pornografi och 

kopplingen till prostitution. Nolltolerans mot könsstympning av flickor och 

kvinnor och Barnen i fokus.  

All personal genomgick en brandutbildning på kontoret. Ändring av 

arbetstider till flex-avtal för all personal för att bättre kunna möta 

verksamhetsbehovet. 

Verksamheten i siffror: 

Skyddat boende 

Boende kvinnor: 19 kvinnor med sammanlagt 1119 nätter 

Boende barn: 19 barn med sammanlagt 1443 nätter 

Extern verksamhet 

6 kvinnor från Härryda som totalt kommit på 44 stycken samtal. 

7 kvinnor från Mölndal som totalt kommit på 17 stycken samtal. 

1 kvinna från Göteborg som kommit på 1 samtal.  

Utöver det har flertalet samtal med stödsökande kvinnor skett över 

telefon och e-post. 

 

 

 

Tack till: 

Alla hyresgäster hos Mölndals Bostäder som skänkte julgåvor. Mölndals 

Bostäder. Mölndals Stad. Härryda Kommun. Mary Kay. Odd Fellows, Sisters 

international. Alla som skänkt kläder, leksaker, skor mm.  Pay it forward, 

Våra ideella jourkvinnor. Det största tacket går till alla kvinnor som vi fått 

förtroendet att få följa en bit på vägen.  
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Balansräkning 2018  
  
Inventarier 58 

Kundfordringar 106 

Förutbetald hyra etc. 232 

Likvida medel 5 839 

Summa tillgångar 6 235 

  
Eget kapital/balanserad vinst/förlust 5 778 

Leverantörsskulder 127 

Skatteskuld 89 

Upplupna semesterlöner mm 158 

Upplupna arbetsgivaravgifter 92 

Övriga skulder 17 

Summa Eget kapital, avsättningar och  
6 261 

Skulder                                                              

Årets Resultat                                                     -26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget 
2018 

Resultat 
2018 

Budget 
2019 

Intäkter    
Bidrag Mölndals Stad 
+ Föreningsbidrag 

 

 

 

920 950 950 

Bidrag Härryda 
kommun 

450 
150 

150 

Hyresintäkter 2000 1 660 2 000 

Gåvor övr bidrag 15 455 15 

Medlemsintäkter 2 3 3 

Övriga intäkter, ers  
för boende 

90 

105 

15 

Totala Intäkter 3 477 3 323 3 133 
  

 

 

Kostnader 
 

 

 

Kostnader boendet 700 730 900 

Kostnader Ideell 
personal 

10 
0 

10 

Styrelsearvoden inkl 
soc 

60 
23 

30 

Kontorskostnader 300 393 400 

Personalkostnader 2407 2 242 2 300 

Finansiella 
kostn/intäkter 

0 
-39 

0 

Totala Kostnader 3 477 3 349 3 640 

Resultat 0 -26 -507 
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Verksamhetsplan 2019 

Syfte 

Erbjuda stöd och skydd till kvinnor och barn som utsatts för mäns våld 

eller våld i hederns namn, via stödverksamhet eller skyddat boende. 

Vision 

Ett samhälle fritt från mäns våld mot kvinnor och barn. 

Mål 

1 Föreningen ska med god kompetens och hög kvalitet tillgodose de 

behov som stödsökande i kontakt med oss har 

1.1 Kvinnor och barn som kommer i kontakt med oss möts med ett 

kvalificerat och adekvat förhållningssätt 

Aktivitet: En kompetensinventering ska göras i föreningen 

Aktivitet: Kontinuerlig fortbildning hos styrelse, personal och ideella 

Aktivitet: Alla ideella jourkvinnor som engagerar sig i verksamheten ska ha 

genomgått en grundutbildning i jourkunskap 

Aktivitet: Alla ideella styrelsemedlemmar som engagerar sig i 

verksamheten ska ges möjlighet att genomgå en grundutbildning i 

styrelsekunskap 

Aktivitet: All personal som arbetar i verksamheten ska ha adekvat 

utbildning 

1.2 En barnsamordnare ska arbeta med fokus på barnens bästa 

Aktivitet: I samråd med övrig personal starta barnverksamhet 

Aktivitet: Adekvata aktiviteter ska finnas utifrån ett brett åldersspektrum  

Aktivitet: Fokus under året i barnverksamheten ska vara tonåringar och se 

till vilka förändringar som behöver göras för att nå målgruppens behov 

1.3 Ideella jourkvinnor arbetar  i verksamheten 

Aktivitet: Aktiviteter på initiativ från de ideella jourkvinnorna anordnas för 

de boende eller på annat sätt i föreningen 

Aktivitet: Minst en ny kvinnojoursutbildning ska hållas under året 

Aktivitet: En personal fungerar som samordnare för de ideella 

jourkvinnorna tillsammans med ansvarig i styrelsen 

Aktivitet: En lathund för ideella jourkvinnor ska tas fram under året 

1.4 Alla boende på det skyddade boendet ska få en genomförandeplan 

upprättad.  

Aktivitet: Genomförandeplan ska tillsammans med den boende, personal 

och socialtjänst upprättas inom tre veckor efter inflytt 

Aktivitet: Utbildning i BBIC ska hållas under våren 

Aktivitet: Internutbildning i rättspår för att personal ska kunna använda 

alla funktioner på rätt sätt 

1.5 Föreningen ska under våren ta fram underlag för hur verksamheten 

kan möta upp de förslag som framgår av den statliga utredningen 

”Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i 

skyddat boende” SOU 2017:112 

Aktivitet: En huvudansvarig följer upp utredningen och avrapporterar vid 

tre tillfällen under första halvåret till styrelse och personal vilka åtgärder 

som behöver göras 

Aktivitet: Alla styrelsemedlemmar och all personal ska aktivt ta del av 

detta 
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Aktivitet: Arbetet med de åtgärder som behöver göras efter att beslut 

tagits, ska vara påbörjade och senast vid årsskiftet klara för beslut för 

fortsatt arbete i föreningen 

1.6 Föreningens lokaler ska ses över och rustas upp så att det är 

trivsamt för de boende och det går att bedriva verksamhet i dem. 

Aktivitet: Uppfräschning av allmänna utrymmen samt rummet Ada i 

kollektivet 

Aktivitet: Lokalerna ska ses över så att det finns utrymme för tonåringar 

2 Föreningens verksamhet ska vara känd så att stödsökande kan nå 

oss samt att andra både privatpersoner och föreningar vet att vi 

finns och vad vi gör. Föreningen ska arbeta för att vara en välsedd 

och viktig del i arbetet mot våld i nära relationer. 

2.1 Boende i Mölndal och Härryda ska känna till vår verksamhet, veta 

vad vi gör samt hur vi går att nå 

Aktivitet: Anordna manifestationer eller andra utåtriktade aktiviteter 8 

mars och 25 november  

Aktivitet: Sätta upp posters med vår information 

Aktivitet: Aktivitet på sociala medier 

Aktivitet: Delta på lokala evenemang, ex kulturnatta i Kvarnbyn,  

Aktivitet: Antalet medlemmar ska ökas 

Aktivitet: Ta fram ett tackkort som lämnas till privatpersoner som ger oss 

gåvor 

2.2 Vi ska vara en naturlig samarbetspartner i Mölndals stad och 

Härryda kommun 

Aktivitet: Aktivt delta i samverkansgrupper 

Aktivitet: Skapa nya samverkansgrupper med bland annat polisen och 

sjukvården 

Aktivitet: Samverkan med olika föreningar i Mölndals stad och Härryda 

kommun ska uppmuntras 

Aktivitet: Kontakt ska tas med ett eller flera studieförbund för att 

upprätta en samverkan 

Aktivitet: Kontakt ska tas med alla politiska partier i Mölndal stad och 

Härryda kommun 

2.3 Arbeta med att belysa samhällsproblemet mäns våld mot kvinnor 

och barn 

Aktivitet: Två debattartiklar ska skrivas och försöka publiceras 

2.4 Omvärldsbevakning 

Aktivitet: En personal och en styrelsemedlem ska ha ett särskilt ansvar för 

att hålla sig uppdaterade om utveckling som sker i omvärlden 

2.5 Planera för och genomföra ett evenemang för föreningens 35-

årsjubileum den 25 november  

Aktivitet: En planeringsgrupp ska tas fram som under våren 2019 ska ta 

fram förslag för jubileum  

3 Föreningen ska hålla en god arbetsmiljö för anställda, styrelse och 

ideella 

3.1 Antalet sjukskrivningar bland personalen ska minska 

Aktivitet: En översyn av arbetsuppgifter ska göras och ansvarsområden 

ska fördelas över personalgruppen 

Aktivitet: En organisationsöversyn ska göras som på grunden ska 

undersöka hur föreningen fungerar 
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4 Föreningen ska arbeta för att ha en god och stabil ekonomi 

4.1 Bidragsgivande kommuner 

Aktivitet: Samverkan med bidragsgivande kommuner ska vara gott 

4.2 Projektpengar 

Aktivitet: En kvinna ur personal och en ur styrelsen har som uppdrag att 

bevaka projektpengar som går att söka 

Aktivitet: Se över vilka intresse- och branschorganisationer som finns som 

vi kan samverka. 

 

5 Se över möjligheterna att starta en tjejjour 

5.1 Diskussion ska föras om behov och möjlighet av att en tjejjour 

startas 

Aktivitet: Om vi får kontakt med tjejer som vill starta en tjejjour ska detta 

uppmuntras. 
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STADGAR FÖR KVINNOJOUREN FRIDEBORG 

Antagna år 1984. Senast ändrade 2016-03-08 

INLEDNING 

Kvinnojouren Frideborg i Mölndal/Härryda är en feministisk, ideell, partipolitisk- och 

religiöst obunden förening som ska verka mot mäns våld mot kvinnor och barn samt arbeta 

för jämställdhet mellan kvinnor och män på samhällets alla nivåer. Föreningens mål och 

verksamhet regleras av dessa stadgar. 

 

§ 1  MÅL 

  

Föreningen har följande mål: 

- Att ge våldsutsatta kvinnor stöd i akuta nödsituationer.  

- Att bedriva jourverksamhet. 

- Att verka för ökad kunskap om mäns våld och sexuella övergrepp mot 

kvinnor i nära relationer och dess orsaker.  

 

§ 2  VERKSAMHET 

  

För att uppnå de uppsatta målen i föregående paragraf ska föreningen 

- Bedriva jourverksamhet 

- Uppmuntra kvinnor till samhällsengagemang 

- Verka för förståelse för alla människors lika värde oavsett kön, etnicitet och 

religion 

- Genomföra jourutbildning enligt upprättad studieplan 

 

§ 3 MEDLEMSKAP 

 

3: 1  Medlemskap beviljas kvinnor som antagit föreningens stadgar samt erlagt 

medlemsavgift. 

 

3: 2 Stödjande medlemskap beviljas föreningar och företag. 
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3: 3  Medlemskapets upphörande 

 Uteslutande av medlem sker när medlem motarbetar föreningens mål eller på 

annat sätt skadar föreningens verksamhet och syfte. Uteslutning avgörs av 

styrelsen. Medlem ska skriftligen underrättas och beredas tillfälle att yttra sig. 

 

§ 4  MEDLEMSAVGIFT 

  

Medlemmar ska årligen erlägga medlemsavgift med av årsmötet fastställt 

belopp. 

 

§ 5  VERKSAMHETSÅR 

  

Föreningens verksamhetsår ska vara kalenderår.  

 

§6  ORGANISATION 

  

Föreningens verksamhet utövas av årsmötet och av årsmötet vald styrelse. 

 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och är beslutsmässig med det 

antal medlemmar som är närvarande. 

 

6: 1 Vid föreningens årsmöte har varje närvarande medlem som fyllt 15 år yttrande- 

förslags- och rösträtt. Ombudsröstning godtas inte. Röstlängd vid årsmötet 

upprättas med hjälp av för dagen gällande medlemsförteckning. 

 

6: 2  Röstlängd sker som regel öppet. Vid personalval ska sluten omröstning 

tillämpas på begäran. 

  

I annat ärendet än val kan röstning ske med slutna sedlar på begäran samt om 

årsmötet beslutar om detta. 

 

 Som årsmötets beslut gäller den mening som får det högsta röstantalet. Vid lika 

röstantal avgörs företrädet genom lottning. 
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 Till styrelse och valberedning är endast medlemmar i föreningen valbara. 

Ordföranden och kassör måste vara myndiga. 

  

Revisorer och dess suppleanter kan väljas även utanför föreningen. 

 

§ 7  ORDINARIE ÅRSMÖTE 

 

7: 1 Föreningens ordinarie årsmöte hålls varje år före mars månads utgång. 

 Tid och plats för årsmötet utfärdas av styrelsen och ska ske per brev och/eller 

annons i ortspressen minst fyra veckor före årsmötet. 

 

7: 2 Motioner och frågor till årsmötet ska vara styrelsen till handa senast två veckor 

före årsmötet. 

  

Alla beslutsunderlag ska finnas tillgängliga för årsmötet på mötesplatsen senast 

en timma före utsatt tid för årsmötet. 

 

7: 3 Vid ordinarie årsmöte ska följande ärende förekomma: 

 1. Mötets öppnande 

 2. Justering av röstlängd 

 3. Val av mötesordförande 

 4. Styrelsens anmälan om protokollförare 

 5. Val av två justerare och tillika rösträknare 

 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt för person som inte är medlem. 

 7. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst. 

 8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning. 

Revisorernas berättelse. 

 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om uppkommen vinst 

eller förlust. 

 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.  

 I detta beslut äger inte styrelsens ledamöter rätt att rösta. 

 10. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för innevarande 

år. 

 11. Fastställande av avgifter för nästföljande år. 
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 12. Val av: Ordföranden, Kassör och övriga ledamöter samt ev. fyllnadsval. 

 13. Val av två revisorer samt suppleanter för dessa för ett år. 

 14. Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande för att 

förbereda de val som enligt punkterna 12-13 ska förekomma vid nästföljande 

årsmöte. 

 15. Behandling av motioner och frågor som styrelsen hänskjutit till årsmötet. 

 16. Mötets avslutande. 

 

Eventuella reservationer till årsmötets beslut i ärende ska bekräftas skriftligen 

och behörigen vara inlämnad till årsmötets ordföranden innan mötets avslutas. 

 

§ 8  ÖVRIGA MÖTEN 

  

Annat medlemsmöte än årsmöte bör hållas två gånger/år. 

 Kallelse utgår som till ordinarie årsmöte. 

 

§ 9 EXTRA ÅRSMÖTE 

  

Extra årsmöte ska hållas: 

- Vid beslut av styrelsen 

- Vid begäran av revisorerna 

- Vid begäran av minst 30 % av medlemmarna 

Begäran om extra årsmöte ska vara skriftlig och tillsändas styrelsen samt 

innehålla uppgift och underlag för de ärenden som ska tas upp till behandling. 

 

Extra årsmöte ska hållas inom 60 dagar räknat från den dag då begäran om extra 

årsmöte inom till styrelsen. Tid och plats fastställes av styrelsen. 

 

Kallelse till extra årsmöte utgår i enlighet med förfarandet för ordinarie årsmöte. 

Vad gäller rösträtt, röstning, närvaro- och yttranderätt samt möteshandlingars 

tillgänglighet före mötet gäller samma bestämmelser som vid årsmötet. 
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10 §  STYRELSEN 

 

Förvaltning av styrelsens angelägenheter handlägges av den av årsmötet valda 

styrelsen. 

 

10:1 Styrelsen ska bestå av ordföranden, kassör och tre, fem eller sju ledamöter. 

 Styrelsen konstituerar sig i övrigt själv. 

 

10:2 Årsmötet väljer ordföranden, kassör och tre, fem eller sju ledamöter. 

Vid första val enligt denna stadga utses emellertid halva antalet ledamöter för 

ett år. Ordföranden och kassör bör inte väljas samma år. 

 

10:3 Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordföranden, av ordföranden utsedd 

person eller på begäran av revisorerna.  Styrelsen ska sammanträda minst sex 

gånger per år. 

 

10:4 Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras. 

 Styrelsen är beslutsmässig vid minst halva antalet närvarande ledamöter. 

Beslut av styrelsen fattas av majoritet. Vid lika röstetal äger sittande 

ordföranden utslagsgivande röst. 

 

10:5 Styrelsen kan inom sig utse administrativt utskott. AU ska vid sina möten föra 

beslutsprotokoll som ska tillställas styrelsen samt revisorerna. 

  

Styrelsen kan inom eller utom sig tillsätta arbetsgrupper vilka svarar inför 

styrelsen för sin verksamhet. 

  

Styrelsen kan delegera åt AU eller arbetsgrupp att mellan styrelsens 

sammanträden besluta i frågor av enklare beskaffenhet. Sådana beslut ska i 

efterhand godkännas av styrelsen.  

  

Styrelsen bör till sina sammanträden kalla anställda och kan adjungera andra 

personer som då får yttrande- och förslagsrätt. 
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10:6 Firmateckning och fullmakter  

  

Styrelsen utser inom sig två personer som var för sig ges rätt att teckna 

föreningens namn. Den ene ska vara ordförande eller kassör. 

  

Styrelsen utfärdar fullmakt till två personer som ges rätt att teckna föreningens 

postgiro, bankmedel och värdeförsändelse och ansvarar för att beslut om 

teckningsrätt och fullmakter utan dröjsmål meddelas vederbörande inrättning 

genom justerat protokollsutdrag. 

 

10:7 Styrelsen ska utöver vad som sägs på annan plats i dessa stadgar: 

- inom eller utom sig utse sekreterare 

- anställa och entlediga personal 

- bereda ärenden som ska behandlas av årsmötet 

- verkställa av årsmötet fattade beslut 

- ansvara för föreningens tillgångar 

- avge årsredovisning till årsmötet 

- i övrigt handlägga föreningens angelägenheter 

 

10:8 Styrelsen ska ha sitt säte i Mölndal 

 

§ 11 JOURVERKSAMHET 

 

Endast jourutbildad medlem äger rätt att delta i jourverksamhet och ska då iaktta 

tystnadsplikt. 

 

§ 12 RÄKENSKAPER OCH REVISION 

 

Föreningens räkenskaper ska årligen per den 31 december sammanföras i ett 

fullständigt bokslut. Räkenskaperna ska tillsammans med räkenskapsberättelsen 

senast 30 dagar före årsmötet tillställas revisorerna för granskning. 

Föreningens årsredovisning ska årligen granskas av årsmötets valda revisorer. 
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§ 13 STADGEÄNDRING 

 

Förslag till ändring av föreningens stadgar ska behandlas av årsmötet. Förslag 

till ändring kan väckas av styrelsen eller av enskild medlem och ska handläggas 

som motion till årsmötet enligt § 7:2. 

 

Ändring av stadgarna medges, om tre fjärdedelar av de röstberättigade 

närvarande medlemmarna så anser, eller om frågan uppnår enkel majoritet på 

två på varandra följande årsmöten. 

 

§ 14  UPPHÖRANDE 

 

För att beslut om upphörande ska vara giltigt krävs minst tre fjärdedelar av de i 

beslutet deltagande medlemmarnas röster vid två på varandra följande årsmöten. 

Det ska gå minst en månad mellan dessa möten och minst det ena ska vara 

ordinarie årsmöte. 

Vid upphörande ska föreningens tillgångar tillfalla annan kvinnojour. 
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Sektorn för socialtjänst
Elisabeth Trenter

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-09-19 2019VFN492  739

Förvaltningens utredning om personer över 90 år ska ha rätt till plats

Sammanfattning
I välfärdsnämndens verksamhetsplan för 2019-2021 anges att förvaltningens inriktning 
ska vara att personer över 90 år som ansöker om plats på vård- och omsorgsboende ska 
beredas plats.

Kommuner kan i riktlinjer för handläggning ta hänsyn till åldersfaktorn i bedömningen av 
behov, men att bevilja bistånd med enbart ålder som grund strider mot bestämmelser i 
såväl kommunallagen (2017:725) som i socialtjänstlagen (2001:453). Personer i Härryda 
kommun som inte uppfyller kriterierna för vård- och omsorgsboende, men som på grund 
av otrygghet och oönskad isolering önskar byta bostad kan av socialtjänsten i stället 
erbjudas bistånd enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen i form av bostäder med god 
tillgänglighet (BGT). Ett förslag att ersätta begreppet BGT med biståndsbedömt 
trygghetsboende arbetas för närvarande fram av sektorn för socialtjänst.

Samråd har skett med kommunens pensionärsråd den 14 oktober 2019. Rådet har inget att 
erinra. Pensionärernas Riksorganisation (PRO) och SPF Seniorerna (SPF) i Härryda 
kommun har inkommit med skriftliga synpunkter som biläggs ärendet.

Förslag till beslut
Välfärdsnämnden anser att uppdraget är utrett och därmed avslutat.

Ärendet
I välfärdsnämndens verksamhetsplan för 2019-2021, kapitel 3.4.3 ”Övriga politiska 
inriktningar och uppdrag” anges att förvaltningens inriktning ska vara att personer över 
90 år som ansöker om plats på vård- och omsorgsboende ska beredas plats. Inriktningen 
innebär att undersöka de juridiska förutsättningarna för en åldersstyrd 
biståndsbedömning, samt att se över aktuella riktlinjer för biståndshandläggning så att en 
åldersfaktor främjas i samband med utredning av individens behov. 

Juridisk bedömning

Rättspraxis visar att åldern har stor betydelse vid bedömningen av rätten till särskilt 
boende. Ju högre ålder desto större möjlighet att beviljas särskilt bistånd är en regel som 
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kan anses gälla. Domstolarnas argument är att hög ålder i sig är en omständighet som 
talar för att hälsoproblem och hjälpbehov kommer att öka med tilltagande ålder. Klarar 
man däremot sin vardag och om de psykologiska förutsättningarna är goda, innebär hög 
ålder inte per automatik att man har rätt till ett särskilt boende.

Bestämmelsen i 4 kap. 1 § socialtjänstlagen medger inte att bistånd beviljas med enbart 
ålder som grund. Hjälp och stöd enligt denna paragraf förutsätter att det finns individuella 
behov hos den sökande som behöver tillgodoses och som inte kan tillgodoses av den 
sökande själv eller på något annat sätt. Det betyder att beslut om bistånd ska föregås av 
och bygga på en individuell behovsprövning av den enskildes behov av insatser. I 
praktiken betyder det att en person inte kan beviljas vård- och omsorgsboende om denne 
får en skälig levnadsnivå genom hemtjänst och andra insatser, som till exempel 
ledsagning. Detta innebär att det inte är möjligt för en kommun att med stöd av 
socialtjänstlagen tillhandahålla särskilt boende till samtliga invånare som fyllt 90 år.

Att bevilja en ansökan enbart på grund av den enskildes ålder är inte heller möjligt på 
grund av den så kallade likställighetsprincipen. Enligt 2 kap. 3 § kommunallagen ska 
kommuner och landsting behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl 
för något annat. Likställighetsprincipen innebär enligt rättspraxis att det inte är tillåtet för 
kommuner och landsting att särbehandla kommunmedlemmar eller grupper av 
kommunmedborgare på annat än objektiv grund. 

Kriterier för att bevilja insatsen särskilt boende

Särskilt boende behövs när vård- och omsorgsbehovet är stort och kräver närhet till 
personal dygnet runt. Orienteringshandikapp och omvårdnadsbehov med korta kritiska 
intervall är de vanligaste skälen för att beviljas bostad i särskilt boende. Att anhöriga inte 
klarar av tillsynen av den närstående kan vara ett annat skäl.

Även om det inte är juridiskt möjligt att bevilja insatsen enbart på grund av ålder har 
kommuner möjlighet att betona åldersfaktorn i riktlinjer för handläggning. 
Kommunstyrelsen fastställde 21 november 2016 § 347 Härryda kommuns nuvarande 
riktlinjer för biståndsinsatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år, personer 
under 65 år med fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar samt personer som 
befinner sig i livets slutskede. I dessa riktlinjer framgår följande: 

”I de fall den enskilde uppnått en ålder av 90 år ska åldersfaktorn, samt upplevd oro och 
otrygghet, tas med som faktorer vid bedömning av behov av särskilt boende.”

Övriga kriterier för att bevilja särskilt boende beskrivs i riktlinjerna på följande sätt:

”För att beviljas särskilt boende ska den enskilde ha bestående och omfattande behov av 
omsorg och tillsyn under stor del av dygnet. Behovet ska inte kunna tillgodoses i det egna 
hemmet genom insatser såsom exempelvis hemtjänst, dagverksamhet, boendestöd med 
mera. De omfattande behoven kan vara av såväl fysisk som psykiskt art såsom upplevd 
oro samt otrygghet. När det gäller att mäta upplevd oro och otrygghet vid ansökan om 
särskilt boende tillämpar Härryda kommun en arbetsmetod för handläggarna. 
Arbetsmetoden innehåller bedömningsfrågor samt tillämpningsanvisningar som ska 
fungera som ett bedömningsunderlag för ställningstagande till rätten till särskilt boende.”

Arbete med att revidera riktlinjer för biståndsinsatser enligt socialtjänstlagen pågår.
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Bostäder med god tillgänglighet och biståndsbedömt trygghetsboende

En person som inte uppfyller kriterierna för särskilt boende men som har visst behov av 
stöd och upplever otrygghet kan i Härryda kommun beviljas bostad med god 
tillgänglighet, BGT, en insats som erbjuds enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen.

Den 2 april 2019 infördes det en ny bestämmelse i socialtjänstlagen som möjliggör för 
kommuner att inrätta en särskild boendeform för äldre; biståndsbedömt trygghetsboende. 
Boendeformen är tänkt för äldre med mindre vårdbehov som behöver visst stöd i boendet 
och annan lättåtkomlig service, och som behöver bryta oönskad isolering. Ett förslag att 
ersätta begreppet bostad med god tillgänglighet med biståndsbedömt trygghetsboende 
arbetas för närvarande fram av sektorn för socialtjänst.

Samråd

Samråd har skett med pensionärsrådet den 14 oktober 2019. PRO och SPF i Härryda 
kommun har inkommit synpunkten att ärenden gällande personer äldre än 90 år som 
ansöker om särskilt boende ska beslutas av välfärdsnämndens utskott för individuella 
ärenden. Synpunkten att välfärdsnämndens delegationsordning ska ändras i detta 
avseende kommer att utredas vid kommande revidering.

Förvaltningens bedömning

Kommuner kan i riktlinjer för handläggning ta hänsyn till åldersfaktorn i bedömningen av 
behov, men att bevilja bistånd med enbart ålder som grund är enligt Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) inte förenligt med bestämmelser i kommunallagen och 
socialtjänstlagen. Är den sökande 90 år eller äldre ska åldern tas med som en faktor vid 
bedömningen. Personer i Härryda kommun som inte uppfyller kriterierna för vård- och 
omsorgsboende, men som på grund av otrygghet och oönskad isolering önskar byta 
bostad kan erbjudas boendeformen bostäder med god tillgänglighet (BGT), en insats som 
erbjuds enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen. Ett förslag att ersätta begreppet BGT med 
biståndsbedömt trygghetsboende arbetas för närvarande fram av sektorn för socialtjänst.

Bilagor
1. Synpunkter från PRO och SPF i Härryda kommun

Lena Lager
Sektorchef Carina Fransson

Verksamhetschef
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Till Sektorn för Socialtjänst 2019-10-17

Synpunkter på Utkast Förvaltningens utredning om personer över 90 år 
ska ha rätt till plats på Särskilt Boende och snart även biståndsbedömt 
trygghetsboende

Vi välkomnar detta utkast med tillhörande presentation som tydligt beskriver varför vi 
inte kan få flytta till Särskilt boende enbart för att vi fyllt 90 år. 

Lagstiftning
KPR inser att det med nuvarande lagstiftning är ogörligt att tillgodose önskemål om rätt 
till särskilt boende på grund av viss ålder utan fler behov.

Delegationsordning
Dock är det av synnerligen stor vikt att biståndshandläggare utför en klargörande 
utredning av biståndsbehovet med beaktande alla de komponenter som har betydelse vid 
bedömningen. Eftersom beslut i ett antal rättsfall har gått emot kommunen, gällande plats 
på särskilt boende för 90-åringar, bör det övervägas att ärenden gällande personer äldre 
än 90 år beslutas av Välfärdsnämndens utskott för individuella ärenden genom ändring 
av kommunens delegationsordning.

Arbetsmetodik
Detta särskilt med hänsyn till att KPR trots upprepade önskemål inte erhållit begärt 
skriftligt förtydligande/klargörande av biståndshandläggarnas utrednings- och 
arbetsmetodik av biståndsärenden för äldre. Detta är särskilt viktigt för äldre äldre.

God och skälig
Eftersom pågående översyn av SOL gällande äldreomsorg bl.a. innefattar begreppen 
Skälig respektive God levnadsstandard bör förvaltningens- och KPRs- yttranden 
översändas till socialdepartementets kommitté för översyn av socialtjänstlagen.

 PRO och SPF i Härryda kommun
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Sektorn för utbildning och kultur
Thomas Svensson

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-10-21 2019VFN458  612

Plan för utbildningar på introduktionsprogram

Sammanfattning
Välfärdsnämnden ansvarar för att besluta om en övergripande plan för utbildning på 
introduktionsprogrammen på Hulebäcksgymnasiet. I planen ska huvudmannen beskriva 
den eller de utbildningar inom de olika introduktionsprogrammen som man erbjuder.

Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett 
nationellt program på gymnasiet, eller leda till att de kan få ett arbete. Plan för 
introduktionsprogrammen på Hulebäcksgymnasiet beskriver dels vad som gäller för 
introduktionsprogrammen generellt, dels vad som gäller specifikt för varje program. 
Generellt gäller exempelvis att varje elev är knuten till en mentor, att varje program har 
en geografisk hemvist, att varje elev har en individuell studieplan och att det finns 
elevhälsoteam kopplat till varje program. 

Det finns fyra olika introduktionsprogram:
 Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot 

ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det 
nationella programmet. 

 Yrkesintroduktion vänder sig till elever som saknar godkända betyg för 
behörighet till ett yrkesprogram. Eleven får en yrkesinriktad utbildning för att 
kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete. 

 Individuellt alternativ utformas för enskild elev och vänder sig i första hand till 
ungdomar som inte är behöriga till ett yrkesprogram och som har stora 
kunskapsbrister och svag motivation, eller till ungdomar som vill ha en mer 
allmänt inriktad utbildning som förbereder dem för annan utbildning. 

 Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har kommit till Sverige. 
Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till 
något annat program i gymnasieskolan, eller till annan utbildning.
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Förslag till beslut
Välfärdsnämnden fastställer Plan för introduktionsprogram på Hulebäcksgymnasiet enligt 
föreliggande förslag. 

Ärendet
Välfärdsnämnden ansvarar för att besluta om en övergripande plan för utbildning på 
introduktionsprogrammen på Hulebäcksgymnasiet. I planen ska huvudmannen beskriva 
den eller de utbildningar inom de olika introduktionsprogrammen som man erbjuder. 
Med hjälp av planen kan huvudmannen tydliggöra målsättningen och viljeinriktningen 
för utbildningen på de olika introduktionsprogrammen genom att bland annat ange syfte, 
huvudsakligt innehåll och längd. En plan för utbildningen gör det tydligt för elever och 
deras vårdnadshavare att förstå vilka introduktionsprogram som erbjuds, skillnader 
mellan dessa och hur är utformade. 

Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett 
nationellt program på gymnasiet, eller leda till att de kan få ett arbete. Huvudregeln är att 
inga behöriga elever ska gå ett introduktionsprogram. Introduktionsprogrammen har 
ingen nationell fastställd struktur och längd. Informationen i gymnasieförordningen 
(2010:2039) om vad utbildningarna ska och får innehålla är kortfattad och översiktlig. 
Det är i stället huvudmannen som både har ansvaret och stora möjligheter att utforma 
utbildningarna utifrån lokala förutsättningar och efter analys av elevernas behov. Alla 
elever följer en individuell studieplan. På introduktionsprogrammen är den individuella 
studieplanen mycket viktig eftersom det inte finns något examensmål eller någon 
programstruktur, utan det är studieplanen visar vad utbildningen ska innehålla.

Plan för introduktionsprogram på Hulebäcksgymnasiet
Plan för introduktionsprogram på Hulebäcksgymnasiet beskriver dels vad som gäller för 
introduktionsprogrammen generellt, dels vad som gäller specifikt för varje program. 
Generellt gäller exempelvis att varje elev är knuten till en mentor, att varje program har 
en geografisk hemvist, att varje elev har en individuell studieplan och att det finns 
elevhälsoteam kopplat till varje program. 

Det finns fyra olika introduktionsprogram nationellt. Samtliga dessa program erbjuds 
även på Hulebäcksgymnasiet. 

Introduktionsprogrammen är följande:
 Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot 

ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det 
nationella programmet. 

 Yrkesintroduktion vänder sig till elever som saknar godkända betyg för 
behörighet till ett yrkesprogram. Eleven får en yrkesinriktad utbildning för att 
kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete. 
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 Individuellt alternativ utformas för enskild elev och vänder sig i första hand till 
ungdomar som inte är behöriga till ett yrkesprogram och som har stora 
kunskapsbrister och svag motivation, eller till ungdomar som vill ha en mer 
allmänt inriktad utbildning som förbereder dem för annan utbildning. 

 Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har kommit till Sverige. 
Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till 
något annat program i gymnasieskolan, eller till annan utbildning.

Päivi Malmsten
Sektorschef Camilla Ahlin

Verksamhetschef

Bilaga
Plan för utbildning på introduktionsprogram
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Plan för utbildningar på introduktionsprogram

Gemensamt
Introduktionsprogrammen (IM) vänder sig till de elever som inte uppnått 
behörighet till nationella program i gymnasieskolan enligt de 
behörighetsregler som gäller hösten 2019. Dessa program är programinriktat 
val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion. En 
individuell studieplan upprättas för varje elev, och är anpassad efter den 
enskildes behov, önskemål och förutsättningar. Den individuella 
studieplanen upprättas i samband med kartläggningsintervjuer som 
genomförs med elev, vårdnadshavare och skolpersonal. Vid upprepade 
tillfällen under läsåret följs den individuella studieplanen upp och revideras 
vid behov. Varje elev är knuten till en mentor som ingår i en personalgrupp 
med bred kompetens.

Hulebäcksgymnasiet är organiserat programlagsvis, så även IM. 
Grundprincipen är att introduktionsprogrammen på Hulebäcksgymnasiet när 
det är möjligt följer samma riktlinjer och rutiner precis som de nationella 
programmen, exempelvis gäller det rutiner runt schema, kalendarium, 
elevhälsorutiner och systematiskt kvalitetsarbete. Ibland kan det dock krävas 
att IM behöver följa egna rutiner, detta ska dock genomföras efter väl 
grundade och kända beslut.

Varje program har sin hemvist, IM är dock lokaliserat på två olika 
hemvister. Vid varje hemvist sitter respektive personal, till viss del också 
det elevhälsoteam som är kopplat till programmet. Arbetslaget på IM består 
av lärare, speciallärare, elevassistenter, lärlingskoordinator och rektor.

Elevhälsoteamet som är kopplat till programmet har består av följande 
kompetenser; studie- och yrkesvägledning, skolsköterska, kurator, 
specialpedagog, läkare och psykolog.

Utbildningarna bedrivs alla på heltid antingen som skolförlagd eller som 
praktik på arbetsplatser och innehåller utifrån elevens behov 
grundskolekurser, gymnasiegemensamma ämnen, karaktärsämneskurser 
samt insatser som är till gagn för elevens kunskapsutveckling. Ett exempel 
på sådan insats till gagn för elevens utveckling är Växtkraft1

Betygssättning, inskrivning, utskrivning kontinuerligt under läsåret. 
Elevgruppen förändras under läsårets gång och är också relativt okänd inför 
ett läsår. Elevgruppen kännetecknas av stor variation och olika behov. 
Introduktionsprogrammens uppdrag innebär sålunda att organisationen 
måste kännetecknas av en hög grad av flexibilitet. 

1 Växtkraft är en verksamhet som är motivationshöjande och stärker elevens utveckling. Växtkraft 
kombineras med studier eller praktik. En växtkraftsgrupp består av sju elever och två pedagoger.
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Programinriktat val
Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad 
mot ett visst nationellt program och eleverna ska så snart som möjligt kunna 
antas till det nationella programmet. Det nationella program som 
utbildningen är inriktad mot kan vara ett yrkesprogram eller ett 
högskoleförberedande program.

En elev är behörig som har godkänt i svenska, svenska som andraspråk, 
matematik och engelska samt minst tre andra ämnen. Alternativt ska eleven 
vara godkänd i svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller 
engelska och minst fyra andra ämnen. Programinriktat val på 
Hulebäcksgymnasiet utformas för enskild elev. Inom GR finns 
gruppbaserade Programinriktade val som är sökbara.

Yrkesintroduktion
Syftet med yrkesintroduktion är att elever ska få en yrkesinriktad utbildning 
som underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder 
till studier på ett yrkesprogram. Yrkesintroduktion står öppen för ungdomar 
som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett 
yrkesprogram. 

I samverkan med branschen utformas utbildningarna med praktik och APL, 
grundskoleämnen, gymnasiekurser och yrkeskurser så att eleverna blir 
anställningsbara eller uppnår behörighet till nationellt yrkesprogram. 
Studierna är på heltid och anpassas till den enskilde eleven. 
Hulebäcksgymnasiet erbjuder en gruppbaserad sökbar yrkesintroduktion 
Lager och Logistik samt en stor variation av individbaserad 
yrkesintroduktion. Yrkesintroduktionens längd anpassas efter elevens 
individuella behov.

Individuellt alternativ
Syftet med individuellt alternativ är att elever ska gå vidare till 
yrkesintroduktion, nationellt program, annan fortsatt utbildning eller till 
arbetsmarknaden. Individuellt alternativ står öppet för ungdomar som inte 
har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram.

Utbildningen utformas utifrån elevens behov och förutsättningar. Den består 
av grundskolekurser, delar eller hela kurser i karaktärsämnen och i 
gymnasiegemensamma ämnen samt insatser som är gynnsamma för elevens 
kunskapsutveckling. Studierna är på heltid där speciella insatser görs för att 
möta ungdomar med stora kunskapsbrister och svag motivation. För en del 
elever är Växtkraft en central del av Individuellt alternativ, Det är en 
gruppdynamiks verksamhet som bygger på att elever ska få större 
självförtroende och bättre självkänsla. Den enskilde eleven kan även här 
erbjudas praktik. Individuellt alternativs längd anpassas efter elevens 
individuella behov.
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Språkintroduktion
Språkintroduktion ska ge ungdomar som nyligen anlänt till Sverige en 
utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, vilken möjliggör för dem 
att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning.

Språkintroduktion innehåller undervisning i svenska som andraspråk, från 
den nivå eleven befinner sig. Språkintroduktionen kan även innehålla 
grundskoleämnen för kommande behörighet till nationella program samt 
insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling. Även 
gymnasiekurser och kommunal vuxenutbildning i svenska för 
invandrare kan ingå. Studierna sker på heltid.

Språkintroduktion planeras så att eleven så snart som möjligt övergår till 
annat nationellt program eller annan utbildning, exempelvis annat 
introduktionsprogram.
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Sektorn för utbildning och kultur
Pernilla Palm

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-10-20 2019VFN365  608

Läsårstider för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasiesärskola och ungdomsgymnasium 2020/2021

Sammanfattning
Enligt skolförordningen och gymnasieförordningen ska huvudmannen fatta beslut om 
datum för höst- och vårterminens början och slut. Läsåret ska ha minst 178 skoldagar och 
minst 12 lovdagar. Dessutom får kommunen lägga ut 5 studiedagar för planering av 
skolarbetet eller för fortbildning av lärare. I övrigt beslutar kommunerna över sina 
läsårstider. 

Läsårstiderna bygger på förslag från Göteborgsregionens utbildningsgrupp om 
gemensamma lovtider för medlemskommunerna, läsåret 2020/2021. Läsårstiderna har 
arbetats fram i samråd med berörda verksamhetschefer och verksamhetsråd

Förslag till beslut
Välfärdsnämnden fastställer läsårstider för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasiesärskola och ungdomsgymnasium 2020/2021 enligt föreliggande förslag.

Päivi Malmsten
Sektorschef

Bilaga
Läsårstider för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och 
ungdomsgymnasium 2020/2021
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Sektorn för 
Pernilla Palm

LÄSÅRSTIDER 2020-2021 BILAGA

Förskoleklass, grundskola och grundsärskola
Höstterminen 2020
Måndagen den 17 augusti – fredagen den 18 december   85 dagar

Vårterminen 2021
Måndagen den 11 januari – torsdagen den 10 juni   96 dagar

Totalt 181 dagar, varav 
3 kompetens-

utvecklingsdagar 

Gymnasiesärskola och ungdomsgymnasium
Höstterminen 2020
Måndagen den 17 augusti – fredagen den 18 december   85 dagar

Vårterminen 2021
Måndagen den 11 januari – torsdagen den 10 juni   96 dagar

Totalt 181 dagar, varav 
3 kompetens-

utvecklingsdagar 

Lovdagar för eleverna

Höstterminen 2020
v. 44 Måndagen den 26 oktober – fredagen den 30 oktober

Vårterminen 2021
v. 7 Måndagen den 15 februari – fredagen den 19 februari
v. 14 Tisdagen den 6 april – fredagen den 9 april 
v. 21 Fredagen den 14 maj
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Sektorn för utbildning och kultur
Elin Rosén

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-10-22 2019VFN550  615

Samverkansavtal kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen

Sammanfattning
Göteborgsregionens förbundsstyrelse behandlade den 27 september 2019 i § 73 förslag 
till samverkansavtal kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen. Förbundsstyrelsen ställde 
sig bakom samverkansavtalet och rekommenderade medlemskommunerna att fastställa 
det. Det nya avtalet avser verksamheten från och med 1 januari 2020 och gäller till och 
med 31 december 2023. Avtalet ersätter tidigare samverkansavtal för vuxnas lärande som 
gällt sedan 1 januari 2014.

Samverkansavtalet syftar till att utveckla satsningen på tillväxtskapande 
yrkesutbildningar inom Göteborgsregionen. Ett ytterligare syfte med avtalet är att 
tillvarata den samlade kapaciteten av utbildningsresurser och studerande för att optimera 
de kommunala resurserna, både utifrån ett ekonomiskt och kvalitetsmässigt hänseende. 
Avsikten är att kommunerna inom ramen för samverkansavtalet ska tillhandahålla ett 
brett och varierat utbud av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen. 
Samverkansavtalet ger rätt för invånare i Göteborgsregionen att studera de 
yrkesutbildningar som avtalet avser oavsett i vilken kommun invånaren är folkbokförd.

Följande punkter i det nya samverkansavtalet skiljer sig från tidigare avtal:

 Avtalet är giltigt i 4 år. Det tidigare avtalet var ett tillsvidareavtal. 
 Det nya avtalet ökar möjligheterna till samverkan över flera skolformer. Tidigare 

samverkansavtal har fokuserat på yrkesvux. I enlighet med det nya avtalet finns 
möjlighet att tillsammans skapa utbildningar över flera skolformer, exempelvis 
med yrkeshögskolan.

 Roll- och ansvarsfördelning mellan hemkommun, huvudmannakommun och 
Göteborgsregionen har förtydligats.

 Roll- och ansvarsfördelning mellan vuxenutbildningsnätverket och 
Utbildningschefsnätverket har förtydligats.

Förslag till beslut
Välfärdsnämnden fastställer Samverkansavtal kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen 
enligt föreliggande förslag.
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Päivi Malmsten
Sektorschef Hans Skålberg

Verksamhetschef

Bilagor: 

Bilaga 1: Utdrag ur protokoll (§ 73) från förbundsstyrelsens sammanträde den 27 
september 2019, Förslag till samverkansavtal kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen 

Bilaga 2: Samverkansavtal kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen, 2020-01-01 – 
2023-12-31
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Förbundsstyrelsen 

HÄRRYDA KOMMUN 
Sektor för utbildning och kultur 

Protokollsutdrag 2019-09-27 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: Arken Konferens, Göteborg 

2019 -10- 19 

Diarienr 
11 )iaricpl:mbctcc:kn 

GÖTEBORGS 
REGIONEN 

Protokollsutdrag 

g73. Förslag till samverkansavtal kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen 

Diarienummer: 2019-00272 

Beslut 

Förbundsstyrelsen ställer sig bakom samverkansavtalet för vuxnas lärande i 

Göteborgsregionen samt rekommenderar medlemskommunerna att fastställa 

samverkansavtalet, med följande kompletteringar: 

• Under stycket 5.2 kompletteras punkt 3 enligt kursivering: "av 

Göteborgsregionen upphandlad eller kundvalsbaserad utbildning" 
• Följande yttrande godkänns som medskick till samverkansavtalet. 

"Göteborgsregionen har under flera år noterat minskande arbetslöshet 

närmast samtliga befolkningsgrupper och har, för första gången någonsin, 

lägre arbetslöshetsnivåer än Stockholmsregionen. Den starka konjunkturen 

har, i kombination med en aktiv arbetsmarknadspolitik och ett starkt fokus 

på vuxenutbildning, bidragit till att öka sysselsättningsgraden i 

befolkningen till en rekordhög nivå. Flera tecken pekar på att 

högkonjunkturen går mot ett slut: De minskande orderingångarna i Kina, 

de stagnerande tyska industrivolymerna och den politiska osäkerheten på 

båda sidor Atlanten. Dessa faktorer, i samverkan med den allmänna 

konjunkturen, skapar en ekonomisk osäkerhet med direkt påverkan på 

Göteborgsregionens gemensamma arbetsmarknad. Hela 

Göteborgsregionens gemensamma vuxenutbildningssystem måste stå redo 

inför en konjunkturavmattning. Vuxenutbildningen bör därmed ta höjd för 

att, relativt skyndsamt, kunna ställa om kompetenshöjande insatser och 

utbildningserbjudanden till en annan utveckling på den regionala 

arbetsmarknaden." 

Förbundsstyrelsen beslutar att avtal, efter godkännande i respektive kommun, 

undertecknat och med kopia på beslut i nämnd/styrelse eller av den utsedd person, 

ska vara Göteborgsregionen tillhanda senast den 15 december 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningschefsnätverket tog på sitt decembermöte 2018 beslut om att ett nytt 

samverkansavtal avseende Göteborgsregionens yrkesutbildningar ska arbetas fram, 

vilket har gjorts enligt bilaga. Utbildningschefsnätverket fattade beslut om avtalet 

16 juni och utbildningsgruppen 26 juni. Det nya samverkansavtalet kring vuxnas 

lärande i Göteborgsregionens föreslås träda i kraft 1 januari 2020. 

Yrkanden 

Jonas Attenius (S) yrkar att förbundsstyrelsen kompletterar utsänt förslag med 

följande yttrande: 

Justeras: 1 (2) 
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Förbundsstyrelsen 

Protokollsutdrag 2019-09-27 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: Arken Konferens, Göteborg 

GÖTEBORGS 
REGIONEN 

"Göteborgsregionen har under flera år noterat minskande arbetslöshet närmast 

samtliga befolkningsgrupper och har, för första gången någonsin, lägre 

arbetslöshetsnivåer än Stockholmsregionen. Den starka konjunkturen har, i 

kombination med en aktiv arbetsmarknadspolitik och ett starkt fokus på 

vuxenutbildning, bidragit till att öka sysselsättningsgraden i befolkningen till en 

rekordhög nivå. Flera tecken pekar på att högkonjunkturen går mot ett slut: De 

minskande orderingångarna i Kina, de stagnerande tyska industrivolymerna och 

den politiska osäkerheten på båda sidor Atlanten. Dessa faktorer, i samverkan med 

den allmänna konjunkturen, skapar en ekonomisk osäkerhet med direkt påverkan 

på Göteborgsregionens gemensamma arbetsmarknad. Hela Göteborgsregionens 

gemensamma vuxenutbildningssystem måste stå redo inför en 

konjunkturavmattning. Vuxenutbildningen bör därmed ta höjd för att, relativt 

skyndsamt, kunna ställa om kompetenshöjande insatser och 

utbildningserbjudanden till en annan utveckling på den regionala 

arbetsmarknaden." 

Per Vorberg (M) yrkar att förbundsstyrelsen kompletterar punkt 5.2 i 

samverkansavtalet enligt kursivering: "av Göteborgsregionen upphandlad eller 
kundvalsbaserad utbildning" 

Beslutsordning 

Ordföranden lägger fram förslag till beslut och finner att förbundsstyrelsen har 

godkänt utsänt förslag med de två föreslagna kompletteringarna. 

Beslutsunderlag 

Bilaga: Samverkansavtal kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen 

SKICKAS TILL 

Medlemskommunerna 

Vid protokollet 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

Justeras: 

Axel Josefson 

Ordförande 

Jonas Attenius 

Justerare 

Justeras: 2 2) 
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Samverkansavtal kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen 

2020-01-01-2023-12-31 

GÖTEBORGS 
REGIONEN 

Sektorn för utbildnang oeh ku!tur 

Samverkansavtal kring vuxn 
t----:-----------,--------1 

lärande i Göteborgsregionen ", 

2019 -10- 10 

1. Avtalsparter 

Avtalets parter är Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och följande 

medlemskommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, 

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

2. Avtalets syfte och intentioner 

Föreliggande avtal avser att utveckla satsningen på tillväxtskapande 

yrkesutbildningar (benämnda avtalsutbildningar) i Göteborgsregionen. 

Avtalet syftar till att tillvarata den samlade kapaciteten av 

utbildningsresurser och studerande i Göteborgsregionen för att optimera de 

kommunala resurserna för vuxenutbildning både utifrån ett ekonomiskt och 

kvalitetsmässigt hänseende. Vidare avser avtalet att skapa förutsättningar för 

en bättre kompetensförsörjning för både privat och offentlig sektor för att på 

så sätt bidra till en långsiktig och uthållig tillväxt i Göteborgsregionen. 

Avsikten är att tillhandahålla ett brett och varierat utbud av 

yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen. 

Genom att utveckla samverkan och samordning av yrkesutbildningar för 

vuxna förväntas avtalet bidra till att förbättra medborgarnas möjligheter att 

utbilda sig inom yrkesområden som är efterfrågade på arbetsmarknaden. 

Avtalet ger också förbättrade möjligheter att tillhandahålla utbildningar som 

en enskild kommun har svårt att bedriva utan samverkan. 

Avtalet ger rätt för invånare i Göteborgsregionen att studera de 

yrkesutbildningar som avtalet avser oavsett i vilken kommun invånaren är 

folkbokförd. 

För att uppnå syftet förutsätts att ett brett och varierat utbud av utbildningar 

skapas, sett till både innehåll och längd. Utbudet ska svara mot de behov som 

finns på arbetsmarknaden. En geografisk spridning av utbildningarnas 

belägenhet är vidare viktig för att uppnå ett brett utbildningsutbud inom hela 

Göteborgsregionen. 

Avtalsutbildningarna ska vara av god kvalitet. Den anordnare som bedöms 

bäst kunna anordna utbildningen på den plats i regionen där den efterfrågas 

med avseende på kvalitet och pris ska föredras framför andra. 

Samverkansavtal kring vuxnas lärande 1(12) 
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Samverkansavtal kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen 

2020-01-01-2023-12-31 

GÖTEBORGS 
REGIONEN 

3. Avtalstid 

Avtalet avser verksamheten från och med 2020-01-01 och gäller till och med 

2023-12-31. 

Om part beslutar att frånträda avtalet ska hemkommunen fullfölja 

betalningsansvaret för elever som påbörjat utbildning inom det gemensamma 

utbildningsutbudet så att dessa elever ges möjlighet att fullfölja utbildningen. 

Uppsägning av part görs med en framförhållning på minst 12 mänader och 

uppsägningsdatum är den 1 januari. 

Genom detta avtal upphör det tidigare avtalet "Avtal för vuxnas lärande fro 

m 2014-01-01" daterat 2013-09-03 om samverkan kring yrkesutbildningar 

inom kommunal vuxenutbildning inom GR att gälla. 

4. Avtalets omfattning 

4.1 Regionalt anordnade avtalsutbildningar 

Avtalsutbildningarna omfattar regionalt anordnad yrkesinriktad utbildning 

för vuxna. Kommunernas övriga behov av utbildning hanteras inom den egna 

kommunen. 

Avtalsutbildningarna omfattar gymnasial vuxenutbildning för vilken 

statsbidrag lämnas enligt gällande förordning om statsbidrag för regional 

yrkesinriktad vuxenutbildning. Avtalsutbildningarna omfattar även 

yrkesutbildningar enligt gällande förordning om kommunal vuxenutbildning. 

Avtalsutbildningarna omfattar även andra typer av utbildningsformer och 

kombinationer av utbildningsformer (till exempel yrkeshögskolekurser, 

utbildning i kombination med studier i svenska, validering, lärlingsutbildning 

och arbetsmarknadsinsatser) som parterna kommer överens om i enlighet 

med detta avtals roll- och ansvarsfördelning (punkt 6). 

Innehållet i och formen för samverkan i detta avtal kan komma att ändras 

med anledning av eventuella nya eller förändrade nationella lagar och 

förordningar. Vid denna typ av förändringar fattar 

Vuxenutbildningsnätverket beslut om revideringar av avtalet under punkt 

4.1. 

Samverkansavtal kring vuxnas lärande 2 (12) 
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Samverkansavtal kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen 

2020-01-01-2023-12-31 

GÖTEBORGS 
REGIONEN 

5. Förutsättningar 

5.1 Generella förutsättningar 

För att uppnå syftet och intentionerna med avtalet finns ett antal faktorer 

som är av särskilt betydelsefulla. Avtalet förutsätter 

• kommunal delaktighet i arbetet med att ta fram yrkesutbildningarna, t 

ex inom ramen för utbudsplaneringsgruppens arbete samt nätverk för 

omvärlds bevakning, 

• kontinuerlig omvärldsbevakning av kompetensförsörjningsbehovet 

tillsammans med kommunerna, arbetsmarknadens parter, 

Arbetsförmedlingen, regionalt utvecklingsansvariga, 

Göteborgsregionens kompetensråd m.fl. aktörer för att ge en 

vederhäftig helhetsbild av behovet av kompetens på arbetsmarknaden, 

• kommunal delaktighet i arbetet med kontinuerlig omvärldsbevakning 

av hur förändringar i nationella förordningar och lagstiftning påverkar 

den statliga finansieringen och därmed syftet och intentionerna med 

föreliggande avtal, 

• formaliserad samverkan genom Göteborgsregionens branschspecifika 

kompetensråd med olika branscher inom relevanta yrkesområden 

tillsammans med kommunerna, t ex genom delaktighet av 

utbildningssamordnare i branschråden. 

• en helhetssyn på Göteborgsregionen som en funktionell regional 

arbetsmarknadsregion. 

• Avtalet ger rätt för invånare i Göteborgsregionen, oavsett i vilken 

kommuninvånaren är folkbokförd, att studera de yrkesutbildningar som 

avtalet omfattar under förutsättning att invånaren är antagen till 

utbildningen och att finansieringen av utbildningskostnaden är klar. 

5.2 Utförare - Utbildningsanordnare (uba) 

För att säkra möjligheterna till ett brett utbud av utbildningar kan 

avtalsutbildningarna utgöras av: 

• enskild kommuns egen anordnad utbildning, 

• enskild kommuns upphandlad utbildning eller 

• av Göteborgsregionen upphandlad utbildning, eller kundvalsbaserad 

utbildning. 
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5.3 Utbildning inom hela GR-området 

Avtalet ger möjlighet för såväl kommunala som fristående anordnare att 

bedriva verksamhet inom hela GR-området oavsett vem som är huvudman 

för utbildningen. Som huvudregel gäller att anordnarkommun blir 

huvudmannakommun. Undantag kan dock ske efter överenskommelse 

kommunerna emellan. 

5.4 Gemensam marknadsföring 

Avtalsutbildningarna ska marknadsföras regionalt och informeras om på 

lämpligt sätt för att göra regionens invånare medvetna om 

avtalsutbildningarna. Den regionala marknadsföringen förutsätter 

samarbete mellan kommunerna, och kommunal medverkan i väglednings 

och marknadsföringsinsatser. 

5.5 Statsbidrag 

Statsbidrag för finansiering av avtalsutbildningarna söks gemensamt för 

avtalsparterna. Fördelarna med att söka statsbidrag gemensamt är att det 

ger möjlighet till omfördelning av resurser mellan avtalsparterna. 

Övriga relevanta statsbidrag som inte avses ingå i avtalsutbildningarna kan 

sökas gemensamt av medlemskommunerna efter beslut i 

Vuxenutbildningsnätverket. 

5.6 Kartläggning av utbildningsutbud 

För att få en övergripande lägesbild över utbildningsutbudet i 

Göteborgsregionen ska en årlig kartläggning genomföras av vilka 

vuxenutbildningar som har genomförts i Göteborgsregionen. 

Kartläggningen avser såväl avtalsutbildningarna inom ramen för detta avtal 

som kommunalt anordnad yrkesutbildning för vuxna. 

5.7 Urval av avtalsutbildningar 

Urvalet av utbildningar ska ske i nära samverkan mellan avtalsparterna, 

arbetsmarknadens parter, Göteborgsregionens branschspecifika 

kompetensråd, Arbetsförmedlingen samt i dialog med andra berörda parter. 

Principer ska finnas för urval av avtalsutbildningar, vilka årligen fastställs 

av Vuxenutbildningsnätverket. 
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6. Roll- och ansvarsfördelning 

6.1 Utbildningsgruppen (GRs politiska styrgrupp för skola och 

utbildning) 

Utbildningsgruppen ansvarar för att intentionerna i föreliggande avtal 

efterlevs i enlighet med avtalets syfte, punkt 2. Utbildningsgruppen 

presenteras årligen en sammanställning och analys av avtalsutbildningarnas 

effekt utifrån intentionerna i avtalet, samt har ett övergripande ansvar kring 

det systematiska kvalitetsarbetet. 

6.2 Utbildningschefsnätverket 

Utbildningschefsnätverket ansvarar för att fatta beslut och enas om den 

ekonomiska omfattningen av och övergripande inriktning för 

utbildningsstarter på årsbasis efter förslag från Vuxenutbildningsnätverket. 

Detta inbegriper beslut kring hantering av ekonomiskt överhäng till 

kommande år. 

Utbildningschefsnätverket ansvarar vidare för att fatta beslut och enas om 

eventuella justeringar av den ekonomiska insatsen (kommunal resurs) som 

respektive medlemskommun bidrar med 

6.3 Vuxenutbildningsnätverket 

Vuxenutbildningsutbildningsnätverket ansvarar för att fatta beslut och enas 

om vilka avtalsutbildningar som ska ingå i respektive utbildningsstart efter 

förslag från Utbudsplaneringsgruppen. 

Vuxenutbildningsnätverket ansvarar för att besluta och enas om hur många 

utbildningsplatser eller belopp i kronor som ska sökas i form av statsbidrag 

för avtalsutbildningarna. 

Vuxenutbildningsnätverket ansvarar för att fatta beslut och enas om hur 

många utbildningsplatser eller belopp i kronor som ska sökas i form av 

statsbidrag för andra relevanta statsbidrag som Vuxenutbildningsnätverket 

kommer överens om att söka gemensamt samt hur statsbidraget ska 

fördelas mellan kommunerna. 

Vuxenutbildningsnätverket ansvarar för att fatta beslut och enas om priser 

för avtalsutbildningarna som drivs i egen regi. 

Vuxenutbildningsnätverket fattar beslut om avtalsutbildningarnas 

marknadsföring avseende ekonomi, 
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Vuxenutbildningsnätverket ansvarar för att utse ledamöter till 

Utbudsplaneringsgruppen, och andra arbetsgrupper. 

6.4 Utbudsplaneringsgruppen 

Utbudsplaneringsgruppen består av en ledamot från respektive 

kranskommuners kommunnod och två ledamöter för Göteborgs Stad. 

Kommunnoderna utgörs av norra, östra och södra noden. Norra noden 

utgörs av Stenungsund, Kungälv, Lilla Edet, Tjörn och Ale. Östra noden 

utgörs av Alingsås, Lerum och Partille. Södra noden utgörs av Kungsbacka, 

Härryda, Mölndal och Öckerö. 

Utbudsplaneringsgruppen samordnas av tjänsteperson från 

Göteborgsregionen. Ytterligare tjänstepersoner kan tas in tillfälligt, 

beroende på vilka frågor som diskuteras. Vidare adjungeras vid behov 

ledamöter som representerar arbetslivet, som till exempel 

Arbetsförmedlingen eller representanter från olika branscher. 

Utbudsplaneringsgruppen ansvarar för: 

• planering av vilka avtalsutbildningar som ska ingå i respektive 

utbildningsstart och avtalsutbildningarnas dimensionering för beslut i 

vuxenutbildningsnätverket, 

• utveckling av utbudet, 

Utbudsplaneringsgruppen fattar beslut om: 

• mindre justeringar av avtalsutbildningarnas dimensionering efter 

analys under och efter ansökningsperioden för av 

vuxenutbildningsnätverket beslutad utbildningsstart. Dessa justeringar 

kan göras under förutsättning att det inte påverkar den kommunala 

resursen och att samtliga medlemskommuner informeras om 

genomförda justeringar. Vidare ska dessa justeringar ske i samråd med 

ordförande för Vuxenutbildningsnätverket och berörd 

huvudmannakommun. 

• väsentligen mindre utbildningsstarter som behöver starta med kort 

varsel. Detta ska ske i samråd med ordförande för 

Vuxenutbildningsnätverket och berörd huvudmannakommun. 

6.5 Hemkommun 

Hemkommunen utgör den kommun där den person, som kan komma i 

nyttjande av de utbildningar som detta avtal omfattar, bor (är folkbokförd). 

Hemkommun ansvarar för upprättandet av individuell studieplan, 

vägledning av den enskilde samt medverkar i information om och 
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marknadsföring av det regiongemensamma vuxenutbildningsutbudet. 

Hemkommunen ansvarar för rapporter till Skolverket avseende studerande 

och organisationsuppföljning. 

6.6 Huvudmannakommun 

Huvudmannakommun är den kommun som ansvarar för att utbildningen 

genomförs och som har myndighetsansvaret i enlighet med rådande skollag 

och förordningar för de utbildningar som utförs inom ramen för detta avtal. 

Denna myndighetsutövning inbegriper antagning inklusive 

behörighetsgranskning och prioritering, rektorsfunktion, systematisk 

kvalitetsuppföljning samt återkoppling till hemkommun. Vidare ansvarar 

huvudmannakommunen för att respektive utbildningsanordnare följer de 

administrativa rutiner och riktlinjer som fastställts inom ramen för 

samverkan. 

6.7 Utbildningsanordnare 

De utbildningsanordnare som inom ramen för detta avtal genomför 

utbildningarna svarar för studerandestöd och vägledning i skälig 

omfattning under studietiden för att eleven ska nå sina, i studieplanen, 

uppsatta mål. Vidare ansvarar respektive utbildningsanordnare att följa de 

administrativa rutiner som fastställs inom ramen för samverkan. 

6.8 Göteborgsregionen 

Göteborgsregionen ansvarar för samordningen av avtalsutbildningarnas 

planering, genomförande, uppföljning och utvärdering. Samordningen 

förutsätter ett nära samarbete med samtliga kommuner. I samordningen 

ingår bland annat ansvar för: 

• ansökan om och uppföljning (ekonomisk och studerande-) till 

Skolverket av statsbidrag för avtalsutbildningarna och andra statsbidrag 

som parter överenskommer att ansöka om gemensamt. 

• samordning av ansökan och antagning för utbildningsstarterna. 

• tillhandahållande av webbplats (grvux.se) för marknadsföring av och 

information om avtalsutbildningarna. I en förlängning ska denna 

webbplats ersättas av ett gemensamt system för ansökan och antagning 

till all yrkesutbildning inom Göteborgsregionen, i enlighet med beslut i 

Vuxenutbildningsnätverket. Detta innebär att kommunerna behöver 

enas om gemensam årsplan med ett antal möjliga starter av 
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yrkesutbildningar för vuxna, samt tillämpa en gemensam tolkning av 

urvalsprinciper för antagning till utbildning. 

• genomförande av effektstudier av avtalsutbildningarna. 

• övergripande administration och samordning av de ekonomiflöden som 

blir resultatet av de utbildningsvolymer som genomförs. 

• organisering av regional branschsamverkan, inom ramen för 

Göteborgsregionens branschspecifika kompetensråd. 

• marknadsföring av avtalsutbildningarna enligt punkt 5.4. 

• genomföra kartläggning av utbildningsutbud i enlighet med punkt 5.6. 

• framtagande av underlag och bereda ärenden till respektive instans 

under punkterna 6.1-6.4 sä att de kan genomföra sitt respektive 

uppdrag som avtalet stipulerar. 

• kontinuerlig omvärldsbevakning av faktorer som påverkar avtalets syfte 

och intentioner, till exempel i form av kommunikativt och 

informationsarbete beträffande statsbidrags utformning. 

7. Ekonomi 

7.1 Hantering av tillskjutna kommunala resurser och 

statsbidrag 

Finansieringen av avtalsutbildningarna baseras på en grundpost, vilken 

utgörs av de kommunala resurser som avtalsparterna anslår samt, i den 

mån de förekommer, särskilda statsbidrag eller annan typ av finansiering 

inom aktuella utbildningsområden. 

De kommuner som ansluter sig till avtalet ska årligen bidra med en 

kommunal resurs enligt huvudregeln 33 kronor per kommunmedborgare 

till ett konto på GR, baserat på kommunernas folkmängd vid föregående års 

slut. Kommun som så önskar kan inbetala mer än 33 kronor per 

kommunmedborgare för de avtalsutbildningar som ingår i avtalet. 

Beviljat statsbidrag förutsätts ingå i de regionalt anordnade 

yrkesutbildningarna som avtalet omfattar. Eventuella villkor för statsbidrag, 

såsom krav på medfinansiering, ska regleras i enlighet med gällande 

förordningstext. 
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Vid yrkesutbildning kombinerad med svenskastudier, regleras ersättningen 

för svenskastudier i form av grundläggande svenska och/eller utbildning i 

svenska för invandrare genom 33-kronan om inte 

Vuxenutbildningsnätverket överenskommer om annat. 

I de fall en kommun överskrider sin insats, dvs kommuninvånarna tar ut 

mer utbildning än kommunen har betalt för, ska beslut om sökandens 

deltagande i utbildningar inom det gemensamma utbudet föregås av ett 

beslut i den aktuella hemkommunen om interkommunal ersättning 

utbetalas eller inte (så kallad interkommunal fråga). 

Motsvarande andel som respektive avtalspart tillskjutit för 

avtalsutbildningarna kommer respektive kommuns medborgare tillgodo, 

vilket innebär att kommunernas tillskjutna medel används enbart av de 

egna kommuninvånarna. 

Betalning erläggs i form av delbetalningar samt i en slutavräkning till av GR 

redovisat konto. 

7.2 Avstämning och betalning 

Göteborgsregionen administrerar centralt ett avräkningssystem som 

innefattar varje avtalsparts tillskjutna resurs. Detta innebär att GR 

kontinuerligt (inför och efter en varje utbildningsstart), ska leverera en 

prognos till kommunerna gällande den kommunala resursen. 

Göteborgsregionen svarar för avstämning och uppföljning gentemot 

avräkningssystemet av respektive avtalsutbildning i enlighet med de 

kriterier, som fastställts i avtalen med respektive utbildningsanordnare. 

Vid årets slut görs reglering av verksamheten så att kommunerna kan välja 

att låta överskjutande medel återbetalas alternativt kvarstanna på GR för att 

användas nästkommande år. Ett eventuellt underskott av verksamheten 

betalas årligen av kommunerna. 

7.3 Avsättning av särskilda medel och övriga kostnader 

För de kostnader vilka uppträder inom ramen för detta avtal och som 

belastar huvudmannakommun tillämpas självkostnadsprincipen. Dessa 

kostnader fördelas proportionellt utifrån befolkningsmängden i respektive 

kommun mellan avtalsparterna och betalas via avräkningssystemet. Det kan 

till exempel handla om projekt som avtalsparterna gemensamt vill 

genomföra. 

Samverkansavtal kring vuxnas lärande 9 (12) 

Page 65 of 236



Samverkansavtal kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen 

2020-01-01-2023-12-31 

GÖTEBORGS 
REGIONEN 

För de kostnader vilka uppträder inom ramen för detta avtal och som 

belastar GR tillämpas självkostnadsprincipen. Dessa kostnader fördelas 

proportionellt utifrån befolkningsmängden i respektive kommun mellan 

avtalsparterna och betalas via avräkningssystemet. 

7.4 Prislista 

Priserna för avtalsutbildningarna baseras på: 

• de avtal som GR tecknat med utbildningsanordnare i samband med 

upphandling, 

• de avtal enskilda kommuner har genom egen upphandling samt 

• särskild fastställd prislista avseende utbildningar vilka genomförs i 

kommunal regi inom ramen för detta avtal. 

8. Id~- och erfarenhetsutbyte för personal inom 

vuxnas lärande 

Göteborgsregionens samlade kompetens inom området vuxnas lärande tas 

tillvara genom ett id~- och erfarenhetsutbyte pä olika niväer. Inom 

vuxenutbildningen främjas detta genom gemensam kompetensutveckling 

kring aktuella frågor i GR Utbildnings regi. Erfarenhetsutbytet sker i 

regional nätverksform kring tex kvalitetsfrågor, ledarskap, 

utvecklingsarbete, omvärldsbevakning och lobbyverksamhet. 

9. Övriga villkor 

Varje avtalspart ska marknadsföra och informera om samtliga utbildningar 

inom ramen för detta avtal. Göteborgsregionen ansvarar för den 

gemensamma informationen. 

10. Tvist 

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

genom lokala förhandlingar. Om parterna inte kommer överens sker 

medling genom GR. 

11.Godkännande 

Föreliggande avtal ska efter godkännande i respektive kommun, 

undertecknat och tillsammans med kopia av beslut i nämnd/styrelse eller av 

den utsedd person, senast 15 december 2019 vara GR tillhanda. 
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För Göteborgsregionen 

Datum 
Namn 

Namnförtydligande 

För Ale kommun 

Datum Namn 

Namnförtydligande 

För Alingsås kommun 

Datum Namn 

Namnförtydligande 

För Göteborgs stad 

Datum Namn 

Namnförtydligande 

För Härryda kommun 

Datum Namn 

Namnförtydligande 

För Kungsbacka kommun 

Datum Namn 

Namnförtydligande 

För Kungälvs kommun 

Datum Namn 

Namnförtydligande 

För Lerums kommun 

Datum Namn 

Namnförtydligande 
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För Lilla Edets kommun 

Datum Namn 

Namnförtydligande 

För Mölndals stad 

Datum Namn 

Namnförtydligande 

För Partille kommun 

Datum Namn 

Namnförtydligande 

För Stenungsunds kommun 

Datum Namn 

Namnförtydligande 

För Tjörns kommun 

Datum Namn 

Namnförtydligande 

För Öckerö kommun 

Datum Namn 

Namnförtydligande 
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Utvecklingsfunktionen 
Patrik Wendeblad

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-10-21 2019VFN559  003

Välfärdsnämndens plan för intern kontroll 2020

Sammanfattning
Enligt reglementet för intern kontroll ska välfärdsnämnden årligen anta en plan för intern 
kontroll. Förvaltningen har genomfört en riskanalys och föreslår utifrån den en plan för 
att under 2020 kontrollera åtta kommunövergripande risker, fyra risker inom sektorn för 
socialtjänst och två risker inom sektorn för utbildning och kultur.

Förslag till beslut
Välfärdsnämnden antar plan för intern kontroll 2020 enligt föreliggande förslag. 

Ärendet
Enligt reglementet för intern kontroll, antaget av kommunfullmäktige den 17 december 
2018 § 213, ska välfärdsnämnden och kommunstyrelsen årligen anta en plan för intern 
kontroll inom respektive verksamhetsområde. Reglementet beskriver att välfärdsnämnden 
och kommunstyrelsen med rimlig grad av säkerhet ska kontrollera att verksamheten: 

• bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt 
• följer lagar, styrdokument och beslut 
• arbetar mot de mål som fastställts
• har en tillförlitlig finansiell rapportering 
• rapporterar betydelsefull information
• åtgärdar brister och tar lärdom av misstag
• har ett gott omdöme och en god kultur

I syfte att identifiera välfärdsnämndens riskmiljö har respektive sektor genomfört en 
riskanalys utifrån sina verksamheter och påverkningsfaktorer från omvärlden. De risker 
som identifierats har bedömts utifrån sannolikhet och väsentlighet. Därefter har en 
prioritering genomförts vilken har lett fram till följande förslag på internkontrollplan. 
Utöver de sektorsspecifika riskerna har även samma metod använts för att identifiera 
risker på kommunövergripande nivå. De kommunövergripande riskerna som 
förvaltningen föreslår är de samma för både välfärdsnämnden och kommunstyrelsen.
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Peter Lönn
Kommundirektör Birgitta Flärdh

Utvecklingschef

Bilaga
Välfärdsnämndens plan för intern kontroll 2020, daterad den 22 oktober 2020.
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Intern kontroll

En god intern kontroll är en viktig faktor för att säkerställa att verksamheten och den finansiella rapporteringen fungerar på ett tillfredsställande 
sätt. Enligt det av kommunfullmäktige antagna reglementet för intern kontroll ska kommunens nämnder årligen upprätta en plan för områden som 
ska granskas under året. 
Förvaltningen har genomfört en riskanalys där sannolikhet och väsentlighet har bedömts av riskmiljön. Utifrån denna risk- och väsentlighetsanalys 
har följande kontrollplan tagits fram i vilken det finns kommunövergripande risker som gäller både välfärdsnämnden och kommunstyrelsen, samt 
verksamhetsspecifika risker. 
Planen kommer följas upp av välfärdsnämnden i samband med årsbokslut för 2020. 

Riskmatris

Sannolikhet Väsentlighet

5 Mycket sannolik Mycket allvarlig

4 Sannolik Allvarlig

3 Möjlig Kännbar

2 Mindre sannolik Lindrig

1 Osannolik Försumbar
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Kommunövergripande risker
Område Risk Sannolikhet Väsentlighet Kontrollmoment Åtgärd/Uppföljning

Leverantörs-
reskontra

Kommunen betalar felaktiga 
fakturor med priser som avviker 
från avtal.

Sannolik Kännbar

Granskningsattest och beslutsattest 
finns i fakturaportalen. Det finns även 
inbyggda kontrollmoment som ska 
upptäcka exempelvis dubbelbetalningar, 
avvikelser och bluffakturor. Utökade 
kontrollmoment saknas gällande 
följsamhet av avtalspriser.

Åtgärd: Kontrollmoment tas fram för 
processen från beställning till betalning 
genom digital hantering.

Leverantörs-
reskontra

Fakturor hanteras inte i tid och 
originalfakturor kommer inte in till 
kommunen.

Mycket 
sannolik Lindrig 

Information ges och rutiner finns för 
semester/frånvaro och för att ange rätt 
information i samband med beställning. 

Kartläggning av brister genom stickprov 
av kommunens försenade betalningar. 

Leverantörs-
reskontra

Utbetalning till föreningar sker 
utan beslut. Möjlig Lindrig Granskningsattest och beslutsattest 

genomförs vid utbetalning. 

Uppföljning genom stickprov av att det 
finns beslut och dokumentation vid 
utbetalningar till föreningar. 

Personal Felaktiga beslut fattas på grund 
av hot eller otillbörlig påverkan.

Sannolik Mycket 
allvarlig

Kommunen har en handlingsplan för hot 
och våld som saknar rutiner för mer 
subtil eller indirekt påverkan från 
externa. 

Åtgärd: Revidering av handlingsplanen 
vid hot och våld så att den innefattar 
rutiner för hantering av otillbörlig 
påverkan. Planen ska därefter 
implementeras hos myndighetsutövande 
medarbetare.

Arkiv
Kommunarkivet skadas genom 
översvämning, fukt, brand eller 
rök. 

Mycket 
sannolik Allvarlig

Varningssystem finns för fukt, rök och 
brand. Kansliet har även tät dialog med 
Fastighet om brandluckor och 
översvämningsrisker. 

Åtgärd: Översyn av varningssystem och 
prioritering av kommunarkivet vid 
översvämning. 

Politisk 
styrning

Nya delegationsordningar blir inte 
tillräckligt implementerade. Möjlig Allvarlig Implementering och utbildning av nya 

delegationsordningar. 

Uppföljning genom intervjuer av 
sekreterare och registratorer om 
eventuell implementeringsbrist.

Kommuni-
kation

Utomstående använder 
kommunens sociala kanaler för 
att sprida olämpliga budskap och 
inlägg.

Möjlig Kännbar
Ansvar fördelas på medarbetare under 
arbetstid. Viss hantering sker även 
utanför kontorstid. 

Utredning ska ske av vilka alternativ 
som finns för att hantera risken. 

Kommuni-
kation

Kommunens sociala medier 
sköts inte korrekt. Sannolik Lindrig

Enligt riktlinjerna för sociala medier ska 
alla nya konton anmälas och en 
ansvarig medarbetare ska utses.  

Uppföljning av att riktlinjer och lagar 
såsom GDPR följs och att konton har 
ansvarig medarbetare. 
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4 (4) 

Sektorn för socialtjänst
Område Risk Sannolikhet Väsentlighet Kontrollmoment Åtgärd/Uppföljning

Funktions-
stöd

Ny samplanering leder till 
försämrad kontinuitet. Möjlig Kännbar Kontrollmoment saknas.

Uppföljning genom stickprov för att 
undersöka hur kontinuiteten har 
förändrats på boende med särskild 
service. 

Integration 
och arbets-
marknad

Bristande samverkan mellan olika 
aktörer kring personer som 
uppbär ekonomiskt bistånd.

Sannolik Allvarlig Samverkansöverenskommelser i 
projektplanen Härryda framtid. 

Uppföljning genom stickprov för att 
undersöka om aktuell arbetsplan finns. 

Vård och 
omsorg

Basala hygienrutiner följs inte för 
att minska risken för smitta. Möjlig Allvarlig Information och rutiner för 

basal hygien.
Uppföljning av att basala hygienrutiner 
följs och är kända hos medarbetare. 

Hälsa och 
bistånd

Erfarna medarbetare ges tung 
arbetsbörda för att täcka upp 
verksamhetens kompetensbehov. 

Sannolik Kännbar Kontrollmoment saknas.

Uppföljning genom fokusgrupp om hur 
erfarna medarbetare påverkas om 
verksamheten anställer medarbetare 
med otillräcklig erfarenhet.

Sektorn för utbildning och kultur
Område Risk Sannolikhet Väsentlighet Kontrollmoment Åtgärd/Uppföljning

Informations-
säkerhet/
person-
uppgifts-
hantering

Personuppgifter hanteras på ett 
olagligt sätt med anledning av 
oklarheter kring lagringsyta och 
bristande kunskap hos 
användarna. 

Sannolik Kännbar 

Kommunen har rutiner för 
personuppgiftsincidenter, 
informationssäkerhetsincidenter och 
för informationssäkerhet.  
Utbildningsinsatser genomförs av 
kommunens dataskyddsombud 

Uppföljning av kunskapen hos 
medarbetare och hanteringen av 
informationssäkerhet och 
personuppgifter genom incidentstatistik, 
stickprov i molntjänster, intervjuer av 
och/eller enkät till berörda. 

Introduktion Bristande introduktion/utbildning 
till chefer inom sektorn.

Mycket 
sannolik Kännbar Rutiner för introduktion 

till nyanställda chefer. 

Uppföljning genom dialog med chefer 
som arbetat cirka ett år för att undersöka 
behov och brister i chefers 
introduktionsutbildning.  
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Besvarande av uppdrag gällande översyn av 
rektorsorganisationen inom grundskola

9
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Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-11-18 2019VFN185  610

Besvarande av uppdrag gällande översyn av rektorsorganisationen 
inom grundskola 

Sammanfattning
Välfärdsnämndens ordförande, Maria Kornevik Jakobsson, inkom den 7 mars 2019 med 
skrivelse till välfärdsnämnden angående översyn av rektorsorganisationen inom 
grundskolan i Härryda kommun. Utifrån Härryda kommuns målsättning att skapa 
Sveriges bästa skola behöver förvaltningen se över ledningsfunktionerna på kommunens 
grundskolor för att tydliggöra styrning och ledning av verksamheten, och eventuellt 
komplettera med annan kompetens.

Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 10 april 2019 § 89 och beslutade då att ge 
förvaltningen i uppdrag att med hjälp av en extern resurs genomföra en översyn av 
rektorsorganisationen och ledningsfunktionerna på grundskolorna i Härryda kommun. 

Med konsultstöd genom Preera AB, utfördes uppdraget under juli-september 2019 med 
syfte att beskriva den nuvarande organisationen, ledningen och styrningen av grundskole-
verksamheten, samt ge förslag på eventuella förändringar.

Uppdraget resulterade i en rapport (bilaga 1) som belyser både styrkor och svagheter 
inom ovan nämnda områden, samt tillhandahåller förslag på möjliga vägar framåt.

Presentation av rapportens innehåll har skett till välfärdsnämndens presidium den 12 
november, välfärdsnämnden den 13 november, de fackliga organisationerna den 14 
november, samt till rektorsgruppen och sektorledning den 13 november.

Förslag till beslut
Välfärdsnämnden beslutar att uppdraget att genomföra en översyn av 
rektorsorganisationen inom grundskolan med extern konsult är genomfört.

Välfärdsnämnden noterar att förvaltningen arbetar vidare med översynen.

Peter Lönn
Kommundirektör
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Bilagor:
Bilaga 1: Välfärdsnämndens beslut den 10 april 2019 § 89
Bilaga 2: Preeras rapport - Översyn av rektorsorganisationen i Härryda kommun
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Översyn av 
rektorsorganisationen
Johan Åkesson och Sofie Peters, Preera AB
Version 3.0, 2019-11-18

Härryda kommun
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En kort reflektion kring dagens rektorsroll

Rektor: ”De viktigaste förändringarna under min tid som rektor är att vi har en målstyrd skola på ett helt annat sätt 

idag. Vi förväntas följa upp och mäta mycket mer, och hela vägen. Och elevhälsan har mycket större fokus; vi är 

mycket mer uppmärksamma och insatta i vad eleverna behöver.”

Rektor: ”Förr var det mer plåster och läka, nu finns det med i alla förebyggande planer. Men så har hela skolans 

utsatthet i media ökat, och trycket de senaste tio åren har påverkat vår roll mycket. Vårdnadshavare som vill påverka 

hela vägen in till skolbänken. Har man många sådana vårdnadshavare så tar det tid, och man får vara pedagogisk 

ledare gentemot föräldrarna istället för eleverna. Stor skillnad sedan förr. Jag har många vårdnadshavare som 

kontaktar mig, även i frågor där de inte ens har laglig rätt att tycka till om. Det tar mycket tid. Får man många sådana 

vårdnadshavare kan man nog tappa sugen på rektorsrollen beroende på vem man är.”

Rektor: ”Jag har det lugnare. Har en väldigt stabil lärargrupp. De är första linjen och står trygga och kan ge 

vårdnadshavarna trygghet. Det är också en stor förändring jämfört med förr; jag vill känna mina lärare och elever. 

Hur de är och fungerar tillsammans. Rektor idag är ytterst närvarande i skolans vardag. Det hade vi inte förr. Vi 

förväntas kunna svara på vårdnadshavarnas frågor, förr kanske det låg på lärarna. Lärarna å andra sidan har 

jättehög förväntan på att vi ska se dem och veta vad de gör varje dag.”

Rektor: ”Precis. Man får springa omkring varje dag och det kan bli ett dåligt samvete om man inte lyckas med det.”

Rektor: ”Man känner av när man varit borta för länge. Det känns i hela atmosfären om man varit ifrån ett arbetslag. 

Jag behöver vara nära och se dem i ögonen. Och det framför de hela tiden, att de uppskattar tillgänglighet. Det 

hänger ihop med att skolan är så ansatt. Och kritiken vi varit utsatta för från hela samhällsdebatten gör att man 

behöver bli stärkt med jämna mellanrum, för man slits ganska hårt i skolan.”
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1. Bakgrund och uppdrag
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Bakgrund och uppdrag

▪ Välfärdsnämnden gav i linje med ovan förvaltningen i uppdrag att med hjälp av en extern resurs genomföra en översyn av 

rektorsorganisationen och ledningsfunktionerna. Uppdraget utfördes av Preera under juli-september 2019 med syfte att 

beskriva den nuvarande organisationen, ledningen och styrningen av grundskoleverksamheten, samt ge förslag på 

eventuella förändringar. 

▪ Uppdraget resulterade i denna rapport och i muntlig rapportering till sektorschef Utbildning och Härrydas kommundirektör, 

samt rektorsorganisationen och Välfärdsnämnden för att belysa både styrkor och svagheter inom ovan nämnda områden, 

samt tillhandahålla förslag på möjliga vägar framåt.

▪ Genomlysningen var avgränsad till att intervjua rektorsorganisationen i grundskoleverksamheten. Under projektets gång 

framkom önskemål från beställare om att även politiker, fack och chefsled skulle intervjuas vilket gjordes i viss utsträckning. 

▪ Intervjuerna genomfördes i semistrukturerad form där de som intervjuades fick möjlighet att styra fokus mot områden som de 

upplevde påverkade hur de upplevde organisation, ledning och styrning. Merparten av de intervjuade valde att lyfta olika 

aspekter gällande stödjande funktioner, särskilt olika former av stöd för gemensamma utvecklingsinitiativ. De delar som 

bedöms ha bäring på organisation, ledning och styrning beskrivs i denna rapport. Representanter för de stödjande 

funktionerna har endast intervjuats i mycket begränsad utsträckning. Ökad delaktighet från dessa funktioner blir nödvändigt 

framåt för att bemöta berättelserna som framkommit.

▪ Implementering av förslagen till möjliga vägar framåt låg utanför ramen för detta uppdrag, men om så önskas kan Preera 

erbjuda stöd i implementeringen i ett nästa steg.

▪ Beställare för detta uppdrag var kommundirektör Peter Lönn.

2019-11-185

Utifrån målsättningen att skapa Sveriges bästa skola behövde förvaltningen se över 

ledningsfunktionerna på kommunens grundskolor för att tydliggöra styrning och 

ledning av verksamheten, och eventuellt komplettera med annan kompetens.

2019-11-18
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2. Övergripande forskningsöversikt
Källförteckning återfinns i metodkapitlet
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Historisk utveckling har skapat komplexitet

Skolutveckling, både vad avser frågor kring undervisningens innehåll och hur skolan som organisation bäst bör 

styras, har debatterats mycket både nationellt och internationellt de senaste decennierna. Skolan var förr, fram till 

1970-1980-talet, ett ganska ’skyddat’ område där lärarprofessionen styrde, både i de centrala organ som bestämde 

regler och i det lokala utövandet. Ekonomiskt bestämde staten budgetanslagens storlek. Karriären från lärare till 

skolledare/rektor var tydlig vilket stärkte professionens inflytande och professionens status i samhället var hög. I mer 

modern tid har skolan blivit ett område där många utanför professionen drivit mer eller mindre radikala 

förändringsagendor riktade mot skolans område, flera med ideologiskt syfte. Många menar att förutsättningarna för 

att bedriva skola har ändrats med ökade krav på delaktighet för elever och vårdnadshavare, ett allt bredare uppdrag, 

konkurrensutsättning och i många fall tuffare ekonomiska ramar, bl a efter kommunaliseringen på 1990-talet. 

En ytterligare utmaning är successivt försämrad status i både lärar- och rektorsyrket, vilket flera menar bidragit till 

högre personalomsättning och en nästan kronisk bristsituation gällande lärare i många kommuner. Återväxten via 

lärarhögskolan har stora utmaningar. Några forskare menar att kombinationen av bristsituation och en alltför 

’planmässig’ lönesättning lett till en ond spiral där skolans personal idag, i större utsträckning, byter arbetsgivare allt 

oftare i syfte att höja sin lön. Detta i sin tur påverkar möjligheter till skolutveckling negativt eftersom stabila relationer 

i lärarlag, mellan rektor och lärare samt rektorer emellan, är en av de identifierade framgångsfaktorerna för 

framgångsrika skolor. Andra framgångsfaktorer är tydliga roller och ansvarsfördelning i styrkedjan, rektorer som 

uppmuntrar till en positiv utvecklingskultur och ändamålsenliga stödjande strukturer som skapar möjligheter till 

effektivt resursutnyttjande, tydlighet och att tid kan läggas på utveckling. En god struktur och kultur ger professionen, 

enligt en del forskare, möjlighet att ”återta utvecklingsinitiativet via professionellt ansvar istället för att styras via yttre 

ansvarsutkrävande” (egen översättning av Cranston, 2013). Detta menar flera behövs för att stärka professionens 

status och stolthet.

7

Vad kännetecknar en framgångsrik skola? Forskare pekar på vissa gemensamma 

drag men det finns också en övertygelse om att situationsberoendet, dvs de lokala 

förutsättningarna, betyder mycket. Enkla lösningar lyser med sin frånvaro.
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Rektor - en delad ledarroll med suddiga gränser

Rektor har en nyckelfunktion som brygga mellan yttre styrning och det praktiska genomförandet på skolan. Det är via 

rektor som exempelvis nya läroplaner ska förverkligas lokalt, och när organisationers, ofta starka, institutionella 

minne går på tvären med nya förändringar, kan rektors ledarskapsförmåga bli den viktigaste hävstången för 

framgång. Både nationella och internationella forskare lyfter därför rektors ledarskap som en viktig förutsättning för 

skapa en framgångsrik skola. Forskare, som studerat förändringar inom skolan, lyfter också fram att en stor 

utmaning för de reformer som kommit utifrån är att de stundtals upplevts sakna ”legitimitet” hos professionen, där 

rektorn oftast ingått, vilket  haft stor betydelse för hur reformerna genomförts. Trots att det finns både nationella och 

internationella policyskapande organ med påverkan på skolan (huvudmän, staten, EU, FN, UNESCO mm) är det i 

slutändan rektor som blir nyckeln till vad som omsätts i den lokala praktiken. 

Rektors breda uppdrag innebär emellertid att rektor inte enbart behöver vara en skicklig ledare, utan därtill måste 

framgångsrikt kunna balansera mellan flera, ibland motstridiga, uppdrag: den pedagogiska rollen, rollen som 

enhetschef och rollen som ämbetsman. I ämbetsmannarollen ingår bl a att säkerställa att lagar och läroplaner följs. I 

enhetschefsrollen ingår bl a budgetansvar och att följa kommunens kompletterande förväntningar på skolan. Och 

den pedagogiska rollen? I SOU 2015:22 framgår det att rektorer i sin roll som pedagogiska ledare utsätts för olika 

typer av krav beroende på vem kravställaren är, från att vara organisationsförvaltare och –byggare till att komma 

med tips till lärare som ”kört fast” i undervisningen av en enskild elev. Den ökande s k juridifikationen av skolan har bl 

a inneburit att Skolinspektionen har legala sanktionsmöjligheter (SFS 2010:800), och att styrningen utifrån därmed 

kan antas ha stärkts vilket många forskare menar påverkat fokus i rektorsrollen, via att ämbetsmanna- och 

enhetschefsrollerna blivit viktigare. De upplevs också ta allt mer av rektors tid.

2019-11-188

Rektorer behöver vara skickliga ledare. Men de förväntas också utföra flera, ibland 

motstridiga, roller samtidigt: den pedagogiska ledaren, den kommunala enhetschefen 

och den statliga ämbetsmannarollen. Därtill finns olika uppfattningar om vad som 

ingår i de olika rollerna och vad som bör och inte bör utföras av rektor.
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Det pedagogiska ledarskapet

I läroplaner och lagtext har definitioner saknats av ’pedagogiskt ledarskap’, och i den mån det pedagogiska 

ledarskapet tagits upp har det varit breda tolkningar som nästan kan sammanfattas i ’allt’ arbete som görs för att öka 

måluppfyllelsen på skolan. Skolinspektionens granskning av hur rektor utövade sitt ledarskap (2012) identifierade 

behov av förtydliganden men i den vägledning de producerat är råden tämligen allmängiltiga menar en forskare som 

specialstuderat det pedagogiska ledarskapet i skolan. 

Otydligheten har inneburit att praktiken i stor utsträckning överlåtits till rektorerna att utforma och med detta kommer 

utmaningar. En forskare menar i sin översikt att det dessutom finns en form av ”spänning” kopplat till ledning inom 

skolan, dvs i relationerna lokalt på en skola. Att tydligt arbeta med lärandefrågor, klassrumsbesök, återkoppling mm, 

som lyfts fram som viktigt av många skolforskare, är utmanande för relationerna med lärarna. Vissa menar att det 

finns en form av dolt kontrakt mellan lärare och rektor som innebär att rektor ska respektera lärarnas profession 

genom att inte lägga sig i praktiken. Att det är praktiken i klassrummet som är det centrala för framgång är alla alltså 

överens om, men hur rektor ska stödja och utveckla det via pedagogiskt ledarskap är den stora frågan. Här krävs en 

balansgång som ställer stora krav på rektor. 

Dock, menar några forskare, har det ökande antalet rektorer, en tydligare rektorsutbildning och fler rektorer utan 

lärarbakgrund i viss mån distanserat rektorerna från den övriga lärarprofessionen. Rektorerna kan sägas successivt 

ha skapat en form av egen professionskultur som inte alltid drar jämnt med lärarprofessionens ideal. I sin delade, och 

utmanande, yrkesroll måste rektor alltså balansera mellan att använda sin legala rätt och att utöva pedagogiskt 

ledarskap på ett sätt som uppfattas som legitimt i den lokala organisationen på skolan. Situationsanpassning till det 

lokala blir här är centralt för att klara båda rollerna.

9

Ökad tydlighet och yttre styrning av rektorskapet via alltmer detaljerade lagar och 

läroplaner kan ha inneburit att rollens praktik successivt förskjutits bort från det 

pedagogiska ledarskapet. Forskare menar att en ytterligare bidragande faktor är den 

bristande tydligheten gällande vad pedagogiskt ledarskap faktiskt innebär.
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Kommunikation mellan rektor och huvudman

Behovet av tydlighet kring huvudmans uppdrag är återkommande när skillnader mellan bra och dåliga skolor 

diskuteras i olika rapporter. Huvudman, rektorer, lärare och stödjande funktioner behöver ha samsyn. Det är 

exempelvis vanligt och ofta praktiskt att rektor har stort inflytande över personalrekrytering, lönesättning och andra 

ekonomiska frågor. Emellertid ligger ansvaret för dessa frågor till syvende och sist hos huvudman. Med rektors 

inflytande kommer därmed att stort behov av kommunikation mellan rektor och huvudman för att säkerställa att de 

beslut som rektor fattar går i linje med det som huvudman är villig att ta ansvar för. Annars uppstår missförstånd eller 

konflikter. Utan kontinuerlig dialog kan det uppstå gap mellan vad huvudman förväntar sig att rektor ska genomföra, 

och vad rektor ser är möjligt att genomföra med till buds stående medel. Bara genom öppen dialog kan huvudman 

skjuta till extra resurser vid behov.

Ur Skolinspektionens rapport 2012: ”Resursfördelningen till skolan sker i för liten utsträckning efter analys och 

kommunikation av skolans resultat. Tilldelningen av resurser sker främst schablonmässigt och system för analys och 

resurstilldelning utifrån skolans resultat och behov finns sällan. En slutsats är att rektorerna själva också behöver 

tydliggöra sina förutsättningar, förstärka analysarbetet och genom det precisera behoven för utvecklingsarbetet. För 

att detta ska ske behöver samspel och kommunikation mellan rektor och huvudman förstärkas.” I SOU 2015:22 

beskrivs att rektorer ofta upplever att kommunikationen försvåras på grund av ”[…] huvudmannens brist på 

kompetens. Förklaringarna tar fasta på att huvudmännen inte förmår leva upp till de krav som staten ställer inom 

ramen för konceptet mål- och resultatstyrning av skolväsendet, eller annorlunda uttryckt huvudmännen förmår inte 

leva upp till de förväntningar staten ställer på huvudmännen som varandes en viktig länk i skolans styrkedja.”

10

Huvudman ansvarar för personal och ekonomi. Rektor ansvarar för skolans inre 

organisation (pedagogik, klasstorlek mm). Dialog blir en förutsättning för framgång 

när huvudman kan delegera beslutsmandat men inte det slutgiltiga ansvaret.
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Sammanfattning av forskningsöversikt

Skolans förutsättningar har förändrats de senaste decennierna och förväntas idag 

motsvara en större kravbild än förr. Detta gäller även rektorsrollen som blivit bredare 

och förväntas balansera pedagogiskt ledarskap, enhetsroll och ämbetsmannaroll 

parallellt. Samtidigt finns starka institutionella minnen bland både skolans personal 

och externa aktörer av hur det var förr och hur det borde vara, men i slutändan är det 

rektor som ska omvandla önskade förändringar till lokal praktik, vilket gör att 

förändringar som rektor upplever som legitima har större sannolikhet att genomdrivas 

framgångsrikt. I listan till höger sammanfattas de framgångsfaktorer som 

forskningsöversikten visar ger förutsättningar för framgångsrika skolor:

▪ God utvecklingskultur understödd av effektiva stödjande funktioner.

▪ Skickliga ledare i rektorsrollen som får stöd att balansera det pedagogiska 

ledarskapet med enhetschefs- och ämbetsmannarollen.

▪ Tydlighet och samsyn kring olika aktörers uppdrag och ansvarsfördelning i hela 

styrkedjan; huvudman, rektor, lärare, stödjande funktioner osv.

▪ Utvecklad dialog genom hela styrkedjan och framförallt mellan huvudman och 

rektor i syfte att öka samsyn kring vad som är legitima och därmed önskade 

förändringar som rektor aktivt vill genomdriva med huvudmans stöd.

2019-11-1811

För källor till denna översikt, se sidan 15.
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Valt normativt ramverk som bas för intervjuer och analys

Utgångspunkten för intervjuer och tillhörande analys har varit att betrakta sektorns styrning och styrsystem som en helhet. Logiken bygger på att olika styrmedels effektivitet är 

beroende av varandra. Övergripande handlar det om att skapa ändamålsenliga kopplingar mellan verksamhetens vision/strategi, dess strukturella styrmedel och dess kulturella 

styrmedel (bilden till vänster). För att kunna uttala oss om organisationen har intervjuer genomförts utifrån öppna frågeställningar om synen på styrsystemet i sektorn med 

utgångspunkt i ett mer detaljerat ramverk (bilden till höger). Stor vikt vid analysen har lagts på att tolka de olika respondenternas reflektioner, uppfattningar och argument för olika 

idéer i syfte att finna mönster. Analysen har därefter primärt använts för att identifiera eventuella utvecklingsbehov kopplat till styrmedels brister eller otydlighet gällande intern 

samstämmighet. Det kan tilläggas att vi till den studie har tidigare erfarenheter (förförståelse) via utvärderingar av elevhälsan i Härryda samt sektorsövergripande samarbete kring 

stöd för ungdomar. Båda dessa tidigare utvärderingar involverade i olika utsträckning skolan och rektors arbete.

2019-11-1813

VISION

KULTUR

STRATEGI

STRUKTUR
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Intervjuer

▪ Backaskolan 

▪ Gunnel Persson-Sarris, rektor F-
3

▪ Djupedalskolan

▪ Birgitta Lager, rektor 7-9

▪ Kristina Edeland, rektor 4-6

▪ Furuhällsskolan

▪ Carina Torstensson, rektor 3-5

▪ Malin Olsson Asp, rektor F-2

▪ Hindåsskolan 

▪ Camilla Haglund, rektor F-5

▪ Hällingsjöskolan 

▪ Niklas Henningsson, rektor F-5

▪ Högadalsskolan

▪ Annika Svensson, rektor F-2

▪ Malin Tucker, rektor 3-5

▪ Landvetterskolan 

▪ Katarina Johansson, rektor 6 & 8

▪ Lunnaskolan 

▪ Gabriella Knutsson, rektor F-1

▪ Susanne Flenner, rektor 2-3 
samt grundsärskola

▪ Rävlandaskolan 

▪ Annemi Lindoffer, rektor 6-9

▪ Skinnefjällsskolan

▪ Maria Bäck, rektor F & 2

▪ Susanne Thander, rektor 1 & 3

▪ Säteriskolan

▪ Johanna Wallinder, rektor F-2

▪ Vällsjöskolan 

▪ Hanna Ranner, rektor F-5

▪ Önnerödsskolan

▪ Hans Melin, rektor 4-6 samt 
grundsärskola

▪ Katarina Lange, rektor 7-9

▪ Kommunalråd

▪ Maria Kornevik-Jakobsson (C)

▪ Patrik Linde (S)

▪ Per Vorberg (M)

▪ Fack

▪ Bo Henriksson, 
huvudskyddsombud 
Lärarförbundet

▪ Anna Carlsson, bitr. 
huvudskyddsombud Lärarnas 
Riksförbund

▪ Sektor Utbildning och kultur

▪ Annika Gry, tf Verksamhetschef 
grundskola

▪ Ann Nilsson-Mäki, fd
Verksamhetschef grundskola

▪ Päivi Malmsten, Sektorschef

2019-11-1814

Underlaget består av intervjuer med rektorer, politiker, fack och chefer i kommunen. Uppdraget var avgränsat från att intervjua 

ytterligare intressenter såsom lärare, elever, vårdnadshavare m fl. Det bör noteras att intervjuer med stödjande funktioner inte 

låg inom avgränsningen för detta uppdrag, men att merparten av intervjuerna lyfte olika aspekter av desamma vilket också 

avspeglas i analysen i de fall där bäring fanns på organisation, ledning eller styrning. Vidare arbete kräver således delaktighet 

från de stödjande funktionerna.
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Skriftligt underlag

▪ Cranston, N., (2013); School Leaders Leading: Professional Responsibility Not Accountability as the Key 

Focus. Educational Management Administration & Leadership, 41(2), 129–142

▪ Deloitte, (2015); Rapport avseende granskning av rektors roll som pedagogisk ledare

▪ Höög, J., Johansson, O., och Olofsson, A., (2005), "Successful principalship: the Swedish case", Journal of 

Educational Administration, Vol. 43 No. 6, pp. 595-606.

▪ Nilsson Mäki A., (2019); Sammanställning av presentationer och protokoll från 2016 och 2017

▪ Skolinspektionen, (2018); Skolinspektionen 10 år

▪ Skolinspektionen, (2012); Kvalitetsgranskning: Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten

▪ SOU 2015:22, (2015); Rektorn och styrkedjan

▪ Ståhlkrantz K., (2019); Rektors Pedagogiska ledarskap - en kritisk policyanalys, Doktorsavhandling, 

Linnéuniversitetet

▪ Utbildningsdepartementet, (2010); Skollagen

▪ Wallin F., (2017); Artikel baserad på Maria Jarls och Ulf Blossings studie om framgångsrika skolor, Skolvärlden

▪ Ärlestig H., (2008); Communication between principals and teachers in successful schools, Doktorsavhandling, 

Umeå Universitet

2019-11-1815

Preera har utöver styrdokument och dylikt bakgrundsmaterial även tagit del av 

följande dokument i syfte att fördjupa förståelsen för kommunens och 

organisationens situation, samt för att understödja analysen:
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Övergripande analys av nuläget

Historik av utvecklingsanda och bristande styrkedja har gett upphov till gemensamt ansvarstagande

Historiskt har kommunens skolor, understött av politiken, präglats av en utvecklingsanda där varje skola haft stor flexibilitet att själva utforma sitt lokala arbete. Därtill, menar många, har 

förutsättningarna för skolornas måluppfyllelse varit gynnsamma tack vare välutbildade vårdnadshavare och resursstarka kommuninvånare. Samtidigt har det funnits brister i styrkedjan 

som lett till behov av ”stötdämpare” i rektorsorganisationen. Detta har bland annat givit upphov till det s k ”delade ledarskapet” på majoriteten av kommunens större skolor, där två rektorer, 

med sinsemellan tydligt uppdelat personal- och elevansvar, arbetar gemensamt för att driva och utveckla sin skola. (Detta kan jämföras med andra modeller där rektor är ensam i sin roll 

men får stöd av exempelvis biträdande rektor eller en administrativ chef). Därtill finns en rektorsgrupp med stark samhörighet som träffas veckovis i olika konstellationer för att möjliggöra 

bollplankande och gemensamma initiativ. Både det delade ledarskapet och rektorsgruppen präglas av ett gemensamt ansvarstagande vilket av politiken, och även till viss del centralt 

inom sektorn, ibland upplevs skapa otydlighet och bristande effektivitet. Sättet att arbeta är dock starkt förankrat både på skolorna och hos vissa stödjande funktioner, och har blivit 

rekryteringsgrund för nya rektorer i kommunen, vilket sannolikt bidragit till att kulturen förstärkts ytterligare. Det kan sammanfattas som att det delade ledarskapet och stödjande 

funktioners övriga arbete har växt fram under ömsesidig anpassning och att det delade ledarskapet också varit ett sätt att hantera otydligheter i styrkedjan hela vägen upp till huvudman. 

Utmaningar i strukturen och styrkedjan i sitt nuvarande skick kan därför sägas vara beroende av ett fungerande s k delat ledarskap.

Samhällsutvecklingen upplevs kräva mer av skolorna och stödjande funktioner

På senare år har samhällsutvecklingen inneburit ett växande tryck på skolorna att strama åt sina budgetar och samtidigt höja måluppfyllelsen för en alltmer diversifierad elevgrupp. (När 

politiken på senare år jämfört Härryda skolors måluppfyllelse, i relation till sina förutsättningar, med andra kommuners skolor upplevs där finnas en diskrepans mellan befintlig och 

förväntad måluppfyllelse). Härrydas svar på detta ökade tryck har blivit ett utökat fokus på gemensamma, skolöverskridande utvecklingsinitiativ. Detta arbete har i huvudsak letts av 

stödjande funktioner, men upplevs, framförallt av politiken, inte ha gett önskat resultat.

Behovet av större utväxling på gemensamma initiativ är stort, men valet av initiativ i kombination med kulturen bidrar till låg mottaglighet

Utvecklingsinitiativ initieras från verksamhetschefshåll baserat på det systematiska kvalitetsarbetet. De understöds sedan av stödjande funktioner. Många initiativ upplevs av rektorerna 

vara både sprungna ur goda intentioner, och samtidigt vara bristfälligt förankrade i verksamheten, bidra till ökande overhead på de stödjande funktionerna och dessutom ofta stjäla tid från 

rektorer och lärare som man bedömer kunde ha använts bättre. Många rektorer skulle hellre se bättre operativt stöd (administration, rutiner, IT-hjälp etc) från de stödjande funktionerna. 

Därtill upplever många intervjuade att somliga stödjande funktioner likställer ”likvärdighet” med ”likadant”, vilket politiken och delar av rektorsorganisationen motsätter sig och ytterligare 

försvårar dialogen om vilka initiativ som ska genomföras. Samtidigt kvarstår behovet av att skapa bättre utväxling på gemensamma initiativ, något som försvåras av den starka 

”utvecklingsandan”. Kommunen har många skolor som, vilket någon nämnde, uppfinner hjulet igen och igen, och det upplevs problematiskt att varje skola enbart känner ansvar för sina 

egna elever och personal i stället för att känna gemensamt ansvar för kommunens elever och personal. Stordriftsmöjligheter nyttjas i för liten utsträckning.

2019-11-18Page 95 of 236



Olika synsätt och attityder till olika frågor

2019-11-1818

”Fanns förhoppningar om att rektorerna skulle 
slippa lokalfrågor och inspektionsärenden och så 
vidare när de nya rektorstjänsterna kom till. Tror 

att politiker och fack blev besvikna över att 
rektorerna ville ha fler kollegor, och jag tycker 

inte att det hjälpt för varje rektor sitter fortfarande 
med allting. Men fattar att det är skönt att ha en 
kollega bredvid sig. Men det stöd de vill ha kan 

de nog få som grannrektorer, det kollegiala 
stödet. Renodla och avlasta.”

”Det är jättetydligt att man söker sig till Härryda 
för att man har delat ledarskap. Det passar oss 
som inte vill gå in i en biträdande rektorsroll.”

”Utvecklingsfokuset i Härryda gör att 
vardagsfrågorna inte känns lika viktiga och 

prioriterade som att jag håller igång ett 
utvecklingsarbete.”

”På onsdagarna försöker vi utveckla en 
yrkespraktik. Om vi nu ska bli Sveriges bästa 

grundskola så ska undervisning av hög kvalitet 
vara för alla barn; vi kan inte bara ha två 

elitskolor. Och en elitskola kommer inte kunna 
dra med sig resten av kommunen i någon slags 

positiv våg.”

”Vi uppfattar det som att vi får stöd. USE ger oss 
möjlighet att utvecklas i vår roll som skolledare. 
Och det är inte tungrott utan flexibelt, trots att vi 

jobbar gemensamt. Det vi jobbar med är ju 
sådant som är forskningsbaserat och sånt som vi 
behöver. Vi tvingas inte jobba med saker som är 

pålagor.”

”Lärarna upplever att framförhållningen brister. 
Förr spikade rektorerna tidigt de pedagogiska 

eftermiddagarna till exempel, ett år i förväg. Men 
idag på hösten vet vi inte när vårens ligger. 

Lärarna blir jättestressade. Finns mycket som 
skulle kunna planeras i förväg, men här blir det 
brandkårsutryckning istället. Beror nog på en 

kombination av att det känns som att andra borde 
ta hand om det och att de har mycket att göra 
och inte hinner sätta sig ner och ta tag i det 

förrän det brinner i knutarna.”

”Det är klart att folk på USE vill göra sitt bästa, 
men då dras rektor in i massa projekt. 

Demokratiuppdraget, fakturahanteringen, 
planeringsledare ska utvecklas och så vidare. De 
gör sitt bästa med sina frågor, men då drar de in 

oss på ett sätt som blir på bekostnad av 
vardagen.”

”Rektorer undrar varför de inte får stöd med vissa 
saker, medan de rektorer som kommer från 

andra kommuner tycker att de får hur mycket 
som helst. Skolskjutsar och annat behöver de 

inte ens befatta sig med. Det är de som varit med 
länge som säger att de inte får stöd, för att 

service som de vant sig vid inte finns längre för 
att den servicen gjordes av personer som 

arbetade utanför sina riktiga områden.”

”Rektorsgruppen behöver träffas och kunna prata 
om svårigheter och stötta varandra. All 

gemensam tid kan inte läggas på 
utvecklingsfrågor, tid måste också läggas på 

förvaltning. Vi behöver inte prata med chefer, vi 
behöver prata med varandra.”

”Vi har hört från personal och rektorer att mycket 
tid går åt till att sitta tillsammans med andra 

rektorer. En del säger att det är mycket värdefullt. 
Andra vägrar gå dit eftersom de anser att det inte 

tillför deras organisation någon nytta.”

”Skollagen säger vad huvudman ska göra och 
vad rektor ska göra. Men det blir av någon 

anledning ändå otydligt var besluten hamnar i vår 
styrkedja; vem ska få vilket bidrag, vem beslutar 
hur det fördelas. Det finns jättemycket resurser 
att tillgå, ett smörgåsbord från Skolverket, men 

vem beslutar? Det faller mellan stolarna på något 
sätt. Tror att detta varit betungande för 

rektorerna.”

”Vi får sällan höra på den politiska arenan vad 
rektorerna egentligen tycker. Det är stark 
filtrering. Viktiga saker stannar på vägen.”
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Komplex problembild

Under intervjuerna framstår det tydligt att det pratas om tre övergripande grupperingar eller ”domäner” i den aktuella 

organisationen: politiker, rektorer och stödjande funktioner. Det finns således i organisationen en bild av att 

majoriteten av personerna, dock inte alla, som tillhör respektive gruppering delar ett inbördes synsätt på skolans 

utmaningar och lämpligaste väg framåt. Således finns i kommunen idag en upplevelse av att olika grupper står för 

olika åsikter som delvis överensstämmer med varandra, och som delvis skiljer sig åt.

På de områden där synsätten inte korrelerar har det lett till minskad tillit, kommunikationsförbistring och låsningar i 

frågor där olika parter, inte sällan, är oförstående för varandras idéer och förslag. En enkel normativ inställning till 

utmaningar av den här typen vore att bara se det som ett kommunikations- och/eller acceptansproblem. Lösningar 

kan då vara att utbilda och förbättra kommunikationen. Men detta förutsätter att ingen anser sig ha exklusivt 

tolkningsföreträde och att alla är villiga att kompromissa med sina egna bilder med utgångspunkt i majoritetsbeslut 

och fakta. Emellertid motverkas en sådan enkel lösning av två andra, i kommunen vitt spridda, attityder. Den ena är 

att formell makt ger tolkningsföreträde. Samtliga grupperingar har starka åsikter om vad som är en framgångsrik 

skola och vad som kännetecknar en bra rektor (åsikterna springer ofta ur Härryda och skolsveriges historia), och 

särskilt rektorerna och politikerna har formell makt på detta område. Den andra attityden ger att egna ståndpunkter 

har tolkningsföreträde, vilket riskerar att förvandla alternativa arbetssätt och organisationsformer till ”symboler” som 

måste motverkas i den egna ståndpunktens namn. Exempelvis betraktas utvecklingsinsatser av somliga som 

regelrätt resursslöseri och av andra som utmärkt stöd för en likvärdig skola. Skilda synsätt och attityder skapar en 

komplex utgångspunkt för vägen framåt. Någon ’enkel’ normativ väg framåt finns inte utan vi menar att, för att 

komma vidare, måste först en djupare förståelse för rådande situation skapas. Som en första start på den resan 

beskriver kommande sidor de olika grupperingarnas upplevelser av frågor som lyfts i intervjuerna.

19

Både forskningen och analysen av intervjuer visar på en komplex problembild. 

Åsiktsskillnader mellan grupperingar är stora och behöver förstås på djupet för att 

åtgärder med verklig effekt ska kunna utformas och vidtas. Snabba åtgärder utan 

hänsyn tagen till de underliggande utmaningarna kommer inte få långsiktig effekt.

”Ingen har exklusivt tolkningsföreträde”

”Formell makt har tolkningsföreträde”

”Ståndpunkter har tolkningsföreträde”

Övergripande grupperingar

Olika attityder i olika frågor
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4.1 Iakttagelser och analys
- Det delade ledarskapet
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Det delade ledarskapet
Historiken bakom det delade ledarskapet idag

Enligt uppgift ska delat ledarskap i praktiken ha varit utbrett i delar av grundskolan sedan många år tillbaka, men då under andra namn såsom ”rektor och planeringsledare”. Rektor: ”Skolorna har 

alltid jobbat så även när det inte varit en uttalad strategi, annars får man inte ihop jobbet.” Enligt uppgift ska dåvarande verksamhetschefen hösten 2016, i samband med beslutade 

resursförstärkningar, ha lagt fram ett förslag om att införa intendenttjänster för att hjälpa rektorer att kunna avsätta mer tid för det pedagogiska ledarskapet. Förslaget låg egentligen i linje med 

politikens önskningar men kommunikationsbrister i styrkedjan ledde till att förslaget, i linje med rektorernas önskan, omvandlades från införande av intendenttjänster till införande av ytterligare 

rektorstjänster. På detta sätt infördes delat ledarskap i närapå samtliga grundskolor i kommunen (där elev- och personalantal kunde motivera det). Under intervjuerna framstod det tydligt att det 

inte finns samsyn kring hur och varför delat ledarskap infördes, och att detta medfört att grupperingar tolkat det förflutna på olika sätt och därmed stärkt skillnaderna i synsätt. Sammanfattningsvis 

är rektorerna positiva till delat ledarskap, politikerna direkt negativa eller neutrala, och de stödjande funktionerna något positiva, eventuellt bl a för att de ju förväntas stötta rektorerna.

Det delade ledarskapet idag

Nästan samtliga intervjuade rektorer uppger att de är mycket nöjda med hur det delade ledarskapet fungerar. Många säger sig ha sökt sig till kommunen just för att få möjlighet att arbeta med 

delat ledarskap, och flera menar att de skulle överväga att söka andra tjänster om delat ledarskap avskaffades. Noteras bör emellertid att rektorerna i kommunen ju rekryterats just för att de vill 

arbeta i delat ledarskap. 

Hur det delade ledarskapet tar sig uttryck skiljer sig åt från skola till skola och förändras även över tid. Bland annat beskrivs det som beroende av skolans storlek, närhet till andra skolor för utbyte 

och stöd, de båda rektorernas tidigare erfarenhet, och historik av sjukskrivningar/avslutade tjänster hos rektorskollegan. Framförallt politiker tycks uppleva detta dynamiska förhållningssätt som 

otydligt och ineffektivt. Ett exempel som lyfts, och tolkats helt olika av politiker och rektorer, är att man på flera skolor fördelat rektorsansvaret på varannan årskull där rektorerna byter ansvar med 

varandra varje år i syfte att följa eleverna under hela deras skolgång på skolan, istället för på låg-, mellan och högstadium. Politikerna efterfrågar en tydlig skolledare med övergripande ansvar för 

hela skolor eller skolenheter. Argument som lyfts i samband med denna uppfattning är att skolpersonal, elever och vårdnadshavare också upplever det som otydligt vilken rektor som har ansvar 

för vad och vem. Åsikterna om denna bild stämmer eller inte går dock isär och har inte kunnat klarläggas. Ett annat argument är att delat ledarskap bryter mot skollagen. Emellertid framhåller 

rektorerna att det argumentet är sprunget ur bristande insyn i verksamheten, och att de fördelar ansvar för elever, personal och skolbyggnader mellan sig på ett sätt som går i linje med skollagen, 

och som snarare stärker elevernas möjlighet till måluppfyllelse. I denna diskurs har det uppstått missförstånd till följd av bristande samsyn, samt stridigheter mellan formell makt och ståndpunkter.

Problem som lyfts framförallt av politiker och stödjande funktioner, men även ett fåtal rektorer, är att det delade ledarskapet kan leda till dubbelarbete och ineffektivitet. Många rektorer har dock 

förklarat att genom samarbete med rätt rektorskollega och genom tydlig inbördes och extern kommunikation undviks dubbelarbete och effektiviteten ökas. Även här går dock åsikterna isär och det 

har framhållits att i vissa fall fungerar det delade ledarskapet utmärkt, och att i andra fall uteblir synergieffekterna, att ”1 + 1 blir 1,5”. Människan på rektorsposten spelar således stor roll. Det 

påverkar även hur stort utrymme det pedagogiska ledarskapet får. En del rektorer är mer bekväma med den typen av, ofta relations- och konfliktintensiva, frågor, medan andra hellre lägger sin tid 

på ”enhetschefen och ämbetsmannarollens” uppgifter, dvs det som en intendenttjänst var tänkt att avlasta dem ifrån. Samtliga intervjuade rektorer sa sig emellertid identifiera sig som 

pedagogiska ledare snarare än med enhetschefs- och ämbetsmannarollen, men många sa sig också ha hamnat mer åt det senare än de önskar.
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Upplevda för- och nackdelar med det delade ledarskapet

Upplevda fördelar med delat ledarskap

▪ Avlastning

▪ Jämbördiga roller och mandat innebär att rektorer kan avlasta varandra på ett sätt 
som skulle bryta mot skollagen om ena parten var biträdande rektor eller intendent. 
Effekten av delat ledarskap har synbarligen blivit en minskad arbetsbörda per 
rektor. Rektor: ”Rektors ansvar är för stort i normalstor skola, även med en 
biträdande. Behövs en rektorskollega för att fördela personal- och elevansvar.”

▪ Inskolning i den komplexa rektorsrollen

▪ Rektorskollegor lär upp varandra i både gällande pedagogiskt ledarskap och i ”vem 
man ska vända sig till” i olika frågor, vilket enligt uppgift är nödvändigt eftersom det 
saknas strukturerad inskolning i framförallt det pedagogiska ledarskapet (dock finns 
inskolning i ”enhetschefsrollen”). Eftersom skolan historiskt förlitat sig mindre på 
strukturer och funktioner och mer på relationer och på att ”veta vem som är rätt 
person att ringa” har en mer senior rektorskollega fungerat utmärkt som hjälp.

▪ Ger stöd i en svår roll

▪ Rektorsrollen är ensam och utsatt för hårt tryck; en kollega kan ge stöd

▪ Rektor har behov av bollplank och kunskapsutbyte vilket en kollega kan ge

▪ Underlättar rekrytering

▪ Stöd från en rektorskollega ökar sannolikheten att t ex lärare vågar ta klivet in i 
rektorsrollen; det underlättar alltså rekryteringen av nya rektorer

▪ Potentiell effektivitet och bättre ledarskap

▪ Två rektorer kan bidra med olika kompetenser och erfarenheter och därmed fatta 
klokare beslut tillsammans och möta de allt större förväntningar som finns lokalt 
från elever, vårdnadshavare och pedagoger.

Upplevda nackdelar med delat ledarskap

▪ Känsligt för hög personalomsättning på rektorer

▪ Sårbarhet när en rektorskollega försvinner temporärt eller permanent eftersom 
strukturen bygger på att man är två, vilket skapar mer eller mindre bra ad hoc-
lösningar i väntan på att ny kollega rekryteras

▪ Sårbarhet när en rektorskollega försvinner temporärt eller permanent eftersom det 
tar uppemot ett år att bli ”samkörd” med en ny kollega

▪ Känsligt för felrekryteringar

▪ Delat ledarskap blir resursineffektivt om personkemi och vilja till samarbete och 
kommunikation mellan rektorskollegorna inte fungerar

▪ Om kommunikationen brister rektorskollegor emellan och de inte ställer sig bakom 
varandra eller säger olika saker kan det orsaka förvirring och missnöje bland lärare, 
vårdnadshavare, elever och andra grupperingar som arbetar med rektorerna

▪ Risk för ineffektivitet och sämre ledarskap

▪ Om rektorskollegorna tillsammans inte har kompetens och intresse för samtliga 
aspekter av rektorsrollen (pedagogiska ledarskapet och enhetschefs- och 
ämbetsmannarollen) hjälper det inte att vara flera

▪ Risk för begränsad legitimitet hos omgivningen

▪ Samhällsutvecklingen har inneburit en ökad förväntan på tydlighet från, och 
ansvarsutkrävande av, chefer idag. Delat ledarskap riskerar, även med tydlig 
ansvarsfördelning, ha svårt att uppfattas som en legitim modell. 
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Ofrånkomligen medför alla sätt att organisera arbete både för- och nackdelar. Under intervjuerna lyfte samtliga grupperingar 

olika aspekter av det delade ledarskapet. Dessa summeras nedan.
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4.2 Iakttagelser och analys
- Gemensamma initiativ
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Gemensamma initiativ; hur ska de göras?

Det finns ett flertal olika funktioner som ger stöd till skolan på olika sätt. Ett återkommande ämne under intervjuerna gällde hur 

stödet med gemensamma utvecklingsinitiativ ter sig och vad deras bidrag är och borde vara till skolan. Det finns ingen 

konsensus i frågan och stödet betraktas som stödjande, störande eller styrande, beroende på vem som tillfrågas och gällande 

vilket område. Viktigt att veta är att intervjuade personer har tydliggjort att utmaningarna inte ligger hos ekonomi- och 

personalstöd, men att bilderna i övrigt gått isär gällande var utmaningarna ligger (gemensam kompetenshöjning, IT-införanden, 

stöd med skolskjuts, lokalfrågor osv), samt att just begreppet ”USE” har använts även när inte utvecklings- och stödenheten 

åsyftas utan som ett slags samlingsnamn på ”gemensamma utvecklingsinitiativ”. Det har heller inte skiljts på vilka beslut som

ligger hos verksamhetschef respektive hos de stödjande funktionerna. För att komplettera bilderna som beskrivs på denna och 

på kommande sidor behöver således även de som arbetar med dessa frågor intervjuas.

Intervjuerna visar att det på detta område framförallt råder slitningar mellan två ståndpunkter; rektors självbestämmande och

likvärdig skola. Historiskt har kommunens skolor, understött av politiken, präglats av en utvecklingsanda där varje skola haft 

flexibilitet att själva utforma sina lokala arbetssätt, och enligt skollagen ska rektor bestämma vad som behöver utvecklas på den 

egna skolan. Med utgångspunkt i detta upplevs utvecklingsbeslut som tas antingen över huvudet på rektor eller i konsensus 

med andra rektorer och enheter inskränka rektors lagliga rättigheter och skyldigheter. Detta är en ståndpunkt som delas av 

politiker och en del rektorer. En annan ståndpunkt, som innehas av de som arbetar med att ge utvecklingsstöd och majoriteten 

av rektorerna, är att alla skolor behöver genomföra åtgärder grundade i forskning, att gemensamma initiativ minskar risken för 

att gång på gång ”uppfinna hjulet”, samt att detta understöds av skollagens bestämmelser om likvärdig skola. Dessutom ger det

möjligheter till stordrift och därmed större nytta för eleverna. Båda grupperingarna anser sig alltså ha stöd i lagen. 

Det bör även nämnas att begreppet ”likvärdighet” uppfattas på många olika sätt av olika grupperingar, och att det krävs samsyn 

kring det begreppet innan det kan användas i dialog på ett meningsfullt sätt. Likt begreppet pedagogiskt ledarskap inryms 

många tolkningar även i vad en likvärdig skola kan vara.

På följande sidor beskrivs två bilder av de funktioner som ger stöd vid gemensamma utvecklingsinitiativ; som ”störande och 

styrande” eller ”stödjande”. Viktigt att notera är att de flesta intervjuade bidragit till att måla upp båda dessa bilder, och att få 

identifierar sig med enbart den ena eller andra bilden; här finns alltså hos många en förståelse om att situationen är komplex 

och inte svart eller vit.

24

Olika bilder av hur gemensamma initiativ ska genomföras.
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Stöd vid gemensamma initiativ; den ena bilden

Många intervjuade anser att utvecklingsinitiativen bättre behöver stämmas av med rektorerna gällande vad som skulle kunna 

vara till nytta för dem, (detta är en fråga som ligger på verksamhetschefsnivå). Det efterfrågas även bättre 

verksamhetsförankring och framförhållning för att skolornas planering inte ska kullkastas. Exempel på detta det senaste året 

gäller initiativen kring skolforskaren Ulf Blossing, Tellus och Bordercrossing, som alla visserligen är uppskattade men som 

upplevs ha kommit som ”en blixt från klar himmel” och som en del skolor har mindre nytta av än andra. 

Många rektorer efterfrågar snarare mer operativt stöd, exempelvis IT, olika rutiner och skolskjuts, byggt på bättre kunskap om 

skolorna de ska stödja. Rektorer upplever att fokus på det dagliga operativa stödet från de som arbetar med att tillhandahålla 

utvecklingsstöd är mindre än för olika utvecklingsinitiativ. Exempelvis önskar man att mer tid på rektorsmötena skulle ägnas åt 

löpande utbyte rektorer emellan och mindre till gemensamma utvecklingsinitiativ (även detta är en fråga för verksamhetschef);

detta ska enligt uppgift ha framförts utan att åtgärd vidtagits. Det finns en kamp om hur den gemensamma tiden ska användas. 

Många känner frustration kring att stödet med gemensamma initiativ upplevs utöva ett ökande tryck på rektorsorganisationen i 

takt med att antalet anställda som arbetar med dessa frågor tycks växa, utan att det är tydligt hur denna expansion hjälper 

skolorna som dessutom upplever sparkrav. Det upplevs även vara ovälkommet att ifrågasätta hur det gemensamma 

utvecklingsarbetet genomförs och att frågor om önskat stöd ibland ignoreras. Rektor har laglig rätt att ”vägra” utvecklingsinitiativ 

med hänvisning till att de inte är tillräckligt relevanta för den egna skolan sett till hur mycket tid de tar i anspråk, men de som 

uppger sig ha försökt ska ha mött ifrågasättande och ”kalla handen”. Trycket på just utveckling upplevs stort i kommunen och 

flera rektorer säger sig tvingas agera undvikande eller skjuta centrala initiativ framför sig för att hinna hantera vardagen. Några 

ifrågasätter även om utvecklingsinsatserna görs för elevernas skull eller för att göra kommunen mer attraktiv i skolsverige. 

Slutligen kan nämnas att utmaningar med att få stöd i elevhälsofrågor enligt några bidragit till omsättningen på rektorer.

25

”Utvecklingsinitiativen styr och stör rektors och skolornas arbete.”
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Stöd vid gemensamma initiativ; den andra bilden

Så gott som samtliga berömmer de utvecklingsinitiativ som genomförs och menar att de är bra, samt att de förstår att det 

inte är funktionerna som arbetar med utveckling allena som råder över vilka initiativ som genomförs utan att de ofta 

kommer från ”högre ort” och alltid ligger i linje med skollagen. Likvärdig skola och att ”slippa uppfinna hjulet gång på gång” 

lyfts som huvuddrivkrafterna bakom utvecklingsarbetet, både av de stödjande funktionerna och av merparten av 

rektorerna; det är inte rimligt att rektor enskilt på en skola skulle hinna genomföra denna form av utvecklingsinitiativ.

Gällande förankring av och framförhållning för utvecklingsinitiativ finns emellertid även en annan bild i organisationen än 

den som visades på föregående sida. Exempelvis lyfts att arbetet med Bordercrossing pågått sedan ett år, att information 

kommit ut löpande och att initiativet var ett resultat av ett gemensamt beslut med rektorerna. Åsikterna om kort 

framförhållning och låg verksamhetsförankring tillbakavisas således. Istället målas en bild upp av en rektorsgrupp som 

säger ja till initiativ trots att de egentligen ser svårigheter, samt att rektorernas framförhållning brister vilket gör att de 

upplever att initiativ kommer ”som en blixt från klar himmel”, trots att de förannonserats under ett år. En förmildrande 

reflektion som görs är att förankringsarbetet kanske kan förbättras och att rektorerna har fullt upp med vardagen för att 

kunna ha framförhållning. Samtidigt upplever somliga att rektorerna skulle behöva lyfta blicken och att särskilt rektorer 

som är i delat ledarskap borde kunna ha tid att arbeta mer med strategiska, och mindre med, operativa frågor. 

Det efterfrågas också ökad lyhördhet från rektorernas sida i hantering av Skolinspektionsärenden eller ökad 

måluppfyllelse, områden där somliga stödfunktioner ibland känner sig ignorerade vilket skapar oro; detta speglar en 

bristande dialog mellan rektorer och företrädare för huvudman. Även möjligheterna och viljan till dialog mellan politiker och

stödfunktioner brister. Politiker och stödfunktioner har exempelvis helt olika bilder av om rektorer ska rekryteras till en 

specifik skola eller om de ska anställas för att kunna flytta runt mellan skolor i kommunen. Detta skapar problem i 

rekryteringsarbetet.

På berörda stödfunktioner upplever man att det finns olika bilder i de olika grupperingarna av vad stödfunktionernas 

uppdrag bör vara. De säger sig vara villiga att anpassa sig, men efterfrågar i så fall dialog och samsyn mellan olika 

grupperingar. Baserat på en sådan samsyn önskas även en tydlig gemensam riktning framåt med fokus på att skapa tillit i 

styrkedjan och goda strukturer med eleven i fokus.

26

”Utvecklingsinitiativen är stödjande, men brist på samsyn skapar svårigheter.”
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4.3 Iakttagelser och analys
- Kultur, ledning och styrning
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Normerande kultur och starka grupper

Intervjuerna indikerar att det finns en underliggande normerande kultur i både rektorsgruppen och hos 

stödfunktionerna. Detta tar sig bland annat uttryck i att personer med avvikande åsikter antingen bemöts med 

ifrågasättande eller inte vågar/orkar lyfta avvikande åsikter. Detta bemötande kan man få både av stödfunktionerna 

och av andra rektorer. Samtidigt har det upprepade gånger hänt att sådana åsikter senare vädrats utanför det tänkta 

påverkansforumet, utan närvaro av övriga åsikter som ju krävs för att skapa en helhetsbild av situationen, vilket i sin 

tur lett till att de vanliga informations- och beslutsvägarna kringgåtts och att man därmed kortslutit styrkedjan. Detta 

sätt att arbeta bygger misstänksamhet, ineffektivitet och konstlad dialog. Tillit mellan grupperingar och nivåer i 

styrkedjan kan inte växa i en sådan miljö. Kulturen verkar även ta sig uttryck i en vana att fatta gemensamma beslut i 

rektorsgruppen, vilket enligt ett flertal intervjuade resulterar i långa ledtider för beslut och ett slags gemensamt 

ansvarstagande som skapar otydlighet kring vem som egentligen har ansvar för att utföra olika uppgifter. 

Analysen visar att denna kultur sannolikt beror på flera faktorer. Stödfunktionerna och rektorerna delar många åsikter 

gällande vilka rektorsprofiler som passar i kommunen, och detta har lett till att framförallt rektorer som passar in i den 

befintliga kulturen rekryteras. Homogeniteten har därför ökat med tiden, vilket har minskat utrymmet för avvikande 

åsikter. Därtill har, med politikers stöd, rektorernas självbestämmande ökat under åren, vilket lett till att rektors-

gruppen fått en stark egen identitet som i vissa frågor, i egenskap av den egna professionen, tar avstånd från 

stödfunktioner och politiker, trots att rektorsgruppen delar många åsikter med både stödfunktioner och politiker. Detta 

avståndstagande har med tiden vuxit när rektorerna upplevt att stödstrukturer och styrkedja brustit och det inte 

funnits tydlighet kring vart de kan vända sig för att få hjälp. Detta har i sin tur uppmuntrat en stark gemenskap i 

rektorsgruppen för att tillgodose behovet av trygghet och stöd. Det gemensamma ansvarstagandet (och det delade 

ledarskapet) blir då en konsekvens av denna starka sammanhållning; rektorerna känner behov av att stödja varandra 

och hålla ihop gruppen.

Detta är en komplex problematik som involverar samtliga tre grupperingar och attityder. Samma fråga uppfattas på 

olika sätt av olika intressenter. Enda vägen framåt är en kulturförändring med gemensam riktning. En del frågor 

behöver redas ut för att möjliggöra arbetet framåt, men en del frågor riskerar att redan vara så ”infekterade” att 

dialog inte kommer ha önskad effekt. Det är svårt att se en process framåt där alla inblandade blir nöjda. Alla 

grupperingar måste vara villiga att kompromissa.
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Spretig upplevelse av ledning och styrning

29 2019-11-18

Som nämnt på föregående sida finns det en kultur som lett till läckor i styrkedjan. Det finns två huvudsakliga orsaker 

till läckorna: att informella kommunikationsvägar har uppmuntrats och att tillit mellan grupper har brustit av olika skäl. 

De informella kommunikationsvägarna handlar i huvudsak om att rektorer har uppmuntrats ta kontakt direkt med 

politiker, samt att politiker har olika dialoger med rektorer vid besök och informella träffar. Intentionen bakom detta 

har sannolikt varit att underlätta samverkan och effektivitet, men har istället lett till ojämn informationsspridning och 

misstro gentemot de formella kommunikationsvägarna; styrkedjan har så att säga kortslutits.

Den bristande tilliten å sin sida har orsakat läckor som i sin tur orsakat bristande tillit vilket skapat en ond spiral. Olika 

aspekter av tillit brister men genom intervjuerna blir det tydligt att det ofta handlar om bristande tillit till andra 

gruppers kunskap. Rektorer upplever att politikerna inte är tillräckligt väl förtrogna med skollag och läroplan, och 

politiker upplever att rektorer inte förstår vilka förutsättningar huvudman har att förhålla sig till. Därutöver råder det 

enligt en del intervjuade oklarhet gällande var i styrkedjan olika sorters beslut fattas, och i vilka frågor olika 

grupperingar får påverka. Förslag har framkommit om att båda grupperna bör utbildas inom den motsatta gruppens 

huvudfrågor. Det har även lyfts att rektorerna bör sitta med på politikernas utbildning och vice versa i syfte att höra 

vilken typ av frågor som ställs och därmed öka förståelsen för vilka områden som är extra otydliga eller viktiga för 

den andra gruppen.

En ytterligare faktor som bidrar till en spretig upplevelse av ledning och styrning är att en del rektorer och politiker 

upplever somliga stödjande funktioner som styrande, framförallt de funktioner som arbetar med olika former av 

gemensamma utvecklingsinitiativ. Konsensus finns emellertid inte i frågan. Slutligen kan även nämnas att styrning 

och ledning från verksamhetschefshåll har, liksom mycket annat, upplevts på olika sätt av och inom olika 

grupperingar varför ingen slutsats kan dras i den frågan.

Informella kommunikationsvägar, bristande tillit till varandras kunskap och 

upplevelser av att stödfunktioner styr skapar spretig ledning och styrning.
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5. Vägen framåt
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Övergripande om förutsättningar för ett framtida förändringsarbete

Olika bilder av nuläget och önskad framtid… 

Det finns tre huvudsakliga grupperingar med olika ingångar och förförståelse för kommunens utmaningar: rektorerna, politikerna och stödjande funktioner. Rektorerna kan med 

hänvisning till sin erfarenhet och yrkeskännedom hävda att kombinationen av delat ledarskap, en stark rektorsgrupp, och stort utrymme att anpassa varje skola till dess unika 

förutsättningar är ett framgångsrecept. Och historiskt har detta sannolikt varit sant och ett sätt att skydda skolverksamheten från styrkedjans brister. Emellertid har också 

lejonparten av rektorerna i Härryda rekryterats just för att de vill arbeta på detta sätt. 

Kommunens politiker har historiskt understött ovan struktur, men efter förändringar i de politiska leden finns nu ett annat synsätt som skiljer sig från det historiska. Politiken vill 

bibehålla utvecklingsandan, men samtidigt utkräva ökad tydlighet i ansvarsfrågor; ansvar för varje skola, för elever och personal, och för drivandet av olika initiativ. Detta står i 

kontrast till det gemensamma, kollegiala, arbetssätt som rektorerna efterfrågar. 

Slutligen finns även de stödjande funktionerna, där både de gemensamma och utvecklingsorienterade synsätten är starkt förankrade, trots att de ibland upplevs oförenliga. 

Önskemålen från politiken och från rektorsorganisationen, och den egna kulturen, hamnar därför i konflikt, vilket tycks ha lett till ett ökat avstånd mellan de stödjande funktionerna 

och de båda andra grupperna. Detta i sin tur minskar förankringen av initiativ i verksamheten, samt gör förvaltningen mindre effektiv som styr- och stödmedel.

… medför konsekvenser i ett kommande förändringsarbete

Styrkedjan behöver bli mer sammanhängande genom ett parallellt kultur- och strukturutvecklingsarbete. På grund av de olika bilderna hos olika grupperingar kommer 

förändringsarbetet bli utmanande. Tilliten mellan huvudman och rektorer måste öka för att rektorerna över huvud taget ska vilja förändras i det tempo och med den kraft som 

efterfrågas. Kulturen hos rektorerna och de stödjande funktionerna kommer behöva förändras, och framförallt i rektorsorganisationen kommer det uppstå utmaningar om 

rektorerna börjar uppleva att de rekryterats för ett annat arbete än det som kommer krävas av dem framgent. Detta kan till exempelvis gälla det delade ledarskapet, men kan även 

gälla en möjlig omdaning av rektorsrollen, där det pedagogiska ledarskapet får större utrymme vilket många rektorer efterfrågar men få har upplevt i praktiken. Även de stödjande 

funktionernas arbetsuppgifter och arbetssätt kommer förändras, med samma möjliga konsekvens som för rektorsorganisationen.

Framgångsfaktorer i arbetet framåt blir att skapa tydlighet kring vilka frågor som olika intressenter kan påverka. Fattade beslut behöver informeras om, och utrymme ges till 

reflektion kring frågan; ”vad innebär det här för mig”. Områden där input från olika grupper efterfrågas behöver tydliggöras, liksom när och hur input kommer samlas in och vem 

som ansvarar för att bearbeta inputen. På nästkommande sidor ges dels förslag på aktiviteter i en övergripande tidsplan för 2019-2020, dels exempel på verktyg/tankesätt som 

kan användas i arbetet framåt.
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Förslag till tidsplan 2019-2020

Med utgångspunkt i iakttagelser och analyser som presenterats på föregående sidor, samt med hänsyn tagen till att ny verksamhetschef tillträder vid årsskiftet 2019/2020, 

rekommenderas Härryda kommun att under hösten 2019 inleda ett målbildsarbete som avslutas tillsammans med den nya verksamhetschefen våren 2020. Målbildsarbetet bör, 

med hänvisning till att den innevarande situationen i kapitlet ”Iakttagelser och analys” beskrivs som en komplex problembild på grund av olika grupperingars synsätt och attityder, 

utföras med hög grad av involvering i syfte att skapa en komplett bild av alla utmaningar och möjligheter. Samtidigt behövs riktning och tydliga ramar för vad man vill uppnå och 

på vilka områden olika intressenter har påverkansmöjlighet, varför transparens gällande vad som är påverkbart och inte påverkbart för olika intressenter blir en förutsättning för 

framgång. Exempel på frågor där rektorer och stödjande funktioner bör ha påverkansmöjlighet är kring hur stödfunktionernas arbete bör vara organiserat, i vilka former kollegialt 

stöd bör ske för rektorer, hur skolors olika förutsättningar kan tas i beaktande framåt osv. Exempel på frågor där inriktningsbeslut kan behöva fattas av huvudman/politiken skulle 

kunna vara grundläggande förväntningar på rektors pedagogiska ledarskap, enhetschefsroll och ämbetsmannaroll, eller gällande rörlighet mellan kommunens skolor för skolans 

personal.

2019-11-18

Ny verksamhetschef introduceras till arbetet
Presentation och återkopplingsdialog med 

presidiet
Slutlig målbild bearbetas och beslutas
tillsammans med ny verksamhetschef

Detaljering av målbild med bred involvering ledd 
av verksamhetschef

• Beslut om organisationsform

• Beslut om mötesforum

• M.m.

Vår 2020

Implementering av detaljerad målbild under ledning av verksamhetschef med stöd av skolchef och huvudman

Höst 2020

Höst 2019

Utkast på målbild tas fram av skolchef 
med stöd efter behov

Presentation och dialog med politiken

• Feedback på utkastet

• Besluta vilka frågor som är 
påverkbara i den kommande 
processen

Justeringar genomförs i linje med 
dialog med politiken

Presentation och dialog med 
rektorerna

• Möjlighet att reflektera kring det som 
inte är påverkbart

• Möjlighet att påverka det som är 
påverkbart

Presentation och dialog med 
stödjande funktioner

• Möjlighet att reflektera kring det som 
inte är påverkbart

• Möjlighet att påverka det som är 
påverkbart
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Hellre ett bra informationsmöte än en ”manipulativ” dialog 

Hitta rätt nivå av delaktighet med hjälp av ”Delaktighetstrappan”

Information

Konsultation

Dialog

Inflytande

Medbeslutande
K

o
m

p
e
te

n
s

Påverkansmöjlighet

L
å

g
H

ö
g

HögLåg

Källa: Arnstein, i bearbetning av SKL och Preera
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Är beslutet redan taget? Satsa på information och reflektion

Om utrymme för påverkan saknas så kan delaktighet ändå skapas via tydlig information och utrymme för reflektion. 

Reflektionen skapar lärande, väcker frågor, och ger underlag till nya dialoger och beslut. Tydliggör vad som är beslutat, och

ge utrymme till att koppla beslutet till egen vardag. 

i !
INFORMATION REFLEKTION

• Tydliggör vad, vem, hur och när

• Visa på bakgrund, syfte och mål

• Vad är fortfarande påverkbart?

• Vad kräver nu accept och lojalitet?

• Utrymme för eget lärande

• Koppling till egen vardag

• Underlag för faktafrågor

• Utgångspunkt för nya dialoger
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-04-10

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 89      Dnr 2019VFN185

Uppdrag gällande översyn av rektorsorganisationen inom grundskola 

 
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.

Från Maria Kornevik Jakobsson, välfärdsnämndens ordförande föreligger skrivelse daterad 
den 7 mars 2019.

Beslut

Välfärdsnämnden uppdrar åt förvaltningen att genomföra en översyn av rektorsorganisationen 
och ledningsfunktionerna på skolorna utifrån ovanstående inriktning. Översynen ska 
genomföras med extern resurs.

----------------------
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Motion om barnskötare som vikarier på 
förskollärartjänsten 

10

2019VFN356
   

Page 115 of 236



Sektorn för utbildning och kultur
Agnesa Kasapolli

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-10-23 2019VFN356  008

Motion om barnskötare som vikarier på förskollärartjänster 

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 i § 105 att till välfärdsnämnden 
remittera en motion från Patrik Linde (S), Monica Bengtsson (S) och Siw Hallbert (S) om 
barnskötare som vikarier på förskollärartjänster. Motionärerna yrkar på att Härryda 
kommun anställer tillsvidareanställda barnskötare som vikarier när det saknas sökande 
med förskollärarutbildning till vakanta förskollärartjänster.

Enligt 2 kap. § 10 skollagen (2010:800) beslutar rektor på förskolan om enhetens 
organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens olika 
förutsättningar och behov. Detta innefattar även att besluta om personalorganisationen på 
förskolan. 

I Härryda kommun finns sedan 2014 ett beslut om möjligheten att ge ett tidsbegränsat 
lönetillägg på 800 kronor i månaden till tillsvidareanställda barnskötare. Lönetillägget 
kan ges till en barnskötare som får ett utökat ansvar då det fattas behöriga förskollärare på 
den aktuella avdelningen. Förvaltningen bedömer att det redan idag finns en möjlighet för 
rektorer att ge en barnskötare ett utökat ansvar samt ett lönetillägg under en tidsbegränsad 
period när det fattas behöriga förskollärare i arbetslaget. Förvaltningen bedömer vidare 
att rektorn enligt skollagen ska fatta beslut om personalorganisationen på förskolan. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 23 
oktober 2019 från sektorn för utbildning och kultur. 

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 i § 105 att till välfärdsnämnden 
remittera en motion från Patrik Linde (S), Monica Bengtsson (S) och Siw Hallbert (S) om 
barnskötare som vikarier på förskollärartjänster. Motionärerna yrkar på att Härryda 
kommun anställer tillsvidareanställda barnskötare som vikarier när det saknas sökande 
med förskollärarutbildning till vakanta förskollärartjänster. 
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Inom förskolan finns flera yrkeskategorier med olika kompentenser. De två vanligaste 
yrkeskategorierna är förskollärare och barnskötare. Enligt skollagen (2010:800) får 
endast den som har legitimation som förskollärare bedriva undervisning inom förskolan. 
Skollagen fastställer att det i undervisningen utöver förskollärare även får finnas annan 
personal som har sådan utbildning eller erfarenhet att barnens utveckling och lärande 
främjas. I Härryda kommuns förskolor finns både förskollärare och barnskötare. 
Förskollärarna har ett särskilt ansvar över undervisningen. Detta ansvar regleras både i 
skollagen och i förskolans läroplan (Lpfö 18). I läroplanen för förskolan framhålls att all 
personal i verksamheten gemensamt arbetar utifrån en helhetssyn på barnen och deras 
utveckling och lärande. Tjänsten som barnskötare kan innehas av personal med olika 
kompetenser eftersom tjänstebeteckningen, till skillnad från förskollärare, inte medför 
några formella behörighetskrav. 

I Härryda kommun finns anställda barnskötare som studerat på barn- och 
fritidsprogrammet på gymnasial nivå, utbildade fritidsledare samt personer utan någon 
pedagogisk utbildning. Enligt 2 kap. § 10 skollagen beslutar rektor på förskolan om 
enhetens organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens 
olika förutsättningar och behov. Detta innefattar även att besluta om 
personalorganisationen på förskolan. 

I Härryda kommun finns sedan 2014 en möjlighet att ge ett tidsbegränsat lönetillägg på 
800 kronor i månaden till tillsvidareanställda barnskötare. Lönetillägget kan ges till en 
barnskötare som får ett utökat ansvar då det fattas behöriga förskollärare på den aktuella 
avdelningen. Utifrån detta beslut har rektor på förskolan möjlighet att vid behov ge en 
barnskötare ett utökat ansvar och lönetillägg under en tidsbegränsad period då obehörig 
personal vikarier på en förskollärartjänst.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att det redan idag finns en möjlighet för rektorer att ge en 
barnskötare ett utökat ansvar samt ett lönetillägg under en tidsbegränsad period när det 
fattas behöriga förskollärare i arbetslaget. Förvaltningen bedömer vidare att rektorn enligt 
skollagen ska fatta beslut om personalorganisationen på förskolan. Rektor behöver kunna 
hantera en eventuell brist av behöriga förskollärare utifrån enhetens specifika behov. 
Därför gör förvaltningen bedömningen att det inte bör fattas ett centralt beslut om hur 
vakanta förskollärartjänster ska besättas i Härryda kommun. 

Päivi Malmsten
Sektorchef Marie Fremle

Verksamhetschef

Bilaga
Motion om barnskötare som vikarier på förskolärartjänster
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2019 -05- O 8 

Diarienr I Dianep!anbeteckn 

Barnskötare som vikarier pà förskollärartjänster 

När kommunen inte har sökande med förskollärarutbildning till förskollärartjänster bör man besätta 

dessa vikariat med redan tillsvidare anställda barnskötare. Sä görs i andra kommuner inom GR. 

ldag anställs pá vakanta förskollärartjänster vikarier, utan utbildning och erfarenhet für arbete i 

förskolan. Viktigt att upprätthälla en god kvalité i förskolan genom att ta vara pá barnskötarnas 
kompetens. 

Vi föreslär: 

att när inga förskollärare finns bland de sökande, anställer man i första hand redan tillsvidare 

anställda barnskötare som vikarier pá dessa tjänster. 

Mölnlycke 2019-04-24 

Patrik Linde Monica Bengtsson 

Socialdemokraterna Härryda kommun 
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Anmälan av personuppgiftsincidenter till 
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Utvecklingsfunktionen
Anna Svensén Burgman

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-10-31 2019VFN546  002

Anmälan av personuppgiftsincidenter till välfärdsnämnden

Sammanfattning
Dataskyddsförordningen (EU 2016/679), GDPR, trädde i kraft den 25 maj 2018 och 
syftar bland annat till att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter, 
särskilt dennes rätt till skydd av personuppgifter. Välfärdsnämnden är 
personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom 
välfärdsnämndens verksamhet.

En personuppgiftsincident är en händelse som kan påverka sekretessen, integriteten eller 
tillgängligheten till personuppgifter. En personuppgiftsincident har inträffat om 
personuppgifter har förstörts, gått förlorade, ändrats eller röjts till någon obehörig. Det 
spelar ingen roll om det har skett oavsiktligt eller med avsikt, i båda fallen är det 
personuppgiftsincidenter.

I samråd med Härryda kommuns dataskyddsombud har förvaltningen tagit fram en rutin 
som beskriver hur personuppgiftsincidenter ska hanteras. I rutinen framgår att alla 
personuppgiftsincidenter ska rapporteras så snart som möjligt. Det gäller även om 
incidenten hunnit bli åtgärdad. Om det är troligt att personuppgiftsincidenten kommer att 
medföra en risk för de registrerade ska den anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar 
efter att den har upptäckts. Alla personuppgiftsincidenter ska dokumenteras och anmälas 
till personuppgiftsansvarig nämnd, även de som inte anmäls till Datainspektionen.

Personuppgiftsincidenter som sker inom välfärdsnämndens verksamhet ska anmälas till 
välfärdsnämnden två gånger per år (april och oktober) och redovisas i förteckning 
”anmälan av personuppgiftsincidenter” till respektive nämnd.

32 personuppgiftsincidenter har anmälts inom välfärdsnämndens verksamhet, varav tre 
incidenter har anmälts till Datainspektionen. Av dessa framgår att obehörig åtkomst till 
uppgifter i system är den typ av incident som är vanligast förekommande. Incidenterna 
och vidtagna åtgärder hanteras enligt särskild rutin. Förvaltningen arbetar med att se över 
vilka förbättringsåtgärder som behöver ske på sikt. En del i detta arbete är att öka 
kunskapen hos kommunens verksamheter om GDPR samt om vad en 
personuppgiftsincident är. Under hösten 2019 har förvaltningen genomfört en 
nanoutbildning om personuppgiftsincidenter och informationssäkerhet.
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Förslag till beslut
Välfärdsnämnden noterar anmälan av personuppgiftsincidenter.

Peter Lönn
Kommundirektör Birgitta Flärdh

Utvecklingschef

Bilaga
Anmälan av personuppgiftsincidenter till välfärdsnämnden för perioden fr om 2018-05-
26 och t o m 2019-10-31
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Utvecklingsfunktionen

         Datum 2019-10-31
         

Dnr 2019VFN546
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Anmälan av personuppgiftsincidenter till välfärdsnämnden för 
perioden från 2018-05-26 och till 2019-10-31

Sektor eller funktion - 
Verksamhet/Enhet

Datum när 
incidenten 
inträffade

Typ av incident Anmäld till 
Datainspektionen
(ja eller nej)

Stödfunktioner

Kansli 20181004 Skedd incident – stulen dator (Formpipes 
underleverantörs dator)

Ja

Politisk verksamhet 20190303 Risk för incident – kvarglömd Ipad på hotell i 
Stockholm

Nej

Sektorn för 
socialtjänst
Funktionsstöd 20190326 Skedd incident - Information mejlades till PAN-

anställda inom personlig assistans utan dold 
kopia

Nej

Vård och omsorg 20190828 Skedd incident - journalutdrag faxad från annan 
enhet utan att berörd enhet informerats. Oklart 
vem som var mottagare, enheten eller ansvarig 
sjuksköterska.

Nej

Barn och familj 20190703 Skedd incident - socialsekreterare som inte 
arbetare på enheten för försörjningsstöd var inne 
och läste en brukares journal i 
verksamhetssystemet

Nej

Sektorn för utbildning 
och kultur
USE, utbildning 20180816 Skedd incident - Behörighet i system (Unikum). 

2018 års elever kan se lärologgar för 2017 års 
elever 

Nej

Utbildning 20180806 Skedd incident - Blogg från 2017 som inte tagits 
bort var synlig för vårdnadshavare för 2018 års 
elever (Pluttra)

Nej

Administration 20181001 Skedd incident - En adress till en utomstående 
fanns med i mejllistan när förskoleenketen 
skickades ut och på så sett fick den personen se 
uppgifter om barns skola, vårdnadshavare och 
personuppgifter

Nej

Utbildning 20181009 Skedd incident - På Ekdalaskolans hemsida har 
det funnits gruppuppgifter om modersmål 
felaktigt publicerade 

Nej
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Administration 20181009 Skedd incident – E-postadress till en utomstående 
har funnit med på e-postlista och personen har 
fått tillgång till personuppgifter till elever i 
samband med utskick av förskoleenheten 

Nej

Utbildning 20190201 Skedd incident – Behörighet i system (Skola24) Nej

Utbildning 20190225 Skedd incident – Behörighet i system (Unikum) Nej

Utbildning 20190225 Skedd incident – Behörighet i system (Unikum) Nej

Elevhälsan 20190301 Skedd incident – Vårdnadshavare fick akt om fel 
elev från PMO

Nej

Utbildning 20190315 
(anmäld)

Skedd incident – Office 365/OneDrive. Delat 
dokument med obehörig utan medgivande 
(teknisk lödning)

Nej

Administration 20190317 Skedd incident – Två fakturor till olika 
räkningsmottagare har lagts i samma kuvert.

Nej 

Utbildning 20190327 Skedd incident – E-post om elever har skickats till 
vårdnadshavare utan dold kopia

Nej

Utbildning 20190402 Skedd incident – Behörighet i system (Pluttra) 
vårdnadshavare tog del av inlägg som inte rörde 
deras barn

Nej

Utbildning 20190325 Skedd incident – Kopia på lärares läkarintyg låg 
felaktigt i en elevakt 

Nej

Utbildning 20190401 Skedd incident – Behörighet i system (Unikum). 
Vårdhandshavare hade tillgång till 
kontaktuppgifter till fel elev

Nej

Administration 20190417
(anmäld)

Skedd incident – Två fakturor till olika 
räkningsmottagare har lagts i samma kuvert. 
Skickades i retur till kommunen

Nej

Utbildning 20190411 Skedd incident – Behörighet i system (Pluttra), 
vårdnadshavare tog del av inlägg som inte rörde 
deras barn

Ja

Utbildning 20190417 Skedd incident – Behörighet i system (Unikum), 
nyhetsbrev från skola skickades med bilder på 
elever

Ja

Elevhälsan 20190225 Skedd incident – PMO, Ssk skickar fel begärd 
journal till en annan kommun

Nej

Utbildning 20190509 Skedd incident – Hindåsskolan, e-post med 
känsliga uppgifter skickas till fel adress

Nej

Utbildning 20190611 Skedd incident – Gymnasiet, två elever fick 
varandras betyg

Nej

Utbildning 20190812 Risk för incident - Behörighet i system (Unikum), 
Lärologgsinlägg från föregående år är synliga för 
de som går innevarande år

Nej

Utbildning 20190814 Skedd incident – Unikum, lärologgar från 
föregående klass är synliga för de som går 
innevarande år

Nej

Utbildning 20190822 Skedd incident - Skola24, frånvarorapportring av 
en elev gick till en annan elev

Nej

Utbildning 20190910 Skedd incident – IST, mail skickades till obehöriga Nej
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Elevhälsan 20190619 Skedd incident, PMO, under en sekretessprövning 
blev känsliga uppgifter synliga utan 
sekretessmarkering

Nej

Utbildning 20191008 Skedd incident - Behörighet i system (Unikum) Nej
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Inkomna skrivelser till välfärdsnämnden 2019
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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 inkommen skrivelse från polisen daterad den 23 oktober samt 
svar från välfärdsnämndens ordförande daterat den 25 oktober samt 20 november 2019.

______
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BUDGET 
Dnr 19/0033-18 

2019-09-27 

 
 

 
Budget och verksamhetsplan  

2020-2022 
 
 

 
 
 

Tolkförmedling Väst 
Organisationsnummer 222000-2972  
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Ordförande har ordet 
Förbundets ständiga utmaning är att förutse och på bästa sätt tillgodose medlemmarnas behov av 

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

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

kännetecknar utvecklingen inom förbundet.  

 

Förbundet har senaste två och ett halvt åren genomgått ett flertal förändringar och är fortfarande 

inne i en stark utvecklingsprocess. Omfattande kvalitetsutvecklingsarbete pågår inom förbundet 

och certifiering i enlighet med kvalitetsledningssystemet FR2000 bedöms kunna ske under 2020. 

Arbetet med framtagandet och implementeringen av förbundets värdegrund och ledord har givit 

mycket goda effekter i verksamheten, inte minst för utvecklingen av arbetsmiljön. Som 

ordförande ser jag att den ständiga förbättringsprocessen och ambitionen att konsekvent erbjuda 

en mycket hög kvalitet ger oss de bästa möjligheterna att möta de förväntningar våra 

medlemskommuner har. 

 

Sedan start av förbundet har försök gjorts att upphandla ett nytt verksamhetssystem. Under 

sommaren 2018 påbörjades för fjärde gången upphandling av nytt verksamhetssystem. Även 

denna upphandling överklagades och är i skrivande stund ännu inte avgjord. Min förhoppning är 

dock att ett nytt verksamhetssystem kommer kunna implementeras under 2019 då det är en viktig 

del av förbundets utveckling och målsättningen att vara en verksamhet i framkant. 

 

En verksamhet lyhörd för sina kunder, med stor utvecklingsvilja och med budget i balans skapar 

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

uppdraget som ordförande i Tolkförmedling Väst  

 

 

 

Göteborg 2019-04-17 

 

Åke Björk 

Ordförande 
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Vision 
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till en ökad 

integration i samhället. 

 

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

lyhörda för medlemmarnas behov. 

 

Vi ska kontinuerligt kartlägga, utreda och analysera vår verksamhet, kundernas behov och 

uppdragstagarnas synpunkter för att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. Vi ska fortsätta 

utveckla de tjänster som förbundet i dag levererar för att möta kundernas framtida behov. 

 

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

uppdragstagare ges förutsättningar att utföra kvalitativa uppdrag. 

 

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna kan påverka, tar ansvar och känner 

engagemang i arbetet. Tillsammans med medarbetarna och dess fackliga företrädare åstadkommer 

vi detta. 

 

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

syfta till att medlemmarnas behov av språktolk kan tillgodoses. Varje möjlighet till effektivisering 

som inte går ut över kvaliteten ska tillvaratas. 

 

Övergripande mål 
Tolkförmedling Väst tillgodoser medlemmarnas behov av språktolk och är det självklara valet av 

förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet är en attraktiv arbetsgivare där alla 

medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i framkant och 

en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och 

trygghet i alla led. 

 

Tolkförmedling Väst 

• har god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder 

• hanterar och tillvaratar såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 

verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling 

• har en god ekonomisk medvetenhet och arbetar kostnadseffektivt 

• arbetar miljömedvetet 

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

samhället. 
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Verksamhetsmål 2020 
Målen för 2020 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. 

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 

 

Kvalitetsmål 
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 
Indikator Utfall 

2018 

Målvärde 

2019 

Målvärde 

2020 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 % 99,2 % ≥99 % ≥99 % 

Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från 

bokade uppdrag ska understiga 1 % 

0,8% <1 % <1 % 

 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

Indikator 
Utfall 

2018 

Målvärde 

2019 

Målvärde 

2020 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 

auktoriserade sjukvårdstolkar ska uppgå till minst 5 %. 

4,5 % ≥7 %  ≥5 % 

Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska 

uppgå till minst 14 %.  

13 % ≥13 % ≥14 % 

Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 

1C ska uppgå till minst 60 %. 

56,3 % ≥48 % ≥60 % 

 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verka för att verksamheten utvecklas 
Indikator Utfall 

2018 

Målvärde 

2019 

Målvärde 

2020 

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska 

uppgå till minst 50 % . 
40 % ≥55 %  ≥50 % 

 

Arbetsmiljömål 
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikatorer 
Utfall 

2018 

Målvärde 

2019 

Målvärde 

2020 

Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 6,8 % <5 %  <6 % 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 79 69 - >79 

 

Miljömål 
Tolkförmedling Västs verksamhet ska vara långsiktig och hållbar 
Indikatorer Utfall 

2018 

Målvärde 

2019 

Målvärde 

2020 

Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av antal 

utförda tolkuppdrag. 

40,4 % ≥50 %  ≥50 % 
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Verksamhetsbeskrivning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 

behov av språktolk. Förbundet levererar även översättningstjänster. Som medlem, tillika ägare, av 

förbundet köper medlemsorganisationernas verksamheter samtliga språktolktjänster av 

Tolkförmedling Väst.  

 

Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och bildades av Västra 

Götalandsregionen, Göteborgs Stad, samt kommunerna Borås, Mariestad, Trollhättan och 

Uddevalla. I januari 2015 utökades förbundet med 28 nya medlemskommuner. Ytterligare 12 nya 

medlemskommuner tillkom januari 2019. Förbundet består nu av totalt 40 medlemmar; Västra 

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

Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, 

Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, 

Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, 

Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö. 

 

Förbundet erbjuder språktolkning och översättning av text. Tolktjänsterna innefattar tolkning på 

plats och på distans. Förbundet levererar tolk- och översättningsuppdrag på fler än 100 olika 

språk. Drygt 1 000 tolkar och knappt 100 översättare utför uppdrag åt Tolkförmedling Väst. 

Uppdragstagarna är inte anställda utan arvoderas per utfört uppdrag. 

Figur 1 Karta över medlemsorganisationerna 
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Förbundets organisation 
Direktion 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 

kommunallagen och i den förbundsordning som medlemmarna har antagit. Direktionen 

sammanträder fem gånger per år. 

Tjänstemannaorganisation och medarbetare  
På uppdrag av Direktionen leds verksamheten av en förbundsdirektör. 

Tjänstemannaorganisationen består i övrigt av ett kansli med förbundsövergripande verksamhet 

samt fyra lokala förmedlingskontor och en översättningsenhet. Lokalkontoren är placerade i 

Göteborg, Borås, Mariestad och Trollhättan och respektive kontor leds av en verksamhetschef. 

Kansliet leds av förbundsdirektören och har sitt säte i Göteborg. 

 

Förbundet har ca 60 årsarbetare samt ett varierat antal visstidsanställda medarbetare. Den största 

gruppen medarbetare är förmedlingspersonal.  

 

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

Gullspångs kommuner. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem 

köps separat av extern leverantör.  

 

Förmedlingsverksamheten har öppet vardagar under kontorstid. Övrig tid kan tolk beställas via 

TolkNu-tjänsten alternativt via den externa jourtjänsten inom Västra Götalandsregionen. 

 

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

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

behovet av språktolk- och översättningstjänster. 

 

UNHCRs årliga rapport visar att flyktingströmmarna i världen är de största sedan andra 

världskriget. 68,5 miljoner människor lever idag på flykt i världen och under 2017 ökade antalet 

tvångsfördrivna med 2,9 miljoner. Två tredjedelar av alla flyktingar kommer från Syrien, 

Afghanistan, Sudan, Myanmar och Somalia.  

 

Figur 2 Organisationsschema 

Page 166 of 236



Budget och verksamhetsplan 2020-2022    9 (14) 

Migrationsverkets resultat för 2018 visar att knappt 22 000 personer sökte asyl i Sverige vilket är 

ca 4 000 färre jämfört med 2017. Flest asylsökande kom från Syrien, Irak, Iran, Georgien och 

Eritrea. Jämfört med föregående år har antalet asylsökande halverats från både Syrien och 

Afghanistan medan antalet asylsökande från Iran och Georgien har ökat. Kommunmottagandet 

har jämfört med föregående år nästintill halverats.  

 

Migrationsverkets tidigare prognos utgick ifrån att den tillfälliga lagen om gränskontroll skulle 

upphöra sommaren 2019, vilket skulle medföra ett ökat antal asylsökande andra halvan av 2019. 

Migrationsverkets prognos i februari påvisar dock att regeringens förväntade beslut om att 

fortsätta förlänga den tillfälliga lagen om gränskontroll ger en minskad osäkerhet gällande 

prognosen för antalet asylsökande till Sverige 2019. Tidsbegränsade uppehållstillstånd kommer 

enligt regeringen fortsatt vara huvudregel vilket gör att Migrationsverket förväntar en fortsatt 

stabil utveckling av antalet asylsökande. Planeringsantagandet för 2019 är 21 000 asylsökande och 

22 000 asylsökande för 2020.  

 

Intäkter erhålls genom förmedling av tolk- och översättningstjänster. Största kostnaden för 

förbundet är arvoden och ersättningar till tolkar. Den totala kostnaden för arvoden och de totala 

intäkterna är beroende av hur många tolk- och översättningsuppdrag som levereras.  

 

Efterfrågan på tolk har svängt i linje med senaste årens flyktingsituation. Den långsiktiga 

prognostiseringen är osäker då migrationssituationen i världen snabbt kan förändras. Förbundet 

har till skillnad mot flera andra tolkförmedlingar ökat sin leverans sista året. Detta bedöms bero 

på en ökad avtalslojalitet hos medlemmarna men även en viss del är effekten av nya medlemmar. 

Efterfrågan på förbundets tjänster förväntas stabiliseras under 2019 och 2020.  

 

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

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

både verksamhetsmålen och de finansiella målen bedöms uppfyllas i budget anses förbundet ha 

god ekonomisk hushållning. 

 

Utgångsläge inför planering av budget 2020 
Direktionen ska enligt förbundsordningen årligen fastställa budget och verksamhetsplan för den 

kommande treårsperioden. Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter och 

som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska ha en god ekonomisk 

medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt. Budgetförslaget ska samrådas med 

förbundsmedlemmarna och budgeten ska fastställas senast den 30 september före 

verksamhetsåret.  

 

Som utgångsläge för planeringen av 2020-2022 finns gällande plan för 2019-2021, utfallet av de 

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

i omvärlden samt Migrationsverkets prognoser tas även i beaktan i planeringen av budget 2020.  

 

Page 167 of 236



Budget och verksamhetsplan 2020-2022    10 (14) 

Årsprognos 2019 i jämförelse med budget  
Budget 2019 baseras på att förbundet utför 345 000 uppdrag. Medlemmarnas ökade avtalslojalitet 

bidrog under hösten 2018 till att antalet utförda uppdrag ökade. Efterfrågan på förbundets 

tjänster under 2019 års första månader visade på en fortsatt ökning. I årsprognosen förväntas 

förbundet därför utföra 350 000 uppdrag under 2019. 

 

Brytpunkten för budget 2019 i balans beräknas till 337 000 utförda uppdrag.  

 

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

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

bedöms ha viss följsamhet med arbetsmarknadens generella löneutveckling. 

 

Personalbemanning och löneutveckling 
Såväl bemanning som arbetsprocesser har under senaste två åren setts över och anpassats efter 

organisationens förändrade behov. Införande av nytt verksamhetssystem beräknas ske under 

slutet av 2019, vilket innebär en ökad digitalisering och ytterligare förändringar av arbetsprocesser 

och bemanning. Detta kan innebära förändrade kompetenskrav och därmed förändrad 

lönestruktur. Såväl anställningsform som marknadsmässiga löner bedöms som viktiga parametrar 

för att förbundet ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och därmed både kunna rekrytera 

och behålla rätt personal.  

 

Pension 
Förbundets pensionsförvaltare är KPA och lagstadgade premier för tillsvidareanställda betalas 

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

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

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

 

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

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

följsamhet med den allmänna löneutvecklingen i samhället vilket också påverkar förbundets 

kostnader.  

 

I enlighet med självkostnadsprincipen har förbundets tjänster inför 2019 prisjusterats med 2,5 %. 

För en budget i balans bedöms prisjusteringen för 2020 resultera i en snitthöjning om cirka 2 %. 

 

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi 
Nuläge 
Tolkuppdrag 
Under 2018 utförde förbundet 337 000 uppdrag, vilket var en ökning med 1 000 uppdrag jämfört 

med 2017. Första kvartalet 2019 visar på en ökning jämfört med motsvarande period 2018. 

Förbundet har under de senaste två åren arbetat för en ökad avtalslojalitet från medlemmarna. 

Detta arbete bedöms ha bidragit till förbundets ökning av antalet utförda uppdrag under 2018 när 

efterfrågan på tolk generellt sjunkit hos andra förmedlingar.  
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Framtida efterfrågan på förbundets tjänster är svårbedömd. Troligt är dock att utfallet för 2019 

kommer att bli något högre än budgeterat. Detta tros bero på nya medlemskommuner i 

kombination med att befintliga medlemmar lojalt köper tjänster av förbundet. Därefter bedöms 

efterfrågan sjunka något för att sedan plana ut de närmaste åren och hålla en mer stabil nivå.  

 

År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Budgeterat 

antal uppdrag 
180 000 210 000 285 000 380 000 335 000 345 000 340 000 335 000 330 000 

Utfall antal 

uppdrag 
270 000 307 000 355 000 336 000 337 000 

Prognos 

350 000 

Prognos 

340 000 

Prognos 

335 000 

Prognos 

330 000 

Budgetutfall 

(tkr) 
13 966 5 227 2 344 79 5 295 2 200 0 0 0 

Tabell 1 Utfall och prognos för antalet uppdrag och budgetutfall 

Tillgång, utbildning och auktorisation av tolkar  
Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av framförallt befintliga tolkar kommer 

fortgå för att möta de förväntade språkbehoven. Förbundet har en utmaning i att attrahera, 

rekrytera och behålla rätt tolkar. Utmaningen är även att säkerställa kvaliteten på de tjänster som i 

dag levereras samt tillgodose medlemmarnas föränderliga tolkbehov. 

 

De statligt finansierade tolkutbildningsplatserna täcker inte behovet. I syfte att säkerställa den 

egna tolkförsörjningen erbjuder därför förbundet grundutbildning till tolk samt 

kompetensutveckling och förberedande utbildning inför auktorisation för, av förbundet, anlitade 

tolkar.  

 

Kammarkollegiet ansvarar för auktorisationen av tolkar och erbjuder endast auktorisation i 

knappt en fjärdedel av de språk som talas i Sverige. Med minskningen av antalet asylsökande 

förväntas tillgången på kvalificerade tolkar inom de mest efterfrågade språken öka inom 

förbundet.   

 

Utvecklingsfrågor 
Organisation och bemanning 
Organisation 

Med införande av nytt verksamhetssystem kommer förmedlingsarbetet över tid att bli mer 

digitaliserat. Troligt är att framtida kompetensnivå samt bemanningsomfattning inom 

förmedlingsarbetet kommer att påverkas. En eventuell övertalighet förväntas lösas genom 

naturlig avgång över tid. 

 

Medlemmarnas föränderliga behov av förbundets tjänster kan komma att ställa andra krav på 

organisation och bemanning. Det utesluts därför inte att ytterligare förändringar kan komma att 

ske närmaste året.   

 

Under 2019 uppnår en medarbetare ålderspension och ytterligare två medarbetare beräknas gå i 

pension under 2020. Denna vetskap beaktas i det pågående arbetet av organisationsöversynen. 

 

Medarbetarenkät 

Under 2020 beräknas en medarbetarenkät att genomföras. 
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Verksamhet 
Nytt verksamhetssystem 

Under sommaren 2018 påbörjades för fjärde gången upphandling av nytt verksamhetssystem. 

Detta efter att Högsta Förvaltningsrätten tilldömt förbundet att göra om den tidigare 

upphandlingen. Under våren 2019 överklagades även den nya upphandlingen, dock förväntas ett 

nytt verksamhetssystem kunna implementeras under andra halvan av 2019. Det nya 

verksamhetssystemet bedöms komma att förenkla och effektivisera befintliga arbetsprocesser. 

 

Kvalitetsledningssystem, FR2000 

Arbetet med FR2000 under 2018 resulterade bland annat i implementering av värdegrund och 

ledord. Det fortsatta arbetet med genomgång av förbundets samtliga styrdokument beräknas pågå 

under hela 2019. Ytterligare insatser för fortsatt god utveckling av arbetsmiljön med samtliga 

medarbetare är planerade under året. Arbetet har varit mer omfattande än vad som först 

bedömdes. Själva processen med kvalitetsarbetet bedöms ha varit mycket gynnsamt för 

utveckling av förbundets arbetsmiljö varför processen givits tid och själva certifieringen fått stå 

tillbaka. En certifiering bedöms först kunna ske under 2020. 

 

Utveckling av distanstolkning 

Förbundet har som mål att öka distanstolkningen. Genom att öka distanstolkningen kan tolkens 

tid användas mer effektivt till tolkning, miljöpåverkan blir mindre och medlemmarnas 

tolkkostnader minskar. Under 2019 kommer förbundet arbeta mer fokuserat för att öka 

medvetenheten hos kunden gällande distanstolkning. 

 

Kundarbete 

Under 2019 har ett mer medvetet kundarbete påbörjats. Under 2020 förväntas detta arbete 

utvecklas ytterligare. 

 

Finansiella mål 2020 
• Den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat.  

• Checkkrediten ska ej nyttjas. 

 

Budget 2020  
Enligt förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. 

Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.  

 

Budget 2020 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets 

medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 340 000 uppdrag för 2020. För en budget i 

balans bedöms prisjusteringen för 2020 resultera i en snitthöjning om 2 %. 

 
 Budget 2020 tkr 
Verksamhetens intäkter 221 000 

Verksamhetens kostnader 221 000 

Årets resultat 0 
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Budget 2020, specifikation 
 Intäkter (tkr)    
Intäktsslag Belopp Kommentar 

Försäljning av förmedlingstjänster 221 000 Tolk- och översättningstjänster 

Summa verksamhetens intäkter 221 000  
 Kostnader (tkr)    
Kostnadsslag Belopp Kommentar 

Personalkostnad 32 076 Personalkostnader inkl PO  

Ersättning direktionen 1 100 Ersättning direktionen 

Arvoden uppdragstagare 174 590 Arvoden och kostnadsersättningar inkl PO 

Tolkutbildning 1 500 Utbildning, material, handledning 

Lokalkostnader 3 625 Lokalhyra, lokalvård, larm, el 

Hyra IT-utrustning 2 849 IT-kostnader, licenser, telefoni & porto 

Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial 403 Förbrukningskostnader 

Administrativa tjänster 3 373 Adm. tjänster, konsulttjänster, jouravtal 

Finansiella kostnader 1 485 Avskrivning, ränta, övriga bankkostnader 

Summa verksamhetens kostnader 221 000  
 

Investeringsbudget 2020 
Det finns inga investeringar planerade under budgetåret och planperioden. 

 

Ekonomisk plan 2020-2022  
För 2020-2022 är budgeten gjord på motsvarande sätt som för föregående period med en 

minskning av efterfrågan av tolktjänster. 

 

Budget 2020 (tkr) 2021 (tkr) 2022 (tkr) 
Intäkter 221 000 222 100 223 100 

Kostnader 221 000 222 100 223 100 

Budgeterat resultat 0 0 0 
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Tolkar med kvalitet 

www.tolkformedlingvast.se 
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Förvaltningsberättelse 
Inledning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 

behov av språktolk. En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till 

att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när 

myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar svenska.” Förbundet har övertagit 

uppgiften och ansvaret för språktolkförmedling från dess medlemmar och är därmed huvudman 

för verksamheten. Förbundet utför även vissa översättningstjänster till medlemsorganisationerna. 

Tolkförmedling Väst består av 40 medlemmar; Västra Götalandsregionen samt kommunerna 

Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, 

Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, 

Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, 

Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och 

Öckerö.  

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

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

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

medlemmens andel i förbundet. 

Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. 

Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förmedlingsverksamheten bedrivs på 

fyra orter och kansliet har sitt säte i Göteborg. Förbundet har varit i drift sedan 1 april 2013. 

Vision 
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till en ökad 

integration i samhället. 

Ledord 
Förbundets ledord är professionalitet, tillgänglighet och trygghet. Ledorden är en del av 

förbundets varumärke. Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra 

verksamheten. 
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Omvärldsanalys 
UNHCRs årliga rapport visar att andelen människor i världen som tvingats lämna sina hem nu är 

högre än någonsin. I slutet av 2018 befann sig 70,8 miljoner människor på flykt vilket är 2,3 

miljoner fler människor jämfört med 2017. Av dessa 70,8 miljoner människor är ca 26 miljoner 

flyktingar. I slutet av 2017 

var samma siffra dryga 25 

miljoner flyktingar. Drygt 

två tredjedelar av 

flyktingarna kommer från 

länderna; Syrien, 

Afghanistan, Syd Sudan, 

Myanmar och Somalia. 1 

I juli fattade riksdagen beslut 

om att förlänga den tillfälliga 

lagen om uppehållstillstånd. 

Beslutet gäller till och med 

den 19 juli 2021.2 

Migrationsverkets prognos 

för 2019 kvarstår på 21 000 asylsökande medan prognosen för nästa år sänks med 1 000 vilket 

innebär totalt 21 000 asylsökande för 2020.3 

Nuläge 
Under januari – augusti 2019 har förbundet utfört knappt 224 000 tolkuppdrag, jämfört med ca 

215 000 uppdrag motsvarande period föregående år. Tjänster har förmedlats på 114 språk. De 

mest efterfrågade språken är arabiska 

och somaliska som tillsammans står 

för mer än hälften av antalet 

uppdrag. Persiska, dari, BKS 

(bosniska, kroatiska och serbiska), 

tigrinja och sorani följer därefter. De 

tio största språken utgör drygt 83 % 

av samtliga tolkuppdrag. BKS är det 

enda språket som ökat jämfört med 

samma period föregående år. Troligt 

är att denna ökning delvis beror på 

ett ökat behov inom äldreomsorgen. 

Detta på grund av att de flyktingarna 

som under 90-talet kom från 

balkanländerna nu blivit äldre och 

                                                 
1 UNHCR, Global trends forced displacement in 2018 
2 www.regeringen.se 
3 Migrationsverket, Verksamhets- och utgiftsprognos, juli 2019 

Arabiska 36%

Somaliska
16%

Persiska 7%

Dari 5%

BKS 5%

Tigrinja 4%

Sorani 3%

Albanska 2%

Polska 2%

Turkiska 2%

Övriga 17%

Figur 1 Totalt antal asylsökande, migrationsverket.se 2019-08-31 

Figur 2 Språkfördelning 
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faller tillbaka till modersmålet. Arabiska, somaliska och dari har minskat medan de övriga språken 

är oförändrade.  

Övergripande verksamhetsmål 
Tolkförmedling Väst levererar kvalitativa språktolk- och översättningstjänster och är det 

självklara valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet är en attraktiv 

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

vara i framkant och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, 

tillgänglighet och trygghet i alla led.  

Tolkförmedling Väst 

• har god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder 

• hanterar och tillvaratar såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 

verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling. 

• har en god ekonomisk medvetenhet och arbetar kostnadseffektivt 

• arbetar miljömedvetet 

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

samhället 

Verksamhetsmål 2019 
Målen för 2019 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. 

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 

Kvalitetsmål 
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 
 
Indikator 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Prognos 
2019 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. 99,2 % ≥99 %  

Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från 
bokade uppdrag ska understiga 1 %. 1,3 % <1 %  

 
Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 
 
Indikator 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Prognos 
2019 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av tolkar 
med speciell kompetens som sjukvårdstolk ska uppgå till 
minst 7 %. 4,5 % ≥7 %  
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska 
uppgå till minst 13 %.  13 % ≥13 %  
Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 
1C ska uppgå till minst 48 %. 56,3 % ≥48 %   
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Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verka för att verksamheten utvecklas 
 
Indikator 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Prognos 
2019 

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster 
ska uppgå till minst 55 %. 40 % ≥55 %  

 

Arbetsmiljömål 
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 
 
Indikatorer 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Prognos 
2019 

Sjukfrånvaron ska understiga 5 %. 6,8 % <5 %  

 

Miljömål 
Tolkförmedling Västs verksamhet ska vara långsiktig och hållbar 
 
Indikatorer 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Prognos 
2019 

Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt antal 
utförda tolkuppdrag. 40,4 % ≥50 %  

 

 Målet beräknas uppnås 
 Utfall är svårbedömt 
 Målet förväntas inte uppnås 

 
Måluppfyllelse  
Förbundet arbetar kontinuerligt med att kvalitetssäkra servicen till kund. Detta sker bland annat 

genom utbildning av tolkar och uppföljning av kund- och tolksynpunkter. Förbundets 

tolkaspiranter genomgår grundutbildning som innefattar ämneskurser, terminologi, handledning 

och god tolksed. Aktiva tolkar inom förbundet erbjuds såväl allmän som specialinriktad 

fortbildning och handledning i förbundets regi. Förbundets förmedlingspersonal jobbar alltid 

medvetet för att tillsätta den mest lämpade tolken för uppdraget. Förbundet har under året haft 

en god tillgänglighet på tolkar och arbetar ständigt med att ytterligare förbättra tillgång och 

tillgänglighet vid beställning. 

Förbundet har haft god tillgänglighet vid beställningar av tolktjänster och andelen tillsatta 

beställningar beräknas bli något högre än föregående år. Under perioden januari – augusti 2019 

var tillsättningsgraden 99,5 %. Målvärdet för andelen sjukvårdsuppdrag som utförts av tolkar med 

sjukvårdskompetens tros inte uppnås, däremot beräknas andelen uppdrag som utförts av 

auktoriserade tolkar bli högre än målvärdet. Andelen beställningar som inkommer via digitala 

tjänster beräknas öka från föregående år men målvärdet tros inte uppnås främst på grund av att 

överklagande av upphandling försenat implementering av nytt verksamhetssystem. Målvärdet för 

tolkning på distans förväntas inte uppnås. Detta tros främst på att distanstolkning i större 

utsträckning används utanför Göteborgsregionen där också efterfrågan på tolk generellt minskar. 
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Verksamhet 
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. 

Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på 

plats och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och skärm i alltifrån kortare meddelanden till 

längre tolkningsuppdrag.  

Bokning av förbundets tjänster kan ske såväl i direktkontakt med förmedlingspersonal som 

digitalt via webb och app. Förmedlingskontoren har öppet vardagar på kontorstid. Övriga tider 

administreras bokningar via direktkontakt av Västra Götalandsregionens regionservice. Dygnet 

runt, årets alla dagar, tillsätts tolk inom fem minuter för akuta tolkuppdrag via förbundets nya 

digitala beställningstjänst.  

Tolkar och översättare 
I Sverige talas ca 200 språk4. Kammarkollegiet erbjuder auktorisation i ca 40 språk för tolkar och i 

ca 30 språk för översättare. Tillgången på auktoriserade och utbildade uppdragstagare är därmed 

begränsad, varför stor del av framför allt tolkuppdragen utförs av tolkar som inte är 

auktoriserade. Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera och utbilda såväl nya som 

befintliga tolkar för att säkerställa tillgång och kvalitet på de tjänster som erbjuds.  

Den 31 augusti 2019 hade förbundet 1 160 aktiva tolkar vilket är en ökning med 110 tolkar från 

föregående period. Likaså har antalet aktiva översättare ökat från 84 till 90 personer. 

 

 

 

 

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har huvudansvaret för utbildning av språktolkar i 

Sverige, dock täcker inte utbildningsplatserna det behov som finns. Tolkförmedling Väst erbjuder 

därför förbundets registrerade tolkar grundutbildning och kompetensutveckling i egen regi. 

Under vårterminen 2019 genomgick 75 kursdeltagare en eller flera av grundutbildningens 

delkurser; sjukvård, migration, juridik och samhällskunskap. Vilket är 23 fler än samma period 

föregående år.  

I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, erbjuds 

förbundets aktiva tolkar utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Under 

vårterminen 2019 har 43 personer genomgått denna utbildning. Målsättningen är att alla 

förbundets aktiva tolkar ska inneha SRHR-kompetens.  

Samtliga nyregistrerade tolkaspiranter tilldelas en mentor och förbundets aktiva tolkar erbjuds 

språkhandledning såväl fysiskt på plats som på distans via Skype. Totalt har 28 tolkar deltagit i 

språkhandledning under våren. I samarbete med Röda Korset har även traditionell handledning 

                                                 
4 www.sprakochfolkminnen.se 

Tabell 1 Tolk- och översättarkompetens 

År 
Aktiva 
tolkar 

Aktiva 
översättare 

Aktiva tolkar/ 
översättare 

Auktoriserade 
uppdragstagare 

Sjukvårds-
kompetens 

2019 1 160 90 26 267 62 

2018 1 050 84 24 249 56 

2017 987 155 41 270 53 
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erbjudits tolkarna. Två informationskvällar avseende bildstöd i vården har i samarbete med 

Västra Götalandsregionens projekt KomHit Flykting också erbjudits förbundets tolkar. Utöver 

detta har samtliga uppdragstagare bjudits in till informationsträffar under våren på respektive 

kontor.  

Kunder 
Den 31 augusti 2019 hade förbundet 5 208 registrerade medlemskunder. Varje månad förmedlas 

uppdrag till drygt 1 900 kunder. Av förbundets förmedlade uppdrag köps 99,97 % av 

medlemskunder. Största kund är Västra Götalandsregionen som står för drygt 72 % av inköpen. 

Organisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 

består av kansli, översättningsförmedling samt fyra tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av 

förbundsdirektören och de fyra lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad och 

Trollhättan, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. Administrativa 

stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs 

kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem 

köps separat.  

Direktionen 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 

kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft tre 

möten under perioden 1 januari t.o.m. 31 augusti 2019. I samband med årets första 

direktionsmöte hölls också en särskild information om förbundet och dess verksamhet. Detta 

med anledning av nyvald direktion efter valet 2018. Samtliga politiker i direktionen, såväl 

ordinarie som ersättare, bjöds in att deltaga. 

Direktionen för Tolkförmedling Väst utgjordes 2019-08-31 av: 

Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 
Åke Björk (M), ordförande Christina Abrahamsson (M), vice ordförande 
Hanna Klang (V), ersättare Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare 
 
 

 

Figur 3 Organisationsschema 

Page 182 of 236



 

  10 (20) 

Alingsås kommun Bollebygd kommun 
Per-Gordon Tranberg (M), ledamot Ingridh Anderén (M), ledamot 
Leif Hansson (S), ersättare  Ulf Rapp (S), ersättare 
  
Borås Stad Dals-Eds kommun 
Lars-Åke Johansson (S), ledamot Christina Larsson (C), ledamot  
Birgitta Bergman (M), ersättare Carina Halmberg (S), ersättare 
  
Essunga kommun Falköpings kommun 
Gunilla Hermansson (KD), ledamot Hans Johansson (C), ledamot 
Daniel Andersson (M), ersättare Caroline Lundberg (M), ersättare 
  
Grästorps kommun Gullspångs kommun 
Tobias Leverin (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 
Vakant Björn Thodenius (M), ersättare 
  
Götene kommun Herrljunga kommun 
Isabella Carlén (KD), ledamot Gunnar Andersson (M), ledamot 
Björn Cavalli Björkman (S), ersättare Mats Palm (S), ersättare 
  
Hjo kommun Härryda Kommun 
Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot 
Sandra Lind (S), ersättare Wiwiann Niklasson (S), ersättare 
  
Karlsborgs kommun Kungälv kommun 
Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot Lennart Martinsson (S), ledamot 
Anita Larsson (S), ersättare  Vakant 
  
Lerums kommun Lidköpings kommun 
Ulf Utgård (M), ledamot Lena O Jenemark (S), ledamot 
Halim Azemi (S), ersättare Kristina Classon (M), ersättare 
  
Lilla Edets kommun Mariestads kommun 
Zara Blidevik (M), ledamot Richard Thorell (M), ledamot 
Minna Salow (S), ersättare Janne Jansson (S), ersättare 
  
Marks kommun Munkedals kommun 
Niklas Herneryd (L), ledamot Anna Höglind (L), ledamot 
Ann Iberius Orrvik (M), ersättare Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare 
  
Mölndals stad Orust kommun 
Leif Norberg (M), ledamot  Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot 
Shahla Alamshahi (S), ersättare Maria Sörqvist (C), ersättare 
  
Skara kommun Skövde kommun 
Ewa Karlsson (M), ledamot  Ulla-Britt Hagström (L), ledamot 
Michael Karlsson (S), ersättare Anita Löfgren (S), ersättare 
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Strömstads kommun Svenljunga kommun 
Anna-Lena Carlsson (C), ledamot Patrik Harrysson (S), ledamot 
Merry Johansson (S), ersättare Johan Björkman (M), ersättare 
  
Tanums kommun Tibro kommun 
Roger Wallentin (C), ledamot Peter Söderlund (L), ledamot 
Ida Östholm (M), ersättare Maria Maric (KD), ersättare  
  
Tidaholms kommun Tjörns kommun 
Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot Gun Alexandersson Malm (L), ledamot 
Gunilla Dverstorp (M), ersättare Anette Johannessen (S), ersättare 
  
Tranemo kommun Trollhättans Stad 
Eva-Karin Haglund (S), ledamot Margreth Johnsson (S), ledamot 
Cecilia Valbrant (C), ersättare Aaliyah Faduma Hassan (M), ersättare 
  
Töreboda kommun Uddevalla kommun 
Pernilla Johansson (C), ledamot Elving Andersson (C), ledamot 
Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare Stefan Skoglund (S), ersättare 
  
Ulricehamn kommun Vara kommun 
Elisabeth Stålbrand (NU5), ledamot Agneta Edvardsson (M), ledamot 
Sebastian Gustavsson (M) ersättare Fredrik Pettersson (S) ersättare 
  
Vårgårda kommun Öckerö kommun 
Bengt Hilmersson (C), ledamot Kent Lagrell (M), ledamot 
Tony Willner (S), ersättare Jan-Åke Simonsson (S), ersättare 

 

Personal  
I kombination med pensionsavgångar och annan naturlig personalavgång har förbundets 

bemanning anpassats och arbetsprocesserna har utvecklats för att på bästa sätt kunna möta 

kundernas föränderliga behov. Den sedan två år tillbaka inrättade tjänsten som 

verksamhetscontroller har som ett led av förändrade behov inom förbundet gjorts om och i 

augusti ersatts av en tjänst som utvecklingsledare. Tjänsten innehas av samma befattningshavare. 

Årets löneöversyn är genomförd i enlighet med centrala avtal. Samtliga löner är utvärderade i 

relation till uppdrag, befogenheter och individuella prestationer, samt marknadsläge. Inga osakliga 

löneskillnader identifierades. Utfallet av löneöversynen blev 2,67% med en budgetpåverkan om 

2,1 %. 

Tillsvidare- och visstidsanställda  
Per den 31 augusti 2019 hade förbundet 53 tillsvidareanställda arbetstagare. Av dessa var 41 

kvinnor och 12 män. Vid samma tidpunkt var två tillsvidareanställda studielediga och fyra 

föräldralediga, varav två är partiellt föräldralediga. 

                                                 
5 Nya Ulricehamn. 
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Förbundets tillsvidareanställda arbetstagare har under året utfört antal arbetade timmar 

motsvarande 36,6 årsarbetare (åa). Vilket är en minskning från föregående period. Antalet utförda 

timmar som utförts av timavlönad samt visstidsanställd personal har ökat från föregående år och 

motsvarar 8,0 åa. Totalt har antalet arbetade timmar som utförts inom förbundet under perioden 

januari- augusti 2019 motsvarat 44,6 åa, vilket är motsvarande 0,9 åa mer än föregående år.  

Som ett led i förbundets kvalitetsarbete har arbetet med att stabilisera och effektivisera 

bemanningen fortgått även under 2019. Att andelen faktiskt arbetade timmar omvandlat till 

årsarbetare ändå har ökat hos gruppen visstidsanställda och minskat hos gruppen tillsvidare 

anställda beror på en återhållsamhet av återbesättning med tillsvidare anställning vid vakans. 

Detta då införandet av det nya verksamhetssystemet förväntas öka effektiviseringen i 

förmedlingsarbetet. Den största yrkesgruppen inom förbundet är tolkförmedlare. 

 
År 

Tillsvidare 
(åa) 

Visstid 
(åa) 

Timavlönade
(åa) 

Totalt 
(åa) 

2019 36,6 6,6 1,4 44,6 

2018 40,1 3,6 1,1 43,7 

2017 37,2 4,5 1,9 41,7 

2016 31,8 5,9 5,5 37,7 
Tabell 2 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare 

Sysselsättningsgrad  
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 97,6 %. Av 

förbundets tillsvidareanställda arbetar 89,6 % av kvinnorna och 93,3 % av männen heltid. 

Sjukfrånvaro 
Den genomsnittliga totala 

sjukfrånvaron för januari-augusti är 

5,9 %. Under första halvan av året 

hade förbundet några 

långtidssjukskrivna medarbetare. 

Dessa är nu på väg tillbaka vilket 

tydligt syns i en kraftigt sänkt 

sjukfrånvaro från och med juli månad. 

De senaste två månaderna är därmed 

normal korttidsfrånvaro. Inom 

förbundet finns idag inga signaler på 

arbetsrelaterad ohälsa och 

kostnaderna för företagshälsovård är i 

princip obefintliga.  
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Händelser av väsentlig betydelse 
Nya medlemmar 
Förbundet utökades i januari 2019 med följande 12 nya medlemskommuner: Bollebygds 

kommun, Dals-Ed kommun, Herrljunga kommun, Härryda kommun, Kungälvs kommun, Marks 

kommun, Strömstads kommun, Svenljunga kommun, Tanums kommun, Tjörns kommun, 

Tranemo kommun, Vårgårda kommun. 

Nya lokaler i Göteborg 
Lokalen i Göteborg i vilken förbundets verksamhet tidigare inrymdes i var ursprungligen inte 

anpassad för kontorsverksamhet. Lokalen hade därmed stora brister och en godtagbar 

arbetsmiljö kunde inte upprätthållas. Från juni är kansliet och förbundets största 

förmedlingskontor inrymda i moderna, för verksamheten anpassade, kontorslokaler i Gårda. 

Ett kontor i Fyrbodal 
I en förbundsövergripande lokalöversyn bedömdes inte kontoren i Trollhättan och Uddevalla 

vara ändamålsenliga. Direktionen beslutade därför om en sammanslagning av de båda kontoren 

och från augusti är förbundets verksamhet i Fyrbodal placerad i en ny ändamålsenlig lokal i 

centrala Trollhättan. 

Omförhandlat avtal 
På grund av den utdragna upphandlingsprocessen av nytt verksamhetssystem hade förbundet 

tidigare tvingats träffa ett för förbundet mindre fördelaktigt avtal med befintlig leverantör av 

verksamhetssystem. Denna leverantör nyttjade sin avtalsrätt och sa i februari upp avtalet. 

Uppsägningen medförde ett mycket akut och kritiskt läge för förbundets totala drift. Ett nytt 

avsevärt dyrare avtal tvingades därför av förbundet att ingås med befintlig leverantör. 

Avtal nytt verksamhetssystem 
Efter en lång upphandlingsprocess med överklaganden till högsta instans kunde förbundet i maj 

till slut teckna avtal för ett nytt verksamhetssystem. Under sommaren har ett intensivt arbete 

pågått tillsammans med den nya leverantören för att om möjligt implementera det nya systemet 

innan årsskiftet.  

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi 
Förbundet har till och med 31 augusti utfört 9 000 fler uppdrag än föregående år. Förbundets 

tolv nya medlemmar står för drygt 5 000 av dessa uppdrag. Resterande ökning tros bero på en 

ökad avtalslojalitet från förbundets övriga medlemmar. Ökningen har följsamhet med förbundets 

prognos. Tillsättningsgraden av beställda uppdrag har ökat och är nu 99,5%, detta trots att 

förbundet utfört fler uppdrag än beräknat under perioden. 

Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta 

kundernas förväntade behov av tolktjänster. Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera 

och rekrytera lämpliga kandidater till tolkyrket. Senaste året har dock fler etablerade och redan 

utbildade tolkar kunnat rekryteras och mer fokus kommer därmed läggas på 

kompetensutveckling. 
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Avtal för nytt verksamhetssystem tecknades i maj och implementeringsarbetet påbörjades 

därefter. Det nya systemet förväntas driftsättas tidigast i slutet av året. 

Med anledning av förändrade lagkrav på tillgänglighet tas nu en ny webbplats fram för förbundet. 

Den nya webbplatsen kommer att publiceras i slutet av hösten.  

Då förbundets nuvarande avtal gällande telefoni löper under 2020 har nu upphandlingsprocessen 

påbörjats. Nytt avtal förväntas tecknas under mitten av nästa år. 

Innan sommaren skickade förbundet ut en kundenkät till 19 000 mailadresser. Cirka 5 000 svar 

inkom och förbundet arbetar nu med att möta önskemål som framkommit. Under hösten 

kommer förbundets kunder bjudas in till frukostmöten för information om tolkanvändande. 

Även webbinarier är planerade för hösten. 

Som ett led i förbundets kvalitetsarbete och ambition att certifiera sig i enlighet med FR2000 har 

arbetet med översynen av förbundets samtliga styrdokument och arbetsprocesser fortgått under 

året. Då arbetet med översynen varit avsevärt mer omfattande än förväntat och förbundets 

kvalitetsambitioner är höga har arbetet tillåtits få ta tid och den tidigare ambitionen att 

kvalitetscertifiera förbundet under 2019 har därmed skjutits fram. Arbetsmiljöarbete fortgår i hela 

organisationen. Under hösten ligger fokus på friskfaktorer. 

Förbundets investeringsverksamhet 
I maj 2019 skrevs avtal med ny leverantör för nytt verksamhetssystem. Investeringsbudgeten är 

11 mkr och då driftsättning tidigast kommer ske i slutet av året beräknas avskrivningar påbörjas 

först 2020.  

I samband med att kansli och förmedlingsverksamheten i Göteborg i juni flyttade till nya lokaler 

flyttades inventarier mellan kontoren och nyinköp gjordes för att komplettera kvarvarande 

inventarier. En ej budgeterad investering på 0,4 mkr har därmed gjorts och avskrivningarna 

förväntas påbörja under september. Inventarierna skrivs av på fem år. 

Ekonomi 
Förbundsordningen reglerar att förbundets årliga kostnader minst ska täckas av årets intäkter. 

Som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter fås 

genom förmedling av tolktjänster. Största kostnaden för förbundet är arvoden till tolkar vid 

utförande av tolktjänster. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende 

av hur mycket tolktjänster som köps. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster 

enligt självkostnadsprincipen. 

Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.  

Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3 mkr.  
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Helårprognos i förhållande till budget 
Budget 2019 är lagd utifrån 345 000 uppdrag och prognosen för helår 2019 baseras på ca 348 000 

uppdrag. Främst återfinns helårsprognosens budgetavvikelse på posterna kopplade till 

tolkuppdragen där såväl försäljningsintäkter som kostnader för uppdragstagare förväntas bli 

högre än budgeterat. Medlemmarnas ökade avtalslojalitet bedöms ha påverkat utfallet positivt. 

Likaså att drygt 70 % av uppdragen till och med augusti utförts av tolkar med högre 

kompetensnivå.  

Löneutfallet per 31 augusti är något lägre än budgeterat vilket främst beror på att övriga 

personalkostnader går ner under semesterperioden men också av en något lägre bemanning än 

budgeterat. Det prognostiserade utfallet för helåret är dock i nivå med budget. 

Förbundets lokalkostnader kommer att bli totalt ca 400 tkr högre under året då kontoren i 

Göteborg, Trollhättan och Uddevalla har flyttat till nya mer ändamålsenliga och dyrare lokaler. 

Kostnader för IT- och konsulttjänster prognostiseras bli högre än budgeterat. Dessa kostnader är 

kopplade till bland annat det fördyrade avtalet med nuvarande leverantör av verksamhetssystem, 

kostnader kring införande av nytt verksamhetssystem samt tillgänglighetsanpassning av 

förbundets webbplats.  

Införande av nytt verksamhetssystem har senarelagts på grund av överklagad upphandling. 

Därmed kommer inte avskrivningar på investeringen att ske i enlighet med planerad budget vilket 

påverkar prognosen.    

Utfallet för delåret är drygt 4 mkr och prognosen för helåret är ca 5 mkr. 

 
INTÄKTER 

Utfall  
jan-aug 2019 

Budget  
jan-aug 2019 

Prognos 
helår 2019 

Budget 
2019 

Förmedlingstjänster 140 636 136 965 220 632 205 448 

Övriga Intäkter 429 0 492 0 

Summering 141 065 136 965 221 124 205 448 

KOSTNADER     

Direktionskostnader 668 650 1 110 975 

Personalkostnader 19 244 20 567 30 851 30 851 

Arvoden och ersättningar tolkar 109 234 107 635 170 990 161 453 

Tolkutbildning 528 1 067 1 600 1 600 

Lokalkostnader 2 324 2 070 3 538 3 105 

Data/IT/Telefoni/Post 2 331 2 133 3 400 3 200 

Inventarier, förbrukningsmaterial 180 249 404 374 

Administrativa och 
konsulttjänster 

2 491 2 233 4 081 3 350 

Finansiella kostnader 25 360 115 540 

Summering 137 025 136 965 216 089 205 448 

RESULTAT 4 040  0 5 035 0 

Tabell 3 Driftsredovisning: eftersom styrningen av verksamheten sker på total nivå redovisas driftsredovisning totalt för kommunalförbundet  
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Mål för god ekonomisk hushållning 
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning. Verksamheten 

ska genomsyras av god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett långsiktigt perspektiv.  

Direktionen har fastslagit följande finansiella mål för 2019:  

• Den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat.  

• Checkkrediten ska ej nyttjas. 

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och checkkrediten har ej nyttjats.  

Balanskravsresultat utifrån helårsprognos 
Inget underskott från tidigare år finns att återställa enligt balanskravets bestämmelser. 

Delårsresultatet 2019 tillsammans med återstående verksamhet under året gör att balanskravet för 

2019 beräknas uppnås.  

Resultaträkning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för 

utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.  

Resultaträkning 

 

 

  

Belopp i tkr     
 Not 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 

  2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31 

     
Verksamhetens intäkter 1 141 065  129 208  203 940  

Verksamhetens kostnader 2 -137 000  -125 035  -198 506  

     
Resultat före avskrivningar  4 065  4 173  5 434  

     
Avskrivningar 3 0  -103  -104  

     
Resultat efter avskrivningar  4 065  4 070  5 330  

     
Finansiella intäkter 4 3  0  2  

Finansiella kostnader 5 -28  -38  -37  

     
Redovisat resultat  4 040  4 032  5 295  
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Balansräkning 
Belopp i tkr     

 Not 2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31 
TILLGÅNGAR     

     
Anläggningstillgångar     
Immateriell anläggningstillgång 6 2 220 0 0 

Inventarier 7 325 0 0 

Summa anläggningstillgångar  2 545 0 0 

     
Omsättningstillgångar     
Fordringar 8 29 961 33 033 43 977 

Likvida medel 9 19 496 19 698 17 584 

Summa omsättningstillgångar  49 457 52 731 61 561 

     
Summa tillgångar  52 002 52 731 61 561 

     
     

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER     

     
Eget kapital     
Eget kapital 10 22 000 21 381 21 381 

Andelskapital, medlemskommuner 10 2 997 2 779 2 779 

Årets/periodens resultat 10 4 040  4 032  5 295  

Summa eget kapital  29 037 28 192 29 455 

     
Skulder      
Kortfristiga skulder 11 22 965 24 539 32 106 

Summa skulder  22 965 24 539 32 106 

     

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  52 002 52 731 61 561 
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Kassaflödesanalys 
Belopp i tkr     

 Not 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 

  2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31 

     
Den löpande verksamheten     
Årets resultat  4 040  4 032  5 295  

Justering för av- och nedskrivning  0  103  104  

     
Kassaflöde från den löpande verksamheten      
före förändring av rörelsekapital  4 040  4 135  5 399  

     
Minskning kortfristiga fordringar  14 016  9 935  -1 010  

Minskning kortfristiga skulder  -9 141  -6 937  630  

     
Kassaflöde från den löpande verksamheten  8 915  7 133  5 019  

     
Investeringsverksamheten     
Bruttoinvestering i anläggningstillgångar 6 & 7 -2 545  0  0  

     
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -2 545  0  0  

     
Finansieringsverksamheten     
Andelskapital 12 218  0  0  

Återbetalning av Eget Kapital 13 -4 676    
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -4 458  0  0  

     
Årets kassaflöde  1 912  7 133  5 019  

Likvida medel vid årets början  17 584  12 565  12 565  

     
Likvida medel vid årets slut  19 496  19 698  17 584  

 
Noter 
Redovisnings- och värderingsprinciper 
Delårsrapporten har upprättats enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

samt enligt rekommendationer för delårsrapportering från Rådet för kommunal redovisning. 

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den 

senaste årsredovisningen. 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges. 

Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter 

redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodo-

göras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  
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Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 

Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavande hos bank.  

Noter 
Belopp i tkr    
     
Not 2019-08-01 2018-01-01 2018-01-01 

  2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31 

1 Verksamhetens intäkter    
 Förmedlingstjänster 140 636  129 067  203 744  

 Övriga intäkter 429  141  196  

 Summa 141 065  129 208  203 940  

 Av övriga intäkter uppgår 300 tkr till ett engångsbelopp för medlemsinsatser från 12 st nya medlemmar 2019 

     
2 Verksamhetens kostnader    

 Direktionskostnader 495  362  575  

 Sociala avgifter direktion 173  123  192  

 Personalkostnad 14 587  14 964  22 673  

 Sociala avgifter personal 4 657  4 727  7 086  

 Arvoden och ersättning tolkar 89 791  80 004  127 937  

 Sociala avgifter tolkar 19 443  17 646  28 268  

 Tolkutbildning 528  814  1 244  

 Lokalkostnader 2 324  1 922  2 966  

 Dator/IT/telefoni/post 2 331  1 874  3 174  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  180  269  675  

 Administrativa- och konsulttjänster 2 491  2 330  3 716  

 Summa 137 000  125 035  198 506  

     
3 Avskrivningar    

 Inventarier 0  103  104  

 Summa 0  103  104  

     
4 Finansiella intäkter    

 Ränteintäkter 3  0  2  

 Summa 3  0  2  

     
5 Finansiella kostnader    

 Räntekostnad  0  1  1  

 Övriga finansiella kostnader 28  37  36  

 Summa 28  38  37  

     

 

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet i den 
period de hör hemma. 

     
 Anläggningstillgångar    

6 Immateriell anläggningstillgång    
 Pågående investeringar    
 - Nytt verksamhetssystem 2 220  0  0  

 Summa 2 220    
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7 Inventarier    
 Anskaffningsvärde 1 241  1 241  1 241  

 Ackumulerade avskrivningar -1 241  -1 138  -1 137  

 Årets avskrivning 0  -103  -104  

 Pågående investeringar 0  0  0  

 - Möbelinvestering 325  0  0  

 Summa 325  0  0  

     
8 Fordringar    

 Kundfordringar 14 154  15 760  23 602  

 Div. kortfristiga fordringar 0  29  0  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 807  17 244  20 375  

 Summa 29 961  33 033  43 977  

     
9 Kassa och bank    

 Bank 19 496  19 698  17 584  

 Summa 19 496  19 698  17 584  

     
10 Eget kapital    

 Ingående balans Allmänt eget kapital 26 676  21 381  21 381  

 

Återbetalning av Eget Kapital till förbundets 
medlemmar -4 676  0  0  

 Utgående balans Allmänt eget kapital 22 000  21 381  21 381  

 Årets/periodens resultat 4 040  4 032  5 295  

 Andelskapital, medlemskommuner 2 997  2 779  2 779  
 Summa 29 037  28 192  29 455  
     

11 Kortfristiga skulder    
 Leverantörsskulder 1 582  1 336  1 768  

 Moms 5 194  5 762  7 787  

 Personalens skatter och avgifter 1 964  2 213  3 228  

 Skulder till anställda 1  1  1  

 Upplupna semesterlöner 592  604  983  

 Upplupet arvode A-skatt tolkar, inkl. sociala avgifter 9 347  9 890  11 823  

 Övriga upplupna kostnader 4 285  4 733  6 516  

 Summa 22 965  24 539  32 106  

     
 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 augusti 2019. 

     
12 Andelskapital    

 Årets förändring av andelskapital 218  0  0  

 Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare  

 2019 tillkom 12 nya medlemmar    
 Summa 218  0  0  

     
13 Återbetalning av Eget Kapital    

 Enligt Direktionsbeslut §363. Utbetalning 2019-08-21 4 676  0  0  

 Summa 4 676  0  0  
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1 § Namn och säte  

Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg. 

2 § Medlemmar 
Medlemmar i kommunalförbundet är Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, 
Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, 
Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mark, Mariestad, 
Mölndal, Munkedal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, 
Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt 
Öckerö. 
 

3 § Ändamål 
Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva 
gemensam språktolk- och översättningsförmedling. 

 
4 § Organisation 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion.  
 
Direktionen ska bestå av 40 ledamöter och 40 ersättare. Varje medlem väljer en ordinarie ledamot 
och en ersättare. Göteborgs Stads ledamot är ordförande och Västra Götalandsregionens ledamot 
är vice ordförande i direktionen. 
 
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 
1 januari året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 
 
Vid ledamots förhinder tjänstgör ersättare vald av samma förbundsmedlem som ledamoten. 
Ledamot kallar själv in sin ersättare. 
 
Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet.  
 
Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett 
effektivt och korrekt sätt. 
 
Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens 
anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets 
administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter. 

5 § Revisorer 
Förbundet ska ha två revisorer som utses av Västra Götalandsregionen. Revisorerna väljs för 
samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska avge 
revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige, vilka beslutar om 
ansvarsfrihet för direktionen. 

6 § Initiativrätt 

Ärenden i direktionen får väckas av: 

 ledamot i direktionen 

 medlem genom dess fullmäktige eller styrelse 

 organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt 
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7 § Närvaro- och yttranderätt 
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att 

närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden. 

 
8 § Beslut 
Direktionen fattar inte beslut där det krävs kvalificerad majoritet.  

9 § Anslagstavla 
Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats. 
 
Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden 
ska anslås på förbundets anslagstavla.  

10 § Andelskapital 

Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i 
förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet. 

11 § Andel i tillgångar och skulder 

Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i 
förhållande till medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för 
täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt 
vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning. 

12 § Kostnadstäckning 

Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för 
utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

13 § Finanspolicy, borgen m.m. 
Förbundet ska följa antagen finanspolicy. Förbundet får inte teckna borgen, garantier eller 
motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige.  
 
Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av 
samtliga medlemmars fullmäktige. 

14 § Styrning och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet 

Styrningen beskrivs i 6, 7, 15, 20, 22 §§. 
 
Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet. 
 
Förbundet ska årsvis tillställa medlemmarna en rapport om verksamhetens ekonomi och 
utveckling. Direktionen ska därutöver avlämna de rapporter över verksamheten som medlem i 
förbundet efterfrågar. 
 
Direktionen svarar också, på eget initiativ, för att informera medlemmarna i förbundet om 
principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess 
medlemmar. Innan beslut tas om avtal av större dignitet eller större investeringar ska samråd ske 
med samtliga förbundsmedlemmar. 
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15 § Budgetprocess 

Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för 
verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande 
tvåårsperioden. 
 
Förbundet ska samråda med medlemmarna om budgetförslaget senast en månad före 
direktionens sammanträde. Budgeten ska fastställas senast den 30 september före 
verksamhetsåret. 
 
Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt kommunallagen. Budgetsammanträdet 
är offentligt. 
 

16 § Årsredovisning 
Direktionen ska senast den sista april ha upprättat förslag till årsredovisning för det gångna 
verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlemskommun för 
godkännande och prövning av ansvarsfrihet för direktionen. 
 
Direktionen ska översända delårsrapporten till respektive medlemskommun för behandling i 
fullmäktige. 
 
Sammanträdet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt. 

17 § Arvoden och ersättningar 
Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till 
revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Västra Götalandsregionen. 
Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet. 

18 § Uppsägning och utträde 

Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet. 
Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. 
 
Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 
medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska 
regleringen ska ske utifrån principerna i 10 - 12 §§ i denna förbundsordning såvida inte annat 
avtalas mellan förbundsmedlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i 
förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet. 

19 § Likvidation 
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till 
ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. 
 
Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga 
beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom. 
 
Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar 
och skulder i anledning av likvidationen ska den i 11 § angivna fördelningsgrunden mellan 
medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det 
behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar. 
Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling. 
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När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för 
sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin 
helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas 
redovisningshandlingar för hela likvidationen. Dessa handlingar ska revideras av förbundets 
revisorer som ska yttra sig över handlingarna i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska 
fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de 
handlingar som hör till förbundets arkiv. 
 
Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts 
samtliga medlemmar. 

20 § Inträde av ny medlem 
Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet ska ansökan ske till direktionen som 
yttrar sig och överlämnar ärendet till medlemmarnas fullmäktige för beslut. Ny medlem har 
antagits när samtliga medlemmar genom fullmäktigebeslut antagit en ny förbundsordning som 
anpassats till det nya antalet medlemmar. 

21 § Tvister 

Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan 
nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol. 

22 § Ändring av förbundsordningen 

Ändringar och tillägg till denna förbundsordning ska fastställas av samtliga medlemmars 
fullmäktige. Direktionen ska ges möjlighet att yttra sig över förslag om förändrad 
förbundsordning. 

 

Page 201 of 236



 

 
 
Missiv, 2019-11-01 
 
Remiss 
Samverkan för barns och ungas bästa - överenskommelse mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen  

 
Syftet med överenskommelsen är att stärka samverkan mellan parterna med barnet/ungdomens 
bästa i centrum. Förslaget omfattar en samlad och gemensam överenskommelse mellan VGR och de 
49 kommunerna om samarbete kring barn och unga som är i behov av samordnade insatser och 
tvärprofessionell kompetens från båda huvudmännen. 

Behovet av stöd, vård och behandling ska fångas upp och tillgodoses hos barn och unga, oavsett om 
de bor med sina vårdnadshavare eller är placerade utanför egna hemmet. Tidiga, samordnade och 
vid behov, integrerade insatser ska motverka svåra och komplexa problem senare i livet. Inga barn 
eller ungdomar ska falla mellan stolarna. Denna överenskommelse ska främja samarbete mellan olika 
berörda verksamheter samt tydliggöra varje parts ansvar för olika insatser. 

Under 2018 har två uppdrag om framtagande av överenskommelser om barn och unga i Västra 
Götaland pågått i två parallella partsgemensamma arbetsgrupper, dels Överenskommelse om Trygg 
och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet samt Västbus – Samverkan 
för barn och ungas bästa. I samband med beredningen av de båda förslagen har det under arbetets 
gång blivit allt tydligare att beröringspunkterna mellan uppdragen är många och att 
överenskommelserna skulle vinna på att slås samman till en. Förslag till revidering av Västbus - 
riktlinjer för barn och unga, sändes på remiss under 2018. Synpunkterna är beaktade i den 
sammanslagna överenskommelsen.  

Arbetsgrupp med företrädare för Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen har 
tagit fram det sammanslagna förslaget. Styrgruppen för handlingsplan psykisk hälsa (styrgrupp för 
Västbus revidering) har för sin del ställt sig bakom förslaget till överenskommelse (9 okt 2019).  

Politiskt samrådsorgan, SRO, har ställt sig bakom att förslaget till överenskommelse sänds på remiss 
till berörda nämnder och styrelser inom VGR och länets 49 kommuner samt berörda 
intresseorganisationer - svar önskas per mejl senast 2020-02-14 

Frågor besvaras av:  
 

Ulrika Söderlund, Västra Götalandsregionen  
ulrika.soderlund@vgregion.se  
Tfn; 072-542 42 39 

Anneli Assmundson Bjerde, VästKom 
Anneli.bjerde@vastkom.se  
Tfn; 073-3358516 

 
 

Västra Götalandsregionen lämnar synpunkter till:  
Ulrika Söderlund, ulrika.soderlund@vgregion.se  

 
Kommunerna lämnar synpunkter till:  
Gunilla Bothén, gunilla.bothen@vastkom.se 
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Överenskommelse om samverkan för barns och ungas bästa  
 
1 Utgångspunkter 
1.1  Bakgrund 
Rätten till bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa är en av de grundläggande rättigheterna för barn 
enligt FN:s barnkonvention. Många barn och unga med sammansatta och/eller komplexa behov får 
inte sina behov av stöd, vård och behandling tillgodosedda fullt ut. De faller inte sällan mellan 
stolarna då många verksamheter är involverade och ansvariga för olika insatser. Detta gäller särskilt 
barn som är placerade i samhällets vård (familjehem, hem för vård och boende, HVB, m.fl.). Ofta har 
dessa barn inte heller tagit del av samhällets generella och förebyggande hälsovård och som grupp 
har de sämre fysisk och psykisk hälsa än barn i allmänhet. 
 
Västbus riktlinjer för barn och unga med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik 
antogs i Västra Götaland 2005. Riktlinjerna reglerar samarbete mellan de 49 kommunerna och Västra 
Götalandsregionen. Väsbus reviderades 2012. Sedan dess har nya regelverk tillkommit i form av 
lagstiftning, Socialstyrelsens och Skolverkets anvisningar samt regionala avtal och 
överenskommelser, vilket medför att det inte längre finns behov av separat reglering i Västbus 
riktlinjer. 
 
I Socialtjänstlagen, SoL, och Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, finns en generell skyldighet att samverka 
kring barn och unga på individnivå när behov finns av insatser från både kommun och region.  
 
Alla barn har rätt att få få sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda. Både Västra 
Götalandsregionens (VGR) hälso- och sjukvård och kommunernas socialtjänst har här ett långtgående 
ansvar. Barn och unga som är placerade i samhällsvård har ofta särskilt stora behov av hälso- och sjukvård 
och därför infördes nya bestämmelser 2017 i både SoL och HSL, om att kommuner och landsting ska 
ingå överenskommelser om samarbetet kring barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.  
 
En ny lag, Lag om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet, anger 
att landstinget på initiativ av socialnämnden ska erbjuda en hälsoundersökning i anslutning till en 
placering av barn och unga. Detta ska göras utöver bestämmelserna i HSL och Tandvårdslagen. I SoL 
anges en motsvarande skyldighet för socialnämnden att underrätta landstinget om placeringen, om 
det inte är uppenbart onödigt. Vidare ska överenskommelse ingås mellan landsting och kommuner 
om samarbetet gällande hälsoundersökningarna. 
 
1.2 Syfte och mål 
Överenskommelsen ska främja samverkan, samarbete och samordning mellan berörda verksamheter 
samt tydliggöra varje parts ansvar för olika insatser.  
 
Behov av stöd, vård och behandling för barn och unga ska fångas upp och tillgodoses. Tidiga, 
samordnade, och vid behov, integrerade insatser ska motverka svåra och komplexa problem senare i 
livet. Inga barn eller ungdomar ska falla mellan stolarna.  
 
Barnet, den unge och i förekommande fall, vårdnadshavare ska i möjligaste mån ges tillfälle att 
påverka stöd- och vårdinsatserna. 
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Barn och unga som är placerade i samhällsvård har samma rätt till kontinuerlig skolgång och hälso- 
och sjukvård samt tandvård som alla andra barn. Detsamma gäller för stöd i skolarbetet, stöd i den 
dagliga livsföringen och miljöanpassningar i hem och skola. 
 
1.3 Parter 
Västra Götalandsregionen (VGR) och samtliga 49 kommuner i Västra Götalands län. 
 
1.4 Målgrupp 
Barn och unga t.o.m.20 år, oavsett diagnos eller funktionsnedsättning, som behöver samordnade 
insatser och tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom VGR och kommunerna.  

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

 
1.5 Omfattning och avgränsning 
I Västra Götaland utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet  grunden för samverkan och ansvarsfördelning 
mellan VGR:s hälso- och sjukvård och kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst. Till Hälso-
och sjukvårdsavtalet-avtalet är underavtal och överenskommelser kopplade, varav nedanstående är 
särskilt relevanta för denna överenskommelse. 
 
Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer 
med missbruk är ett underavtal till Hälso-och sjukvårdsavtalet och reglerar ansvar och samverkan för 
personer med psykisk funktionsnedsättning och/eller missbruk (inkl. missbruk av spel om pengar).  I 
överenskommelsens avsnitt 3.4 och 3.5 finns särskilt angivet vad som gäller för barn och unga samt 
placeringar utanför det egna hemmet. Det finns också en överenskommelse för Samverkan vid in- 
och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som omfattar regler och rutiner för in- och utskrivning 
vid somatisk och psykiatrisk sjukhusvård. Riktlinje för Samordnad individuell plan, SIP omfattar 
vägledning, stödmaterial och regler för hur samordnad individuell planering ska genomföras 
 
Denna överenskommelse, Samverkan för barns och ungas bästa, fullgör i Västra Götaland 
lagstiftningens krav på överenskommelser om samverkan kring placerade barn respektive 
hälsoundersökningar (se avsnitt 1.1 Bakgrund) och ersätter Västbus tidigare riktlinjer.  
 
Överenskommelsen förtydligar verksamheternas ansvar och anger struktur och form för samverkan 
kring barn och unga med behov av insatser från både kommun och region, i den mån det inte 
regleras i andra avtal och överenskommelser.  Samarbetet i samband med placeringar utanför 
hemmet behandlas särskilt och överenskommelsen omfattar rutiner för lagstadgade 
läkarundersökningar, hälsoundersökningar och undersökningar av tandhälsa i samband med 
placering i samhällsvård.  
 
Överenskommelsen reglerar respektive huvudmans åtaganden (kommun-region) och inte 
huvudmännens interna organisering och ansvarsfördelning.  
 
1.6 Giltighetstid 
2020-07-01 – 2022-12-31.   
En uppföljning ska genomföras efter ett år. Om ingen part skriftligen sagt upp överenskommelsen 
senast 9 månader innan giltighetstiden upphör förlängs överenskommelsen med ytterligare två år.  
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2 Ansvar och samverkan 
2.1 Huvudmännens ansvar 
Respektive huvudmans ansvar bestäms av gällande lagstiftning. Preciseringar och förtydliganden har 
gjorts i avtal och överenskommelser på länsnivå (avsnitt 1.1), vilka reglerar ansvarsfördelning mellan 
VGR:s hälso- och sjukvård och de 49 kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst. Detaljer i 
dessa avtal och överenskommelser upprepas inte i denna överenskommelse.  
 
Denna överenskommelse skiljer sig åt genom att ange skolan/förskolan som en likställd 
samverkanspart. Orsaken är att ett barns eller ungdoms skolgång och hälsa påverkar varandra 
ömsesidigt och en fungerande och fullföljd skolgång ger förutsättningar för god hälsa hos barn och 
unga samt förebygger problem senare i livet. Skolan är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn när 
det gäller psykisk, fysisk och social hälsa hos barn och ungdomar.  
 
Barn och unga i samhällets vård tillhör de mest utsatta. Därför har Socialstyrelsen och Skolverket 
tillsammans utarbetat en vägledning om placerade barns skolgång och hälsa i syfte att ge ett 
praktiskt kunskapsstöd till socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård. Samma myndigheter har 
tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten tagit fram en modell för hur skola och 
socialtjänst ska samverka för att kunna ge placerade barn och unga kontinuitet i skolgången och en 
bättre skolförankring, SAMS. 
 
En huvudman får enligt lag inte överskrida sina befogenheter och utföra uppgifter som ligger utanför 
sitt kompetensområde. Det är därför viktigt att huvudmännens personal har god kunskap om sitt 
eget och sina samverkansparters ansvarsområden. 
 
2.2 Struktur för samverkan 
Barnets/den unges ansvariga kontakter inom socialtjänst, VGR och skola ska samarbeta kring sina 
insatser i syfte att säkerställa att barn och unga i behov av samordnade insatser får tillgång till 
tvärprofessionell hjälp. Samverkan ska ske på alla nivåer, från förebyggande och hälsofrämjande 
arbete till specialistvård. Skyldigheten att samarbeta omfattar alla berörda verksamheter som möter 
barn och unga, oavsett vårdnivå. 
 
2.2.1 Samordnad individuell planering, SIP – samverkan kring den enskilde 
I både SoL och HSL finns regler om att enskilda som har behov av insatser från både kommun och 
region har rätt att få en samordnad individuell plan, SIP, upprättad. SIP ska upprättas om kommunen 
eller regionen bedömer att insatser kring en enskild behöver samordnas för att hen ska få sina behov 
tillgodosedda, eller då den enskilde eller barnets/ungdomens närstående begär det. Den enskilde 
måste samtycka till den samordnade planeringen (se vidare avsnitt 3.1.3). Vårdnadshavare och 
barnet (beroende på ålder och mognad) eller den unge ska vara delaktiga i upprättandet av SIP. I 
Västra Götaland finns gemensamma riktlinjer för regionen och kommunerna om hur SIP ska 
upprättas.  
 
SIP är det verktyg som anger vilka hälsa, vård- och omsorgsinsatser som ska genomföras och vilken 
huvudman och verksamhet som har ansvar för resp. insats.  
 
 I Västra Götaland ingår skolan (samtliga förskole- och skolformer) i SIP-process på samma 

villkor som socialtjänsten och verksamheter inom VGR, när det gäller barn och unga.  
 Åtagandet innebär en skyldighet att vid behov initiera och kalla till SIP-möte samt skyldighet 

att medverka i SIP-möten och uppföljningsmöten. 
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 Skyldigheten att medverka i SIP gäller huvudmännen - inte en enskild verksamhet. Om en 
verksamhet fått en kallelse och bedömer att man inte är rätt instans så åligger det 
verksamheten att inom huvudmannen, eller eventuell privat utförare, hitta rätt 
instans/verksamhet. Den kallade verksamheten kontaktar då den sammankallande parten för 
att klargöra behovet, för att avgöra vem/vilken instans/verksamhet inom huvudmannen som 
ska ha kallelsen och meddelar därefter vem/vilken instans/verksamhet som är lämplig 
deltagare på mötet. 

 I de fall barnet/den unge inte är känd alls hos huvudmannen avgör huvudmannen vem/vilka 
som ska delta på SIP-mötet. Om den som mottagit kallelsen SIP-möte inte hittar någon annan 
som ska delta åligger det mottagaren av kallelsen att delta på mötet.  

 Utgångspunkten är att barnet/vårdnadshavare/den unge deltar i planeringen och att hen är 
delaktig och har inflytande över de planerade insatserna, utifrån sina upplevda behov och 
önskemål 

 SIP-möte ska hållas så fort som möjligt efter det att behovet av samordning 
uppmärksammats och involverade verksamheter har att prioritera närvaro 

 
Av SIP ska framgå  

• Vilka behov den barnet/den unge har 
• Vilka insatser som ska genomföras  
• De inblandade huvudmännens ansvar för resp. insats, angivet på verksamhetsnivå 
• Vilka insatser som ev, ska utföras av annan än kommunen eller region 
• Vem som har huvudansvar för planen  
• När planen ska följas upp 
Planeringen ska dokumenteras skriftligt. 
 

Huvudmännens deltagande i SIP ersätter inte skyldigheten att göra orosanmälan (se avsnitt 3.1.1). 
 
2.2.2 Ledningsstruktur för styrning av samverkan – organisatorisk samverkan 
För samverkan för barns och ungas bästa krävs styrning på regional, delregional och lokal nivå. Det är 
viktigt att chefer och verksamhetsföreträdare träffas för att säkerställa ett gott samarbetsklimat och 
samsyn. Samverkan mellan huvudmännen ska präglas av öppenhet, relevant ömsesidig information 
och ett lösningsfokuserat synsätt. I styrningen ingår att följa upp och efterfråga resultat. 
 
Samverkan förutsätter god kännedom om både den egna och samverkansparternas uppdrag och ska 
kännetecknas av respekt för varandra. Ett medel för att uppnå detta är gemensam 
kompetensutveckling över huvudmannagränserna. 
 
Styrningen av samverkan enligt denna överenskommelse följer den fastställda ledningsstrukturen för 
samverkan inom vård och omsorg i länet. På regional nivå finns Vårdsamverkan Västra Götaland, 
VVG. På delregional finns sex vårdsamverkansområden med var sin ledningsgrupp. På motsvarande 
sätt finns lokala ledningsgrupper i varje kommun. I de olika ledningsgrupperna sitter företrädare för 
kommunerna, primärvården och sjukhusen. På delregional och lokal nivå ska ledningsgruppen eller 
en särskild temagrupp ha ett uttalat ansvar för att driva samverkan kring barn och unga.  Den har att 
främja kunskap och kompetens hos berörda verksamheters personal och ska vid behov genomföra 
gemensam, verksamhetsöverskridande kompetensutveckling. Både den delregionala och lokala nivån 
har ett ansvar för att tillskapa rutiner för samverkan kring barn och unga, i de fall det behövs. 
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3 Trygg och säker vård för barn och unga placerade utanför det egna hemmet  
   -riktlinjer för insatser, samverkan och ansvarsfördelning   
 
Riktlinjerna ska säkerställa att barn och unga som är placerade utanför hemmet får tillgång till 
adekvat hälso- och sjukvård, såväl somatisk som psykiatrisk, och tandvård samt att 
hälsoundersökningar, läkarundersökningar och tandhälsoundersökningar genomförs systematiskt vid 
placeringar i samhällets vård. Dessa riktlinjer berör i första hand regionen och kommunernas 
socialtjänst. 
 
3.1 Före placering 
 
3.1.1 Anmälningsplikt 
Enligt SoL är alla myndigheter och yrkesverksamma vars verksamhet berör barn och unga skyldiga att 
genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett 
barn far illa. Även annan personal (än de som direkt arbetar med barn) inom statliga myndigheter 
och personal inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet och 
socialtjänsten, vuxenutbildning samt statliga myndigheter. Anmälningsplikten gäller också enskild 
verksamhet gällande barn och unga samt all annan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på 
socialtjänstens område.  
 
Socialtjänsten bör erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som gjort anmälan ett möte om det 
med hänsyn till barnets bästa är lämpligt. Socialnämnden får också informera den som gjort anmälan 
om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Sådan information ska ges på begäran, 
om det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt. 
 
Enligt LVM är en läkare som i sin verksamhet kommer i kontakt med en missbrukare som kan antas 
vara i behov av vård för sitt missbruk eller dess medicinska konsekvenser eller har behov av 
omedelbart omhändertagande, skyldig att anmäla det till socialtjänsten. Anmälningsplikten gäller för 
läkare i både offentlig och privat regi under förutsättning att missbrukaren inte kan beredas vård 
genom läkarens egen försorg eller i övrigt inom hälso- och sjukvården. Läkaren har med andra ord 
anmälningsplikt om patienten inte vill vårdas för sitt missbruk eller för allvarliga komplikationer av 
missbruket eller om det uppstår allvarlig fara för patientens hälsa om vård inte kan genomföras.  
 
3.1.2 Samordningsansvar 
Socialtjänsten i barnets/den unges hemkommun har huvudansvaret för samordning och planering av 
vården och för att tillse att insatser från olika aktörer genomförs enligt planeringen. Samordningen 
genomförs och dokumenteras i en Samordnad individuell plan, SIP. Socialtjänstens ansvar för 
placerade barn och unga är tydligt och SoL anger att socialtjänsten ska verka för att barn får den 
hälso- och sjukvård som de behöver. Den vårdplan respektive genomförandeplan som socialtjänsten 
ska upprätta enligt SoL vid en placering av barn och unga, ska även omfatta insatser och åtgärder 
som andra huvudmän ansvarar för, bl.a. hälso- och sjukvårdens planerade insatser. 
 
3.1.3 Sekretess och samtycke 
Generellt råder sekretess mellan myndigheter. Det betyder att samtycke måste inhämtas från 
vårdnadshavare eller från ungdomen själv om hen är över 18 år och olika verksamheter behöver 
samverka kring barnet/ungdomen, t.ex. Vid informationsöverföring och upprättande av en 
Samordnad individuell plan, SIP. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda ska samtycka.  
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Samtycket bör ske skriftligt (samtyckesblankett finns i SiP-riktlinjen), men kan även vara muntligt. 
Samtycket ska dokumenteras i journal/akt. Samtycke får bara avse särskilt angivna situationer och 
kan därför behöva inhämtas vid upprepade tillfällen före och under en placering. Samtycket kan när 
som helst återkallas av den enskilde. 
 
Barn under 18 år bör informeras och ges möjlighet att lämna sina synpunkter på 
informationsöverföring och samverkan mellan myndigheter. Barnets inställning ska beaktas och 
tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad, men det är vårdnadshavarnas 
ställningstagande som är juridiskt bindande. 
 
Samtycke krävs inte vid barnavårdsutredningar eller utredning om tvångsvård och motsvarande har 
hälso- och sjukvården uppgiftsskyldighet i dessa fall. Det finns alltså inga sekretesshinder så länge 
uppgifterna lämnas inom ramen för en utredning 
 
3.1.4 Kommunikation mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård 
Socialtjänsten behöver vid upprepade tillfällen kontakta hälso- och sjukvården i samband med 
placeringar av barn och unga i. Det gäller under utredningen, vid konsultationer, inför 
läkarundersökning i samband med LVU- och LVM ansökningar, hälsoundersökningar, SIP-möten, 
uppföljning av planerad vård och avslut av placeringen. Hälso- och sjukvården kan behöva kontakta 
socialtjänsten under pågående vård t.ex. i samband med förändrade behov hos barnet/den unge 
eller att vården inte fullföljs från patientens sida. Därför behöver kontaktvägarna mellan 
verksamheterna vara smidiga. 
 
Socialtjänsten ska inför och under placeringen till aktuella vårdgivare lämna, och ajourhålla, 
kontaktuppgifter om ansvarig tjänsteman inom socialtjänsten. Motsvarande ska hälso- och 
sjukvården fortlöpande meddela socialtjänsten om förändringar av vården och aktuella 
kontaktuppgifter till aktuella vårdgivare. 
 
3.1.5 Socialtjänstens utredning 
Socialnämnden i barnets/den unges hemkommun är den myndighet som utreder och fattar beslut 
om placering utanför barnets/ungdomens egna hem. Socialtjänsten ska utan dröjsmål inleda 
utredning efter att den genom ansökan, anmälan eller på annat fått uppgifter som kan föranleda 
någon åtgärd. Beslut om att inleda eller inte inleda utredning ska ske inom 2 veckor efter att en 
anmälan kommit in. Utredningen ska i normalfallet vara klar senast fyra månader efter att den 
inletts. Lagens tidsramar innebär att hälso- och sjukvården måste agera skyndsamt vid socialtjänstens 
konsultationer.  
 
För att utreda barnets/ungdomens behov av hjälp, stöd och behandling använder socialtjänsten sig 
av oftast av Socialstyrelsens heltäckande utredningsmodell Barns behov i centrum, BBIC. BBIC syftar 
till att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. Materialet utgår från barnets 
behov och ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur för 
handläggning, genomförande och uppföljning.  
 
Socialtjänsten ska eftersträva att placeringar planeras i samråd med barnet, ungdomen och 
vårdnadshavare, men när frivilliga insatser inte är möjliga enligt SoL, kan socialtjänsten, om 
behövligt, ansöka om tvångsvård enligt LVU eller LVM hos förvaltningsrätten.  
 
3.1.6 Konsultation 
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I samband med utredning har socialtjänsten ofta behov av att hämta in uppgifter från andra 
myndigheter som t.ex. hälso- och sjukvården. Samtycke från vårdnadshavare eller ungdomen själv 
ska eftersträvas, men socialtjänsten har befogenheter att ta nödvändiga kontakter även utan 
samtycke om det finns oro för barnets situation (se avsnittet 3.1.3). 
 
 Rutin för konsultation och utlåtande 

IBIC:s  stödmaterial används för socialtjänstens konsultation respektive hälso- och sjukvårdens 
skriftliga utlåtanden.  
 
Konsultationsstödet består av frågor som är tänkta att ställas muntligt av den utredande 
handläggaren till den personal som har kontakt med barnet: 

• Konsultation BVC, elevhälsa 
• Konsultation tandvården 
• Konsultation pågående vårdkontakter 
 

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

• Utlåtande från hälso- och sjukvården 
• Utlåtande från tandvården 

 
 
3.2 I samband med placering 
 
3.2.1 Läkarundersökning vid LVU eller LVM 
Vid ansökan om tvångsvård ska socialtjänsten till sin utredning, lämna med ett läkarintyg till rätten 
som redogör för eventuella medicinska risker eller hinder för placeringen. Det framgår inte av lag   
eller föreskrifter hur omfattande läkarundersökningen ska vara, men den är vanligtvis inte lika 
heltäckande som en hälsoundersökning enligt den nya lagen. Barn och unga kan därför även ha 
behov av en hälsoundersökning.  
 
VGR har kostnadsansvaret för undersökning och intyg. Ingen avgift tas ut av kommun eller patienten.  
 
 Rutin för läkarundersökning  

Socialtjänsten ska i samband med tvångsvård enligt LVU eller LVM vända sig till den vårdcentral som 
den unge är listad på, i annat fall närmaste vårdcentral, för genomföra läkarundersökningen. BBIC:s 
information vid LVU används av socialtjänsten och lämnas till berörd personal inom hälso- och 
sjukvård. Det åligger vårdcentralen att skyndsamt utfärda läkarintyget. Vid behov ska den vårdcentral 
som lämnat uppgifterna bistå socialtjänsten med tolkning av uppgifterna i intyget. Om detta inte är 
möjligt ska närmaste Barn- och ungdomsmedicinska mottagning (BUM) vara tillgänglig för 
konsultation.  
 
3.2.2 Hälsoundersökning och undersökning av tandhälsa  
Socialtjänsten ska, om det inte är uppenbart onödigt, initiera en hälsoundersökning omfattande 
fysisk och psykisk hälsa samt tandhälsa enligt rutiner nedan. Syftet är att hälsoundersökningen ska ge 
underlag för en medicinsk bedömning av barnet eller den unges behov av hälso- och sjukvård och 
tandvård. Bedömningen kan komma att föranleda fortsatt vård och behandling under placeringen. 
Hälso- och tandhälsoundersökningen kan också vara en del av underlaget till den vårdplan eller den 
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genomförandeplan som socialnämnden är skyldig att upprätta. Vid akuta placeringar får 
undersökningarna utföras efter placeringen på den nya orten.  
 
VGR har kostnadsansvaret för undersökning och intyg. Ingen avgift tas ut av kommunen eller 
patienten. 
 
 Rutin för hälsoundersökning  

Socialtjänsten ska i samband med en placering erbjuda barnet/den unge en hälsoundersökning om 
det inte är uppenbart onödigt. Socialtjänsten ska aktivt motivera till att en hälsoundersökning 
genomförs. Undersökningen kan anses uppenbart onödig om barnhälsovårdens och skolhälsovårdens 
hälsokontroller genomförts enligt plan; om skolgången skett utan anmärkning; om elevhälsa eller 
aktuella vårdgivare har färska uppgifter om ett gott allmänhälsotillstånd eller om barnet/den unge 
det senaste året genomgått en hälsoundersökning (inklusive Migrationsverkets hälsoundersökning av 
asylsökande).  
 
Socialtjänsten kontaktar närmaste Barn- och Ungdomsmedicinska mottagning (BUM) för att 
genomföra hälsoundersökningen. Inför undersökningen ansvarar socialtjänsten för att BUM får 
tillgång till relevant information som kommit fram i utredningen. Tid för hälsoundersökning ska 
erbjudas skyndsamt. BBIC:s mall för hälsoundersökning ska användas. Om skriftligt utlåtande behövs 
används BBIC-mallen Utlåtande från hälso- och sjukvården, BUM ska vid behov bistå socialtjänsten 
med konsultation och tolkning av uppgifterna. Hälsoundersökningen ska mynna ut i en medicinsk 
bedömning av barnets behov. Där ingår åtgärd och förslag till uppföljning på vårdcentralen eller 
specialistmottagning, inklusive eventuella undersökningar och remisser (barn- och ungdomspsykiatri, 
barn-och ungdomsmedicin, tandvård (om inte särskild tandvårdsundersökning genomförs), 
röntgenundersökningar, uppföljning på vårdcentral mm).  
 
Om hälsoundersökning inte gjorts före en placering, ska socialtjänsten kontakta landstinget på 
placeringsorten för att genomföra hälsoundersökningen. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har 
en förteckning med landstingens kontaktuppgifter för hälsoundersökningar i samband med 
placeringar av barn och unga.    
    
 Rutin för undersökning av tandhälsa 

Socialtjänsten ska i samband med en placering ta kontakt med tandläkare på den klinik där den unge 
är listad och efterfråga när senaste besöket var, vilka behov som finns och om det pågår någon 
behandling. Om en ingen tandundersökning genomförts under det senaste året ska den unge 
erbjudas en tandundersökning. Om tandhälsan är eftersatt finns möjligheten att få ett 
tandvårdsutlåtande. BBICs konsultationsmaterial för tandvården samt blanketten Utlåtande från 
tandvården ska användas.   
 
3.2.3 Samordnad individuell plan, SIP 
I avsnittet 2.2.1 beskrivs SIP, som utgör grunden för planering av insatser i samverkan. I detta avsnitt 
redogörs för delar som särskilt handlar om placering av barn och unga.  
 
I samband med utredning eller före planerad placering ska samordnad individuell planering ske.  Vid 
akut placering ska SIP upprättas så snart som möjligt efter placeringen. Socialtjänsten är normalt 
sammankallande till SIP i anslutning till placeringar av barn och unga. Vid utskrivning från slutenvård 
är det dock primärvården, alternativt specialiserad öppenvård, som ansvarar för att kalla till SIP. 
 
SIP är det verktyg som anger vilka insatser som ska ske före och under en placering och vilken 
verksamhet som har ansvaret för resp. insats. I anslutning till en placering ska i tillämpliga fall en 
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överenskommelse göras om kostnadsfördelning enligt Överenskommelsen om samarbete kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk.  
 
Av SIP ska vid placering av barn och unga framgå  

• Vilka insatser den enskilde behöver 
• De inblandade huvudmännens ansvar angivet på verksamhetsnivå 
• Vilka insatser som ska utföras av annan än kommunen eller landstinget 
• Vem som ansvarar för underrättelse och överföring av information till berörda verksamheter 

på placeringsorten 
• Vem som har huvudansvar för planen 
• Fast vårdkontakt utses  
• När planen ska följas upp 
Planeringen ska dokumenteras skriftligt 

 
Uppföljning av SIP ska ske med jämna mellanrum och allra senast vid förändringar som byte eller 
avslut av placeringen.    
 
3.2.4 Överföring av information och ansvar 
Följande gäller vid överföring av information i samband med en placering: 
 
Socialtjänsten i den placerande kommunen ansvarar för att information om placeringen lämnas till 
ansvariga, aktuella verksamheter inom VGR:s hälso- och sjukvård respektive tandvård (även privata 
vårdgivare).  
 
VGR ansvarar för att barnhälsovård, primärvård samt specialistsjukvård (vid pågående behandling) 
efter socialtjänstens information om barnets placering, i sin tur underrättar aktuella vårdenheter på 
den nya orten. Aktuella uppgifter och vårdplanering överlämnas till berörd vårdenhet på 
placeringsorten. Om det inte finns en pågående behandling, men ett behov har identifierats, 
ansvarar BUM för att remiss utfärdas. 
 
Barnets/den unges valda tandvårdsklinik ska efter socialtjänstens information om placeringen, 
underrätta vistelsekommunens folktandvård för att göra en omlistning av barnet. För uppgifter om 
var barnet är listat kan närmsta hälso- och sjukvårdsnämnds kansli i Västra Götalandsregionen 
kontaktas.  
 
All informationsöverföring ska ske skyndsamt. Vid omplaceringar eller hemgång ska samma rutiner 
för informationsöverföring genomföras. 
 
3.2.5 Akutplaceringar 
Vid akuta placeringar får hälsoundersökning, undersökning av tandhälsa och planering av ansvar och 
insatser, SIP, genomföras efter placeringen, i den nya vistelsekommunen. Detta ska ske snarast 
möjligt. Vid pågående vård och behandling på hemorten, behöver ansvarig vårdgivare medverka vid 
planeringen av vårdinsatser på den nya orten.  
 
3.2.6 Fast vårdkontakt 
Barn och unga, som placeras i familjehem och hem för vård och boende (HVB, inklusive SiS-
institutioner), har ofta förbisedda hälso- och sjukvårdsbehov. Påträngande sociala behov och akuta 
problem har kanske under lång tid tagit all uppmärksamhet i anspråk. Svårigheterna har inte sällan 
komplicerats av tidigare separationer och byten av hemort. Därför bedöms i Västra Götaland, alla 
placerade barn och unga vara i behov av en fast vårdkontakt. Denne kan finnas på 
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barnets/ungdomens listade vårdcentral eller om så bedöms lämpligt, inom specialistvården. 
Kontakten ska vara namngiven och kan vara behandlande läkare eller annan i vården involverad 
legitimerad vårdpersonal. Hen utses i samband med upprättandet av SIP. 
 
3.2.6 Mandat att påkalla sjukvård och närvara vi vårdtillfället  
Vid en placering av minderåriga (under 18 år) utfärdar placerande socialtjänst en fullmakt till 
familjehemmet eller HVB, inkl. SIS. Fullmakten beskriver det mandat, familjehemmet eller 
institutionen har att påkalla vård och/eller närvara vid undersökningar eller behandlingstillfällen. 
Socialtjänsten avgör om barnets vårdnadshavare/föräldrar får påkalla vård eller närvara vid 
undersökning/behandling och ska informera den fasta vårdkontakten och annan stadigvarande 
vårdgivare om beslutet. 
  
3.2.7 Uppföljning av placeringen 
Socialtjänsten ska noga följa vården för de barn och unga som är placerade utanför det egna 
hemmet. Vården ska följas upp kontinuerligt och barns hälsa pekas i SoL ut som ett särskilt angeläget 
uppföljningsområde. Socialtjänsten ansvarar också för att insatser som planerats i den Samordnade 
individuella planen följs upp och att SIP vid behov revideras. Övriga aktörer har en skyldighet att 
medverka i uppföljningen. 
  
3.3 I samband med avslut av placering 
 
3.3.1 Planering för hemgång eller byte av placeringsort 
Vid hemgång eller omplacering ansvarar socialtjänsten för att ny samordnad individuell 
vårdplanering genomförs och att ny SIP upprättas - givet att det fortfarande finns behov av insatser 
från båda huvudmännen. De riktlinjer och rutiner som beskrivits ovan ska då följas.  
 
3.3.2 Uppföljning efter hemgång/omplacering 
Socialtjänsten ska, om ny SIP upprättats inför hemgång/byte av placering, följa upp planeringen efter 
flytten. Socialtjänsten kan också, även utan samtycke, besluta om uppföljning av ett barns situation 
efter det att en placering i ett familjehem eller i HVB har upphört, om barnet bedöms vara i särskilt 
behov av stöd eller skydd. Uppföljningen ska i sådana fall avslutas inom två månader.   

 
4 Genomförande 
 
4.1 Tillämpning och implementering 
Överenskommelsen ska verkställas på lokal nivå, nära brukaren. Detta förutsätter en organiserad 
delregional och lokal samverkan mellan huvudmännen så att överenskommelsen kan tillämpas lokalt.  
 
Varje huvudman har att upprätta såväl egna som gemensamma lokala föreskrifter och rutiner, så att 
intentionerna och riktlinjerna i denna överenskommelse kan verkställas. De gemensamma delarna 
bör tas fram inom vårdsamverkan delregionalt och/eller lokalt. 
 
För att implementera innehållet i denna överenskommelse bör information och utbildning för 
huvudmännens personal genomföras gemensamt i delregional vårdsamverkans regi.   
 
4.2 Avvikelser och kvalitetsutveckling 
Varje verksamhet ska ha ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Avvikelser som uppstår i 
samverkan mellan huvudmännens verksamheter ska rapporteras enligt länsgemensam rutin. 
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Delregional vårdsamverkan följer regelbundet upp avvikelser i samverkan i syfte att utveckla och 
säkra kvaliteten. Avvikelser på systemnivå identifieras och rapporteras till vårdsamverkan VG (VVG). 
 
Delregional vårdsamverkan ska årligen lämna rapport till vårdsamverkan VG (VVG)  med 
sammanställning och analys av avvikelser som hanterats av vårdsamverkansorganisationen. 
 
  
4.3 Tvister 
Tvister mellan verksamheter i kommun och region ska i första hand lösas lokalt,  av närmaste chef 
med mandat att fatta beslut i aktuell fråga. Om tvisten inte kan lösas lyfts frågan skyndsamt vidare 
inom respektive huvudmans linjeorganisation. Verksamheterna har ett gemensamt ansvar för att 
komma fram till en gemensam lösning där den enskildes behov sätts i första rummet. Om parterna 
ändå inte kan komma överens om en lösning, ska tvisten hanteras enligt rutiner i de delregional 
vårdsamverkansområdena. 
 
I avvaktan på tvistelösning har parterna ett gemensamt ansvar att omgående komma överens om en 
tillfällig ansvarsfördelning. Vård och omsorg ska alltid säkerställas så att barnet/den unge inte 
kommer i kläm. Den långsiktiga lösningen kan komma att innebära ansvarsjustering och 
kostnadsreglering i efterhand. 
 
4.4 Uppföljning 
Denna överenskommelse ska följas upp årligen i samband med att de delregionala 
vårdsamverkansgrupperna lämnar uppföljningsrapport till VVG om Hälso- och sjukvårdsavtalet. 
Uppföljningen ska redovisa genomförda implementeringsåtgärder, följsamhet till överenskommelsen 
och sammanställning av antal SIP och rapporterade avvikelser och tvister. Inför att 
överenskommelsen löper ut ska under första halvåret 2021 en översyn göras för att avgöra om 
förändringar behövs eller om överenskommelsen ska förlängas. Vid förlängning av 
överenskommelsen ska en mer ingående översyn av överenskommelsen ske 2023, inför att ny 
överenskommelse ska ingås. 
 
5 Gemensamma utvecklingsområden  
 Säkrare och bättre kommunikationsvägar mellan socialtjänsten och VGR:s vårdenheter när 

det gäller barn och unga som vårdas utanför hemmet. Möjligheten att använda Samsa bör 
särskilt utredas.  

 Utreda förutsättningarna för samverkan kring upphandling av HVB-platser enligt 
Överenskommelsen om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 
personer med missbruk, avsnitt 5, och i samband därmed tydliggöra parternas ansvar för 
HSL-insatser i samband med placeringar. 

 Utarbeta en standard för läkarundersökning inför LVU. Mallen tas fram av VGR med inspel 
från kommunerna. 

 Utarbeta rutiner för SiS, VGR och kommunerna för att klargöra ansvaret för 
hälsoundersökningar och hälso- och sjukvårdsinsatser för ungdomar som är placerade på SiS-
institutioner. 
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Bilaga 1: Definitioner  
 
Samverkan  
Sker inom och mellan olika enheter, myndigheter och samhällsaktörer. Det kan t.ex. handla om aktivt 
utbyte av information eller att planera gemensamma aktiviteter. 
 
Samordning  
Innebär att koordinera resurser och arbetsinsatser för att få högre kvalitet och större effektivitet i 
stödet, vården och omsorgen. 
 
Samarbete 
Är ett gemensamt bedrivet arbete som gäller en begränsad uppgift. Det kan handla om att olika 
yrkesgrupper hjälps åt med insatser till en enskild individ. 
 
Samsyn  
Är synonymt med konsensus och samstämmighet, dvs. ett likartat sätt att se på till exempel problem. 
 
Samverkan, samarbete och samordning har en avgörande betydelse för att barn och unga ska få 
behandling, stöd och insatser utifrån sina individuella behov. En grundläggande del av samverkan är 
att den unge görs delaktig i planering, genomförande och uppföljning. 
 
För att den unge personen ska få rätt stöd i vardagen behöver samverkan och samarbete på flera 
nivåer, mellan verksamheter, yrkesgrupper och olika huvudmän som ett landsting och en kommun. 
Det är viktigt att det finns planer och överenskommelser mellan aktörerna där ansvar befogenheter 
och resurser tydliggörs.  
 
En framgångsrik samverkan handlar om styrning, struktur och samsyn och kan nås genom att 
exempelvis: 

• Bygga upp och upprätthålla god kompetens kring samverkan inom organisationen 
• Identifiera vad som underlättar samverkan 
• Identifiera vad som försvårar samverkan 
• Följa utvecklingen fortlöpande 

 
Samordnad individuell plan (SIP) 
En samordnad individuell plan (SIP) är ett dokument som ger en samlad beskrivning av alla pågående 
och planerade insatser för en person som behöver samordnade insatser från flera parter/aktörer. SIP 
ger en helhetsbild och förenklar för alla berörda. SIP är ett instrument för samverkan och används för 
att förbättra och tydliggöra de insatser som kräver samverkan. 
 
Den enskildes delaktighet och inflytande är centrala i allt arbete med SIP. Det är den unges behov och 
önskemål som utgör utgångspunkt för planeringen. För minderåriga krävs samtycke av 
vårdnadshavare.   
 
I Västra Götaland finns gemensamma riktlinjer för arbetet med SIP. I arbetet med barn och unga 
används de gemensamma dokument och mallar som är framtagna.  
 
Sammanhållen vård och omsorg 
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För de individer som är i behov av mer omfattande insatser behövs en effektiv och sammanhållen 
vård- och omsorgsprocess. Det innebär att vården ska vara individanpassad, samordnad och 
kontinuerlig. Det ska ske i en obruten kedja av insatser som personer behöver oavsett huvudman eller 
inom en huvudman. Sammanhållen vård-och-omsorg handlar om det dagliga samarbete mellan olika 
yrkesgrupper som finns nära den unge och familjen. Ett sätt att samarbeta mellan olika yrkesgrupper 
kan ske i form av team som har bred kompetens t.ex. läkare med från olika specialiteter, 
sjuksköterska, kurator, fysioterapeut och socialarbetare. 
 
Tvärprofessionell 
Berör flera olika yrkeskategorier och professioner.  
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Bilaga 2: Viktiga delar i huvudmännens ansvar för barn och unga  
– denna bilaga syftar till att beskriva övergripande ansvarsområden, den är på 
intet sätt fullständig och heltäckande. För utförlig information läs lagtexten i 
dess helhet.   
 
Västra Götalandsregionens ansvar – hälso- och sjukvård 
Hälso- och sjukvård är de åtgärder som till att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador, 
och omfattar därför såväl sjukvården och hälsovården. I det svenska sjukvårdssystemet är ansvaret för 
hälso- och sjukvården delat mellan stat, landsting och kommun. Hälso- och sjukvården regleras i hälso- 
och sjukvårdslagen (HSL), men inom en rad områden finns speciallagstiftning som, tillsammans med 
Socialstyrelsens föreskrifter, är styrande för verksamheten. Staten är ansvarig för den övergripande 
hälso- och sjukvårdspolitiken samt, via Socialstyrelsen, för tillsynen av all hälso- och sjukvård i riket. 
Sedan 2013 är Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ansvarig för tillsynen. Regionerna ansvarar för 
att organisera vården så att alla medborgare har tillgång till en god vård. 
 
Mödrahälsovård  
Mödrahälsovården erbjuds alla gravida. Verksamhetens mål är att främja hälsa hos mor och barn 
under graviditet och förlossning och att genom psykosocialt stöd ge mödrar och deras partner goda 
förutsättningar för ett ansvarstagande föräldraskap.   
 
Barnhälsovård  
Barnhälsovården erbjuds alla barn 0 – 6 år. Verksamhetens övergripande mål är att främja barnens 
hälsa, trygghet och utveckling genom att upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa hos barn. 
Barnet följs genom regelbundna hälsokontroller och utvecklingsbedömningar. Föräldrautbildning 
erbjuds alla och föräldrastödet är både generellt eller riktat.           
 
Ungdomsmottagning 
Målgruppen för ungdomsmottagningar är ungdomar och unga vuxna upp till 24 år. Det är en s.k. 
lågtröskelverksamhet där ungdomar lätt ska få hjälp. Ungdomsmottagningens huvudområden är 
levnadsvanor och livsvillkor, samlevnad och relationer, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 
samt psykisk hälsa. Huvudman för ungdomsmottagningen kan vara kommun eller region, var för sig 
eller tillsammans. För verksamheten finns ett huvudmannagemensamt inriktningsdokument som 
syftar till att beskriva uppdrag, mål och målgrupp samt principer för ansvar och kostnadsfördelning. 
Inriktningsdokumntet innebär en gemensam grund för ungdomsmottagningarna i Västra Götaland 
oavsett huvudmannaskap.  
 
Primärvården - vårdcentraler och rehabenheter 
Primärvården arbetar förebyggande och hälsofrämjande och riktar sig till alla i befolkningen.  
Vårdcentralen är den hälso- och sjukvårdsverksamhet som utan avgränsning vad gäller diagnoser, 
ålder eller patientgrupper svarar för befolkningens behov av grundläggande medicinsk behandling, 
omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver sjukhusens medicinska och 
tekniska resurser.  
 
Barn- och ungdomsmedicin (BUM)  
BUM bedriver specialiserad sjukvård för barn och ungdomar upp till 18 år. BUM utför planerad 
undersökning och behandling i öppen och sluten vård av de flesta sjukdomar hos barn och ungdomar.  

Page 219 of 236

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sjukv%C3%A5rd
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4lsov%C3%A5rd
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stat
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_landsting
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_kommuner
https://sv.wikipedia.org/wiki/Socialstyrelsen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Socialstyrelsen


Remissversion 
2019-11-01 

  18 
 
 

 

 
Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)  
Barn- och ungdomspsykiatri är en del av den specialiserade vården för barn och unga med psykiatrisk 
problematik upp till 18 år. Utredning och behandling sker främst i öppen vård men akutvård och 
heldygnsvård bedrivs också.  
 
Habilitering   
Habiliteringen ger stöd, till barn, ungdomar och vuxna som har varaktiga funktionsnedsättningar och 
deras närstående. Målgruppen är personer med rörelsehinder, intellektuell funktionsnedsättning, 
autism eller förvärvar hjärnskada. 
 
Vuxenpsykiatrin 
Allmänpsykiatrin erbjuder vård till den vuxna befolkningen över 18 år och omfattar alla vårdplatser 
förutom barnpsykiatri och rättspsykiatri. Inom allmänpsykiatrin förekommer ofta subspecialisering i 
psykosvård, beroende- och missbruksvård, äldrepsykiatri, vård till personer med affektiva störningar 
och ätstörningsvård. 
 
Regionala medicinska riktlinjer 
Syftet med regionala medicinska riktlinjer (RMR) är att bidra till jämlik vård och utjämna skillnader i 
vården genom standardisering och att sprida nytillkommen kunskap. RMR riktas till vårdpersonal, 
verksamhets- och förvaltningschefer och hanterar delar av vården för ett specifikt diagnosområde 
eller för att förtydliga ansvarsfördelning mellan vårdnivåer.  
 
Kommunen ansvar - socialtjänst 
Socialtjänsten ansvarar för ett förebyggande socialt arbete riktat direkt till  
barn, ungdomar och föräldrar. Socialtjänsten ansvarar också för myndighetsutövning, stöd och 
insatser för barn och unga enligt lagarna SoL, LSS samt tvångslagarna LVU, Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga och LVM, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall.  
Tvångslagstiftningen kompletterar socialtjänstlagen och möjliggör tvångsvård, men utgångspunkten är 
alltid att motivera individer till frivilliga insatser. Den grundläggande principen i SoL är frivillighet och 
att insatser av socialtjänsten skall bygga på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och 
integritet. Socialtjänsten ska alltid inleda en utredning om de får information om att barnet är utsatt 
för våld eller andra övergrepp av en närstående, alternativt har bevittnat våld eller andra övergrepp av 
eller mot närstående.  
 
SoL 
Socialtjänsten har ett övergripande ansvar för att barn och ungdomar växer upp under trygga och 
goda förhållanden. När hjälp eller stöd inte räcker eller när barnet behöver skydd är det 
socialtjänstens uppgift att ingripa. Socialtjänsten ska i nära samarbete med hemmen bl a främja en 
allsidig personlighetsutveckling, en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdomar, och 
sörja för att barn och ungdomar får det skydd och stöd som hen behöver.  
 
I frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa har socialtjänsten också ett huvudansvar för 
att se till att samverkan med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs kommer till stånd. 
Kommunernas organisation av socialtjänsten varierar vilket gör att ansvar kan ligga på olika 
verksamhetsområden i kommunen. 
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Varje insats av socialtjänsten vilar på en utredning, bedömning av barnets behov och beslut om 
bistånd. Det innebär att en ansökan om en specifik insats kan avslås om behovet kan bedöms 
tillgodoses på annat sätt. Ett biståndsbeslut kan överklagas. När en enskild person ansöker om en 
insats är socialtjänsten skyldig att göra en utredning. Vid en anmälan om barn som far illa är bedömer 
socialtjänsten om en utredning ska inledas. Utredningen ligger till grund för beslut om eventuella 
insatser.  
 
Insatser inom socialtjänsten för barnet ska göras i samförstånd med barnet dess vårdnadshavare och 
anpassas efter barnets behov. Insatser kan ges i öppen regi eller genom att barnet placeras för i 
familjehem eller HVB-hem. 
 
LSS 
LSS är en rättighetslag som syftar till att den som har en funktionsnedsättning ska kunna leva sitt liv på 
samma villkor som alla andra. En insats enligt LSS förutsätter att den enskilde själv ansöker om den. 
För att bli beviljad en insats enligt LSS måste barnet tillhöra den personkrets som definieras i lagen och 
ha behov av insatsen.   
 
Kommunens ansvar - skola 
Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och 
värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 
Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska 
hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de 
utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 
Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga 
personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.  
 
Förskola  
Målgrupp för förskolan är barn 1-6 år. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och 
stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska  
utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och 
lärande bildar en helhet. Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, 
utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje 
barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Enligt förskolans riktlinjer ska personalen 
uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling. 
 
Förskoleklass/Grundskola/gymnasieskola/grundsärskola/gymnasiesärskola   
Skolplikt gäller för nästan alla barn och unga som är bosatta i Sverige och börjar det året barnet fyller 
sex år och upphör för de allra flesta efter det nionde skolåret.  
 
Skolans huvuduppdrag är värdegrunds- och kunskapsuppdraget och elevens rätt till utbildning gäller 
under hela skoltiden. I utbildningen ska hänsyn tas till elevernas olika behov. Skolan ska fortlöpande 
informera eleven och vårdnadshavaren om elevens utveckling.  
 
Rektor har ansvar för att genomföra utbildningen enligt fastställda mål och tillgodose elevernas 
särskilda behov för att nå kunskapsmålen. Enligt skollagen kan elever som bedöms inte kunna nå upp 
till grundskolans kunskapskrav, för att de har en utvecklingsstörning eller hjärnskada, tas emot i 
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särskolan. Vårdnadshavaren ansöker om en plats i särskolan. Beslutet ska föregås av en utredning som 
omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.   
 
Det kan förekomma att en elev för närvarande når de kunskapskrav som minst ska uppnås, men 
uppvisar andra svårigheter som gör att skolan av olika skäl bedömer att eleven längre fram under 
skoltiden kan få svårt att nå kunskapskraven. Det kan till exempel handla om en elev med en 
funktionsnedsättning, psykosocial problematik, psykisk ohälsa, svårigheter i det sociala samspelet, 
koncentrationssvårigheter samt upprepad eller långvarig frånvaro.  Även i dessa fall kan eleven vara i 
behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. 
 
Elevhälsan  
Skollagen klargör att elevhälsan ska innehålla psykologiska, medicinska, psykosociala och 
specialpedagogiska insatser. Det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator 
samt tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av stöd och specialpedagogiska 
insatser kan tillgodoses. Rektor har ansvar för elevhälsan. 
 

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot 
utbildningens mål ska stödjas. Elevhälsans arbete bedrivs på organisations-, grupp- och individnivå. 
Det ingår i elevhälsans generellt riktade arbete att främja elevers lärande, utveckling och hälsa, 
förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter samt bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, 
utveckling och hälsa. Hinder för en enskild individ ska undanröjas och åtgärder och anpassningar 
utifrån varje enskild elevs behov av särskilt stöd ska ges. Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga 
och stödja elevens utveckling mot skolans mål. Elevhälsan utför sjukvårdande behandlingsarbete vid 
smärre åkommor, men i övrigt är landstinget ansvarig för barnens vård och behandling. 
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Bilaga 3: Lagstiftning 
 
Offentlighets- och sekretesslagen, OSL (2009:400)  
Lagen innehåller bestämmelser om myndigheters handläggning vid registrering, utlämnande av och 
övrig hantering av allmänna handlingar. Den innehåller också bestämmelser om tystnadsplikt och om 
förbud att lämna ut allmänna handlingar. Lagen gäller för många personalgrupper i Sverige, bland 
annat personal inom hälso- och sjukvård och kommun.  
 
Hälso- och sjukvårdslag, HSL (2017:30)  
HSL reglerar åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och  
skador. Målet för hälso- och sjukvården en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. 
Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården och vården ska så 
långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Hälso- och sjukvårdslagen är en 
ramlag, inte en rättighetslag. Det innebär bl.a. att det inte går att överklaga om man till exempel inte 
får den läkare eller den utredning eller behandling man vill ha.   
 
Patient lag (2014:821) 
Patient lagen infördes 1/1 2015 med målet att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att 
främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Patient lagen innehåller bland annat 
bestämmelser om tillgänglighet, information, samtycke, delaktighet, fast vårdkontakt och individuell 
planering, val av behandlingsalternativ och hjälpmedel, val av utförare samt personuppgifter och 
intyg.  
 
Socialtjänstlagen, SoL (2001:453)  
Socialnämnden ska verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden och i 
nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och 
social utveckling hos barn och unga. Där står även att socialnämnden, i frågor som rör barn som far illa 
eller riskerar att fara illa, ska samverka med andra samhällsorgan, organisationer och andra som 
berörs.  
  
Socialnämnden ska verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande 
svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Här 
avses också barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Insatserna ska utformas och genomföras 
tillsammans med honom eller henne och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med 
organisationer och föreningar.  
  
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (1993:387)  
LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga  
funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor, och att de får och kan påverka den hjälp och 
service de behöver i det dagliga livet. Socialnämnden ska fortlöpande följa upp vilka som  
omfattas av LSS och vilka deras behov av stöd och service är.  Verksamheterna ska vara av god 
kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. 
Kommunen ska samverka med organisationer som företräder människor med 
funktionsnedsättningar.  
  
Skollagen (2010:800)  
Skolans ansvar regleras i skollagen. Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans  
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som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling, för att de utifrån sina egna 
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Om det på 
något sätt framkommer att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska 
uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd 
skyndsamt utreds. Behov av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra 
svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart 
obehövligt. Vidare står att ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt 
stöd. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram 
utarbetas.  
  
Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT (1991:1128)  
LPT innehåller de centrala bestämmelserna om psykiatrisk tvångsvård i Sverige. En  
huvudregel i svensk sjukvård är att ingen ska vårdas mot sin vilja eller behandlas utan  
samtycke. I vissa fall kan dock undantag göras från detta. Kriterier för tvångsvård enligt  
LPT är allvarlig psykisk störning, oundgängligt behov av psykiatrisk heldygnsvård och att 
patienten motsätter sig vård.  
  
Lagen om vård av unga, LVU (1990:52)  
Den som är under 18 år ska beredas vård enligt LVU om det kan antas att behövlig vård  
inte kan ges den unge med samtycke av vårdnadshavaren och, när den unge har fyllt 15 år, av 
honom eller henne själv. Vård kan beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk  
misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i  
hemmet, gör att det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Vård 
ska också beslutas om den unge utsätter sin egen hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att 
skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något 
annat socialt nedbrytande beteende. Även personer över 18 år (men inte 20 år) kan beredas 
vård under särskilda omständigheter beskriva i lagen.   
 
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM (1988:807)  
LVM är en tvångslag som kompletterar Socialtjänstlagen. Lagen möjliggör sluten tvångsvård 
av vuxna missbrukare efter beslut av förvaltningsrätt. För missbrukare under 18 år ska istället 
LVU tillämpas. För dem som är 19–20 år kan det vara svårt att avgöra om 3 § LVU eller LVM 
skall tillämpas. Syftet med LVM är att motivera personen i fråga att istället medverka frivilligt 
till behandlingsinsatser.  
  
Lag om verkställighet av sluten ungdomsvård, LSU (1998:603)  
Sluten ungdomsvård är en påföljd för brott för unga lagöverträdare som alternativ till  
fängelse. Straffet verkställs på ett särskilt ungdomshem som drivs av Statens 
institutionsstyrelse (SIS). Straffet är tidsbestämt och kan vara mellan 14 dagar och upp till 4 
år. Till skillnad från fängelsedömda kan inte den som blivit dömd till sluten ungdomsvård bli 
frigiven efter att två tredjedelar av strafftiden avtjänats.   
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Sektorn för utbildning och kultur

Datum 2019-11-18 Dnr 2018VFN36 002

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till välfärdsnämnden 2019-12-04

Beslutsfattare Beslut

Marie Westergård

Marie Westergård

Marie Westergård

Annika Gry

Marie Fremle

Elin Rosén

Elin Rosén

Elin Rosén

Elin Rosén

Elin Rosén

Selektivt bidrag enligt bifogad utbetalning nr 815

Investeringsbidrag enligt bifogad utbetalning nr 816

Avslå ansökan från Chalmers Golfklubb om lokal-och 
anläggningsbidrag

I pärm vid sammanträdet

Tilläggsbelopp modersmål

Beslut om bidrag avseende tilläggsbelopp

Yttrande till skolinspektionen

Yttrande till skolinspektionen

Yttrande till skolinspektionen

Yttrande till skolinspektionen

Yttrande till skolinspektionen
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Sektorn för socialtjänst

Datum 2019-11-19 Dnr 2019VFN218 002

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen

Beslutsfattare Beslut

Susanne Grabe Neka utlämnande av allmänna handlingar
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