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Anmälningsärenden vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2020-08-31 

 
Till kommunfullmäktige har inkommit följande ärenden:  
 

1. Information om undersökningen Liv och hälsa från Region Västmanland, 
välfärd och folkhälsa, 2020-05-25. 

2. Granskning intern kontroll av Hjälpmedelsnämndens hantering av 
hjälpmedel från Regionens revisorer, 2020-06-17. 

3. Revisionsrapport 2020-08-24 - Granskning av krisberedskap. Till 
kommunstyrelsen för yttrande. 
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En långsiktig socialt hållbar utveckling 

• Relationen mellan utbildning, 
arbete, inkomst och hälsa . 

Ålder 
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Bilden kopplar an till kommunens övergripande mål. I modellen vi sas hur soc ioekonomiska skillnader (utbildning, arbete och inkomst) på grupp- och samhällsnivå kan kopplas 
samman med hä lsa n. Hela livspe rspe ktive t måste bea ktas fö r a tt förstå hur inte raktionen me llan socia la och e kono miska "karriäre r" ständigt utvecklas unde r live t och hur de ä r 
sammanlänkande med hälsan. 

En bra sta rt i live t, med goda ekonomiska och fysiska uppväxtvillko r, trygga re la tione r till vu xna, goda kompisre latione r samt le k och lä rand e, ska pa r förutsä ttninga r för e n god 
kognitiv, socia l och emotionell utveckling. Det i sin tur främjar möjligheten till utbildning, arbete och inkomster senare i live t och en god hälsa . Ett viktigt skydd mot ojämlika villkor är 

att få fler behöriga till gymnasiet och fler som arbetar. 



God service av hög kvalitet 

I 

Trygghet 

• Trygg i skolan 

• Trygg I hemmet 

• Utomhus I 
bostadsområdet 

• På stan eller allmän plats 

• I kollektivtrafiken 

Skola 

• Skoltrivsel 

• Studiero 

• Skolarbetet gör mig 
nyfiken 

• Förutsättningar i skolan 

Fritid 

• Nöjd med fritiden 

• Med I Idrottsförening 
eller annan förening 

• Deltar I frltldsaktlvlteter 

• M öjlighet att delta i 
fritldsaktlvlteter 

'_ ' ,' 

. Delaktighet och tillit" ' 
' 

• Vill påverka I frågor som 
rör kommunen 

• Bild av kommunen 

• TIiiit till andra människor 

• Barnkonventionen 

• Intresserad av partipolitik 
och samhällsfrågor 

I bilden syns kopplingen mellan Li v och hälsa ung och ett av Sa la kommuns övergripande mål. Fler mål är berörda. 
De mörka rutorn a med rubriker illustrerar områden som målet fångar in. Punktern a illustrerar vad som finns i Liv och hälsa ung som kan 
kopplas till målet. 



Innehållsförteckning 
• Kommunåterkoppling 2020 

• Bakgrund 

• Att tolka statistiken 

• Sammanfattning av länets resultat 

• Folkhälsoperspektivet 

• Ojämlika sldllnader i hälsa 

• Mående 

• Psykisk hälsa 

• Hemförhållanden 

• Skola 

• Tillit, trygghet och framtidstro 

• Fritid 

• Levnadsvanor 

• Kontaktuppgifter 

~t, 
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Bildspelen innehåller mycket information. För att det ska bli enklare för dig att välja mellan de olika avsnitten i bildspelet är 
innehållsförteckningen länkad till varje område. 
Vill du enbart se underlag för skolan väljer du den rubr iken så kommer du direkt til l det avsnittet. 

Om det inte fungerar, hänvisar vi till sidnumreringen. 



Kommunåterkoppling 2020 

Sala 

Länet 

Antal utskickade 
enkäter 

561 

8430 

Antal besvarade 
enkäter 

492 

6558 

Undersökn ingen genomfördes på skoltid under januari och februari 2020. 

När det är resultat för länet så står det i rubriken. Är det ingen rubrik är det resultat för kommunen. 

Andel svar(%) 

88 

78 
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Bakgrund 
• Liv och hälsa ung Västmanland är en undersökning 

som omfattar så gott som samtliga skolungdomar i 
årskurs 7 och 9 i grundskolan samt årskurs 2 på 
gymnasiet. 

• Årets undersökning är den elfte sedan 1995. Syftet är 
främst att beskriva skolungdomars livsvillkor, 
levnadsvanor och hälsa samt att följa utvecklingen 
över tid. 

• Liv och hälsa ung utgör på så vis ett kunskaps
underlag till stöd för politiker på såväl regional som 
kommunal nivå att fatta väl underbyggda 
hälsopolitiska beslut. 

R~I~ 
vastmanland 

Begränsningar och överväganden i presentationen 
Resultaten redovisas på länsnivå i form av trender och på 
kommunnivå uppdelat på årskurs, kön. I flertalet diagram 
redovisas även nuvarande och föregående undersökningsår. 

Kommuner med få elever bör vara uppmärksamma på att 
enstaka elever motsvarar stora procentsatser och därmed tolka 
resultaten med viss försiktighet. 

I de diagram som inkluderar resultat även från 2017 års 
undersökning finns den statistiska felmarginalen med i staplarna. 
När felmarginalerna för två staplar från olika undersökningsår inte 
överlappar med varandra betyder det att skillnaden i resultaten 
(procentandelar) är statistiskt säkerställd. Ju färre personer 
resultaten baseras på desto större blir felmarginalen, se bild 7. 

Tänk på att se mönster i resultaten istället för att i första hand dra 
slutsatser baserat på enskilda frågor. På länsnivå ger resultaten en 
bra generell bild av hälsa, livsvillkor och levnadsvanor bland unga i 
Västmanland. En sammanfattning av denna bild ges i bilderna 8 
och 9 medan motsvarande bild för kommunen är upp till 
mottagarna av materialet att skapa sig utifrån bland annat tips i 
bild 7. 

Behövs extra stöd förtolkning går det bra att kontakta oss via 
länken [Beställning uppdrag] på bildspelets sista sida. 

Enkäten Liv och hälsa ung 2020 innehåller fl er frågor om såväl psykiskt välbefinnande som psykisk ohälsa. Även familjeförhållanden som regler 
i hemmet, barn - och föräldrarelati onen samt frågor kring bemötande i vården och inflytandefrågor har tillkommit. Frågor som pausats eller 
tagits bort är kopplade till områdena ANDT och sex. 

Särskoleenkäten 
Är pausad i väntan på resultat från en utredning om hur hälsan bäst bör studeras bland grund- och gymnasieelever. Presentationen inkluderar 
alltså endast den ordinari e skolans elever. 

Referenser 
Vill ni ha referenser till fakta i pratmanus får ni höra av er. 



Att tolka statistiken - ett exempel utifrån ungas mående 
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Andel (%) elever uppdelade på de senaste två undersökningså ren samt årskurs och kön. 
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Det rinns inga statistiskt säkerställda skillnader i må ende mellan 
Arboga och läne t. 
I länet ses statistiskt säkerställda skillnader I mående mellan könen i 
samtliga treårskurser. 

Lanet 

I 

Vadgällerlänetharmåendetförsåmrats 
me llan2017cch2020församtl igaårslo,.:rser 
förutom bland tJejer1årskurs2pågymnasieL 

I 111 
2017 2010 2017 1020 201? 2020 

'" '" 
Tj eje1 
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Innehållet i denna text ska ni alltid utgå ifrån när ni tolkar statistiken. Det gä ller för alla dessa diagram i bildspelet. 
I diagrammen ovan finn s den statistiska felmarginalen med i staplarna. När felmarginalerna för två staplar från olika undersökningsår (eller 
mellan olika kön eller årskurser) inte överlappar med varandra betyder det att skillnaden i resultaten (procentandelar) är statistiskt säkerställd. 
Ju färre personer resultaten baseras på desto större blir felm argin alen. Frågor som kan hjälpa att analysera och tolka resultaten i denna form 
av diagram är: 
1. Finns det säkerställda skillnader i utfallet över tid - har utfallet ändrats/försämrats/förbättrats? Om det ändrats, gäller det samtliga åk, gä ller 
det båda könen, gäller det såvä l kommunen som länet? 

Exempel på svar: I Arboga överlappar ej felmarginaler för andelen som mår bra eller mycket bra i åk 7 2017 och 2020. Det betyder att 
skillnaden är statistiskt säkerställd, dvs. måendet för tjejer i åk 7 i Arboga har försämrats mellan 2017 och 2020. 

2. Finns det säkerstäl lda skillnader i utfallet mellan årskurser? 
Exempel på svar: I länet finns säkerställda skillnader i ki ll ars mående mellan samtliga årskurser medan för tjejer ses sådana ski llnader endast 
mellan årskurs 7 och 9. 

3. Finns det säkerställda skil lnader i utfallet mellan kommunen och länet? Om sådana finns, gäller de för samtliga åk och för båda könen? 
Exempel på svar: Det finns inga statistiskt säkerställda skillnader i mående mellan Arboga och länet. 

4. Finns det säkerställda skil lnader i utfallet mellan könen? Om så är fallet, finns dessa skillnader i samtliga åk och i såväl kommunen som 
länet? 
Exempel på svar: För länet 2020 ses statistiskt säkerställda skillnader i mående mellan könen i samtliga tre årskurser medan för Arboga ses inga 
sådana säkerställda skillnader 2020. 



Sammanfattning av länets resultat {l} 
• Arets undersökning visar att andelen killar och tjejer som mår bra eller mycket bra fortsätter att minska jämfört 

med 2012. Minskningen ses nu i samtliga årskurser och nytt för i år är att en statistiskt säkerställd minskning i 
måendet även ses för killar. Faktum är att försämringen sedan 2017 är mer påtaglig bland killar än bland tjejer, 
där försämring ses i årskurs 7 och 9 men inte i gymnasiet medan bland killar är försämringen tydlig även i 
gymnasiet. Blickar vi längre tillbaka, t ex. till 2012 är försämringen dock störst totalt sett bland tjejer där andelen 
som mår bra eller mycket bra minskat kontinuerligt från 78 till 52 procent 2020. Tjejer mår också generellt sett 
inte lika bra som killar men den skillnaden mellan könen har nu alltså minskat. 

• Det är också värt att uppmärksamma de betydande skillnader i mående som finns mellan olika sociala grupper -
måendet bland unga är inte jämlikt. Särski lt påtagliga är skillnader utifrån familjens ekonomi och vad man har för 
sexuell läggning. Men även förekomsten av funktionsnedsättning och vilket kön man identifierar sig med har 
betydelse förmående. Dessa skillnader kan i sin tur kopplas vidare till hälsans bestämningsfaktorer som t ex. att 
trivas i skolan. Även här finns påfallande skillnader mellan socia la grupper som förklarar skillnader i ungas 
mående. Förutom dessa skillnader visar resultatet också förändringar i skoltrivsel över tid. Bland killar ses en 
tydlig försämring mellan 2017 och 2020 men inte bland tjejer. 

• Livsvillkoren påverkar ungas hälsa och vä lmående. En av de viktigare av dessa faktorer är en vardag som kantas 
av negativ stress - upplevelsen av krav från en själv och/eller andra som överstiger ens resurser och förmågor. 
En drygt dubbelt så stor andel av 13-17 åriga tjejer är stressade jämfört med killar i motsvarande ålder. Detta är 
en viktig förklaring till könsskillnaderna i måendet. Ingen tydlig ökning i upplevd stress ses dock generellt sedan 
2017, endast för tjejer i årskurs 9. Det som stressar unga i den här åldern är främst skolprestationer, tankar om 
framtiden, samt att kunna balansera skolan med fritiden. Ett sätt för skolan att arbeta med att förebygga stress 
bland unga är att göra det tydligare vad unga har inflytande över och hur de kan påverka sin situation i skolan. 
Arets undersökning visar att drygt 43 procent av eleverna i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 på 
gymnasiet känner sig osäkra på vad man ska ha inflytande över och kan påverka. 



Sammanfattning av länets resultat (2) 
• Vidare när det gäller skolan finns tecken på både positiv och negativ utveckling. Bland de nega tiva finns resultat 

som pekar på att flera faktorer med betydelse för elevernas lärmiljö har försämrats jämfört med 2017. Det gä ller 
t.ex. upplevelsen av studiero i klassrummet, att man har lärare som lyssnar på ens åsikter samt att man får den 
hjälp man behöver och har lärare som förväntar sig att man ska nå målen i alla ämnen. Försämringarna kan 
utgöra en del av förklaringen till varför killars skoltrivsel - och i förlängningen även deras mående- har 
försämrats sedan 2017. Bland de positiva finns resultat som tydligt visar att en större andel unga har kompisar 
som vill vara med en 2020 jämfört med 2017. Detta gä ller generellt för båda könen samt alla treårskurserna. 

• Hur man som ungdom klarar av att hantera vardagens utmaningar är beroende inte minst av att man har trygga 
hemförhå llanden och vuxna i ens närhet som man kan lita på och känna stöd från. Totalt sett är det 89 procent i 
årets undersökning som rapporterar att de all tid känner sig trygga i sitt hem och det är 91 procent som uppger 
att de alltid kan lita på sina vårdnadshavare när det verkligen gäller. Det senare är en ökning jämfört med 2017 
som är statistiskt säkerställd och som ses för både killar och tjejer. En säkerställd ökning jämfört med föregående 
mätning ses även när det gäller andelen unga som litar på människor i allmänhet - socia l tillit. Detta dock 
parallellt med att andelen som alltid känner sig trygg utomhus i sitt bostadsområde på dagen respektive på 
kvällen och natten faktiskt har minskat tydligt både för killar och tjejer. Mest påfallande är minskningen bland 
ki llar men det är fortfarande så att det är långt färre tjejer som alltid känner sig trygga än killar. 

• När det gä ller ungas levnadsvanor - som under uppväxten har stor inverkan på det kommande livets 
beteenden, attityder och hälsa -visar resultatet ett par statistiskt säkerställda förändringar sedan föregående 
undersökning. Dels har andelen unga i årskurs 9 som druckit alkohol minst en gång i månaden de senaste 12 
månaderna ökat och dels har andelen killar i gymnasiet som röker i stort sett halverats från 7 ti ll drygt 3 procent. 
I övrigt kan nämnas den relativt låga andelen unga som lever upp till rekommendationen om fysisk aktivitet 
samt de betydande socia la skillnader som ses här. 

Reg;~ 
Västmanland 



Folkhälsoperspektivet 
• Folkhälsa handlar om allt från individens egna val och vanor ti ll strukturella faktorer som yttre miljöer och demokratiska 

rättigheter i samhället. Människors livsvillkor, den vardagliga miljö de lever och verkar i, har stor betydelse för hälsan. I de 
fiesta fa ll ligger dessa dock utanför den enskilda människans omedelbara kontroll. Det övergripande nationella målet för 
folkhälsopolitiken är därför att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hö/sa och jämlik hälsa i hela befolkningen och 
ott sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. För även om många människor har en god hälsa är inte 
folkhälsan god om det finns betydande hälsoklyftor i samhället. 

• Levnadsvanor har stor betydelse för folkhälsan och särski lt i 
ungdomsåren då många hälsovanor grundläggs. Vi människor 
behöver vanor och rutiner för att få vardagen att fungera. Dessa 
vanor och rutiner bi ldar levnadsmönster som för många utgör en 
trygghet eftersom de inte sällan har en social förankring. 

• Levnadsvanorna behöver dock förstås utifrån våra livsvillkor och inte 
minst en socioekonomisk kontext, som påverkar människors 
möjligheter att leva ett sunt liv. Barn och ungas livsvillkor och 
levnadsvanor påverkas t.ex. av föräldrarnas livssituation vi lket 
illustreras i figuren. 

Filrild~mas 
sodoekonomlskast.alus 

och utblldnfnl\ll~l 

Ohl ls.i 
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Ojämlika skillnader i hälsa 
• Forskning har visat att ojämlika skillnader i hälsa 

och välmående uppkommer genom att socia la 
grupper har olika livsvillkor och resurser att tillgå. 
För vuxna kan det handla om utbildning, arbete, 
boende och levnadsvanor och för unga dessutom 
uppväxtvillkor såsom fami ljens ekonomi, skolmiljö 
och skolprestation. Men även faktorer i vår 
livsmiljö och boendeförhållanden påverkar, precis 
som sociala relationer, känslan av delaktighet och 
hur sammanhållningen och tilliten ser ut mellan 
människor och mellan människa och samhälle. 

• Dessa vi llkor och resurser är självförstärkande, 
vi lket innebär att de som lever under gynnsamma 
förhållanden och har gott om resurser har bättre 
förutsättningar att skaffa sig mer av detsamma 
(inklusive att göra hälsosamma val) medan mot
satsen gä ller för dem som lever under sämre 
vi llkor och har få resurser. 

• Detta gör att sambanden mellan hälsan och dess 
bestämningsfaktorer går i två riktningar; våra 
livsvillkor och resurser formar vår hälsa men 
hälsan utgör samtidigt också en förutsättning 
en resurs - för att vi ska kunna bibehålla och 
utveckla den. 

• Några viktiga indelningsgrunder för att studera 
sociala skillnader i ungas hälsa är : 

-Kön 
-Bakgrund (födelseland) 
-Föräldrar arbetar 
-Upplevelse av familjens ekonomi 
-Sexuell läggning 
-Fun ktionsnedsättning 

Regi~ 
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Mående 
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Ojämlika skillnader i ungas mående mellan sociala grupper 
• Andel(%) elever i årskurs 9 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasiet i länet 

Tjej 

Homosuuell 

lngenfonktion~ned1ittnmg 

Sven11d'6ddmedsvensk1fO<ildrar I s,,o,Sodd med m,o.,'" fo"ldmom u ""'"'''°"' 
Utland1föo::dmedm,ns1,nf6rildt1som i rutlan1bf6dd 

M,nstenforalder1rbeurej 

8idafo11ldrarn1i1r:leur 

G1n1~1 eller mvdel orol,g for f1m,lj1!111 e~onoml 

■ Mår bra eller mycket bra ■ Mår varken bra eller dåligt, dåligt eller mycket dåligt 

Som framgår av diagrammet finns en 
betydande variation mellan olika grupper 

inom de sex inde!ningsgrunderna. Särskilt 
påtagliga är skillnader kopplade till oro för 
familjens ekonomi och ens sexuella 
läggning. Men även funktionsnedsättning 

samt kön har klara kopplingar till mående. 
Dessa skillnader kan I sin tur kopplas vidare 
till hälsansbestämningsfaktorer,dvs. 
fördeln!ngen av olika livsvillkor och 

levnadsvanor. Exempelvis är det en klart 
högre andel tjejer än killar som upplever 
kränkningar och diskriminering och vars 

mående påverkas negativt av detta. Det är 
också klart färre tjejer som lever upp till 
rekommendationen om fysisk aktivitet som 
också är kopp lat till ett sämre mående. 

I rapportserien Mdr alla bra? diskuteras 
skillnader i ungas mående, livsvillkor och 
levnadsvanor mer ingående. Rapporterna 

kan laddas ner här: 
www.regionvastmanland .se/lhu 

Reg;~, 
Västmanland 



Mående bland unga 
• Andelen killar och tjejer som mår bra eller 

mycket bra fortsätter att minska jämfört 
med 2012. 

• Minskningen ses i samtliga årskurser. 

• I resultatet 2020 syns en statistiskt 
säkerställd minskn ing i måendet för ki llar. 

• Försämringen över tid är störst bland 
tjejer. I årskurs 9 har andelen tjejer som 
mår bra eller mycket bra minskat sedan 
2012 från 78 t ill 55 procent 2020. 
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Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betyd else för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Tidiga åt gä rd er i hem
och skolmiljön främjar barns och ungas hälsa och minskar ski ll nader uppväxtvill kor. 

Frågan " Hur mår du rent allmänt?" har varit med sen starten av Li v och hälsa ung 1995. Utformning och antal svarsalternativ har ändrats en del 
vilket gör att de första mätn ingarna är svåra att jämföra med de senare. Frågans nuvarande utform ning har funnits sen 2004 och lyder: Hur mår 
du rent allmänt? 
Mycket bra 
Bra 
Varken bra eller dåligt 
Dåligt 
Mycket dåligt 



Mår bra eller mycket bra 
Andel (%) elever uppdelade på de senaste två undersökningsåren samt årskurs och kön. 

100 

: I 
70 

60 

50 

.io ., 

30 

20 

JO 

0 

Sala 

2017 2010 2017 2010 2017 2020 2011 2020 2017 10,0 2017 2010 

Ak7 ÅH Gy2 AL7 ÅL9 Gyl 

l:1111, TJeJ" 

Läne t 
100 

,o I I 

"' I 
70 

60 

50 

" 
30 

20 

JO 

0 

1 1 1 1 I · ·· 11 
2017 2010 1017 2020 1011 2020 2017 1020 2017 2010 2017 2020 

Alt7 AL9 Gyl ÅU Åk9 Gfl 

i::,111, TJtJtr 

~g;~ 
Vtitmanland 



Mående utifrån tre kategorier (2020) 
Andel (%) uppdelade på årskurs och kön. 
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Psykisk hälsa 



Psykisk hälsa 
• God psykisk hälsa används för att beskriva den psykiska hälsan och betonar att det 

handlar om hälsan och inte ohälsan. 

• Den psykiska hälsan är viktig för vårt välbefinnande och det finns många 
påverkansfaktorer. Ofta påverkar psykisk hälsa ett utfall och utfallet kan i sin tur 
påverka vår psykiska hälsa. Till exempel bidrar psykisk hälsa till ökad skolframgång, 
likväl som ökad skolframgång bidrar till psykisk hälsa . 

• Det är viktigt att främja den psykiska hälsan och förebygga den psykiska ohälsan i 
samhället. Det är även av vikt att arbeta med att stärka personers befintliga psykiska 
hälsa genom olika insatser. 

Reg;~ 
Västmanland 

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar psykisk hälsa som ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där individen kan förverkliga sina egna 
möjligheter, hantera vanliga påfrestninga r, arb eta produktivt och bidra till det samhälle hen lever i . Psykisk hälsa är så ledes inte detsamma 
som frånvaro av psykisk sjukdom. 

God psykisk hälsa används för att beskriva den psykiska hälsan och begreppet betonar att det handlar om häl san och inte ohälsan, det är 
något mer än endast frånvaro av psykisk sjukdom. 
Den psykiska hälsan är viktigt för vårt välbefinnande och när det gäller psykisk hälsa finns det många påverkansfaktorer. Ofta påverkar psykisk 
hälsa ett utfall och utfallet kan även påverka vår psykiska hälsa. Till exempel bidrar psykisk hälsa till ökad skolframgång, likväl som ökad 
skolframgång bidrar till psykisk hälsa. Detta framgår även i bild 2 och 11. 

För att främja den psykiska hälsan och förebygga den psykiska ohälsan är det viktigt att satsa på tidiga samordnade insatser. Det är viktigt att 
identifiera tecken och risker för psykisk ohälsa för att tidigt kunna sätt in insatser. Det är även viktigt att identifiera vad som kan göras för att 
stärka personers befintliga psykiska hälsa. 



Schematisk bild över psykisk hälsa 
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Den schematiska bilden ovan illustrerar hur olika faktorer påverkar psykisk hälsa och vad en god psykisk hälsa kan bidra till. Det går att kalla för 
möjlighetsträd där skyddsfaktorer utgör rötterna för psykisk hälsa som i sin tur symboli serar stammen. Effekterna av att ha en god psykisk 
hälsa blir sedan trädets krona. Vissa faktorer finns med både som skyddsfaktorer och som effekter av psykisk hälsa då det finns en dubbelt 
samband. De faktorerna som är inskrivna är några exempel och det finns många fler. 
Några av de nämnda faktorerna i möjlighetsträdet går att arb eta med på kommunnivå, t.ex. god skolmiljö, föräldraskapsstöd, trygghet i 
närmiljön, minskning av tobaksrökning och främjande av fysiskt aktivitet för att nämna några. 

Det går även att göra trädet till ett problemträd. Skyddsfaktorerna ersätts med riskfaktorer och orsaker i rötterna till psykisk ohälsa som blir 
stammen och huvudproblemet. Effekterna kvarstår i trädets krona men då inte i positiv bemärkelse. Det går att gör en liknelse vid ogräs, 
rötterna måste angripas för att varaktigt bli av med ogräset. Vi kan inte bara klippa av själva maskrosen -dem måste upp med att rötter för att 
den ska försvinna. 



God psykisk hälsa 
• God psykisk hälsa kan bidra ti ll b land annat 

• Ökad framtidstro och tillit 

• Skolframgång 

• Ökad fysisk aktivitet 

• Bättre förutsättningar för att senare i livet skaffa en 
sysselsättning som kan bidra ti ll god socioekonomi 

• Det är fler ki llar än tjejer som anger att de har fullgod 
psykisk hälsa . 

• Det har skett en minskning av andelen med fullgod 
psykisk hälsa från 2014 till 2017 i årskurs 9 och 2 i 
gymnasiet. Därefter är förändringarna m arginella. 
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God psykisk hälsa mäts utifrån två perspektiv, fördelade på 14 frågor. Det första perspektivet står för god funktion medan det andra 
perspektivet står för emotionell t välbefinnande och hand lar främst om positiva känslor och att vara nöjd med livet. En kombin ation av de båda 
perspektiven hälsa kallas för god psyki sk häl sa, vi lket innebär höga nivåer av välm ående baserat på positiva känslor och att fungera väl, både 

psykologiskt och socialt. 

Instrumentet som använts heter M ental Health Continuum - short form . 



God psykisk hälsa 
Andel (%) eleveruppdelade på de senas te två undersökningsåren samt årskurs och kön. 
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Stress 
• Att vara ganska eller mycket stressad har en 

stor inverkan på måendet. 

• Det är nästan dubbelt så många tjejer som 
killar som är ganska eller mycket stressade. 

• Att vara ganska eller mycket stressad har 
ökat de senaste åren både för killar och 
tjejer. 
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Att vara ganska eller mycket stressad har en viss påverkan på måendet. Långvarig stress utan ti llräckligt med vil a kan kopplas til l en ökad risk 
för både fysisk och psykisk ohälsa. 
Det finns en stor skillnad mellan ki ll ar och tjejer i andelen som anger att de är ganska eller mycket stressade. 

2017 gjord es en ändring i frågan om stress som nu har fyra istället för fem sva rsalternativ. Det gör att den inte är helt jämförbar med tidigare 
mätningar. Mellan 2017 och 2020 är frågan dock densamma och under denna peri od ses en tydlig ökning av stress för tjejer medan den för 
ki llar är marginell. 
Frågan lyder: Känner du dig stressad? 
Med stress menas då man känner sig spänd, rastlös, nervös, orolig eller okon centrerad . 
Inte alls 
Till viss del 
Ganska mycket 
Väldigt mycket 



Vad är det som stressar 
unga? 
• Det som stressar unga mest är 

skolprestationer, fö ljt av framtiden, 
ba lansen mellan skola och fritid samt 
sociala krav- att passa in. 

• De livsområden som stressar unga mest är 
desamma för ki llar som för tjejer. 

• Tjejer är generellt sett mer stressade än 
killar särskilt när det gä ller sociala krav, 
familjerelationer, skolprestationer och 
framtiden. 
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Ganska eller väldigt stressad 
Andel (%)eleveruppdelade på de senaste två undersökningsåren samt årskurs och kön. 
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Hemförhållanden 



Varför är hemförhållanden viktigt 
• Barn och unga som växer upp under goda uppväxtvillkor som främjar deras 

utveckling, inlärning och hälsa har bättre förutsättningar för en god hälsa såväl under 
uppväxtåren som i vuxen ålder 

• Miljön i hemmet är en viktig faktor som påverkar barns och ungas hälsa under 
uppväxten och senare i livet 

• Goda hemförhållanden minskar risken för en rad olika hälsoproblem och 
riskbeteenden hos barn och unga 



Socioekonomi 
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Risk för barnfattigdom 
Andel{%) barn 13-17 år med lägre disponibel inkomst per 

konsumtionsenhet än 60 procent av medianen för riket efter kommun. 
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Ganska eller mycket orolig för famil jens ekonomi 
Andel (%) elever uppdelat kOn och årskurs {Länet) 
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Källa : Liv och halsa ung 2020 

Familjers ekonomiska situation utgör en grund läggande förutsättning för barns goda uppväxtvillkor. För barn ens hälsa ser man tyd liga effekter 
ut ifrån vårdnadshavarens socioekonomiska situation där sä rskilt ensamst ående småbarnsföräldrar med små ekonomiska resurser är en utsatt 
grupp . Barn som komm er från hem med lägre socioekon omisk status har större sannolikhet att bli inskrivna på sjukhus. Dessa barn har också 
ökad risk att få sämre betyg, ekonomiskt bi stånd, ökad risk för arbetslöshet, sämre hälsa i vuxen ålder, lägre utbildningsnivå. 

Barn och unga som lever i fa miljer som tar emot ekonomiskt bistånd är särski lt utsatta och framförallt de som ett långvarigt försörjningsstöd. 
Barn en har ökad ri sk för fl ertalet hälsoproblem där alkohol- och drogmissbruk, psykisk ohälsa samt suicid är några exempel. De ekonomiska 
förutsättningarna påverka r den sociala positionen i hög utsträckning. Ju högre inkomst du har, dest o stö r re möjlighet har du att påverka ditt liv. 

Ganska eller mycket orolig för familjens ekonomi påverkar elevers mående i relat ivt stor utsträcknings som tidigare visat i Rapportse ri en om 
jämlikhet i ungas mående - Mår alla bra? Mer information finns under Resultat och Rapport här: w ww. regionvastmanland.se/lhu 



Hemförhållanden 
• Vårdnadshavares resurser är viktiga bestämningsfaktorer 

för ungas hälsa och välmående. 

• I rapportserien Mår alla bra? från 2019 framgår att 
måendet är bättre bland unga som bor med båda sina 
förä ldrar som bor ti llsammans. 

• Trenden för båda förä ldrarna arbetar har minskat något i 
jämförelse med 2017. Trenden för bor med båda 
föräldrarna som bor til lsammans inte har förändrat något. 
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Hemförhållanden 
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- Båda föräldrarna arbetar - Bor med båda föräldrarna som bor tillsammans 

Fami ljen har stor inverkan på hälsan under hela uppväxten. Vårdn adshavares resurser är vikti ga bestämningsfaktorer för ungas hälsa och 
välmående. Barn som växer upp under pressade ekonomiska förutsättnin gar och socialt mind re gynnad e familjesit uati oner har i rege l sämre 
hälsa vilket även påverkar hälsa och beslut under kommande uppväxt och i vuxen ålder. 
Om föräldrarn a har problem med till exempel arbetslöshet, låg inkomstnivå, stress, psykisk sjukdom, bristande relationer till andra vuxna och 
dåliga boendeförhållanden, äventyras fa mi ljemilj ön. 

Figuren i bi ldspelet grundar sig på vad ungdomarn a svarat dels när det gäller vårdnadshavarnas arbetsm arknads-situati on och dels vem/ vi lka 
man bor ti llsammans med. Fråga n om arbete är inte kopplad ti ll frågan om familjeform. M an kan all tså ha två föräldrar som arb etar utan att de 
båda delar ekonomi. 
På frågan Vem bor du tillsammans med? har andelen redovisade elever i fi guren svarat att man bo r med båda föräldrarna som bor 
tillsam mans. I rapportse ri en Mår alla bra? från 2019 framgår att måendet är bättre bland unga som bo r med båda si na föräldrar som bor 
tillsammans. 

Mer informati on om rapporten finns här under Resultat och Rapporten: www.regionvastmanland .se/lhu 



Bor med båda föräldrar som bor tillsammans 
Andel (%) e lever uppdelade på de senaste två undersökningsåren samt årskurs och kön. 
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Föräldrastöd 
Medianvärden* av svar från 3 frågor kring relationen mellan barn och föräldrar. Resultat finns för undersökningsåret 2020 uppdelat på 
årskurs och kön. Den möjliga poängen på skalan varierar från minst 4 till max 20. 
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En god relation mellan barn och föräldrar minskar risken för en rad olika hälsoprobl em och riskbeteenden hos barn och unga. Goda relationer 
inom familjen och nära och trygga relation er i barns uppväxtmiljö, är viktiga byggstenar för tillit och socialt kapital. För barns hälsa och välfärd 
är det väsentligt att deras föräldrar visar omtanke och kärlek mot barnen men också att de kan sä tta ramar för barnens beteenden. Barn och 
unga anser sjä lva att det viktigaste för att de ska må bra är att ha föräldrar som: 

engagerar sig 
avsätter tid 
bryr sig 
lyssnar 

Frågorna lyder: Hur stämmer följande påståenden in på dina föräldrar/vårdnadshavare .... 
Mina föräldrar/ vårdnadshavare bryr sig om mig 
Mina föräldrar/vårdnadshavare ägnar tid åt mig 
Mina föräldrar/ vårdnadshavare lyssnar på mig 



Alltid lita på föräldrarna när det verkligen gäller 
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Att ha föräldrar som stä ller upp när man har det svårt är någonting som barn och unga sjä lva anser vara en viktig egenskap hos föräldrar. Barn 
vill att föräldrar ska kunna trösta om man är ledsen, att man ska kunna prata med föräldrarna om allt och att de ska stä lla upp när man har det 
svårt. Unga som har ett starkt och känslomässigt stöd från sina föräldrar har visat sig vara mer kapabla att utveckla tillit till andra och har en 
bättre förmåga att hantera och bemästra motgångar. 

Genom en tillitsfull relation har vårdnadshavaren en större möjlighet att ge barn och unga stöd och hjälp vid behov. Tilliten som barnet känner 
blir ett skydd mot faror och hot i framtiden och gör att individen kan finna mod och hopp i svåra situationer senare i livet. 



Regler i hemmet 
Medianvärden• av svar från 10 frågor kring regl er i hemmet. Resultat finns för undersökningsåret 2020 uppdelat på årskurs och kön . 
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' Med1an11årdet är det mittersta i en fördeln ing av värden - från det minsta till det störs!a. 

Generellt kan man säga att en trygg miljö under uppväxten ökar chansen för att det ska gå bra senare i livet. Risken att utveckla problem 
minskar när barn och vårdnadshavare har en varm relation och när barns positiva handlingar uppmärksammas mer än de negativa. Det är 
skyddande för barn och unga att ha vårdnadshavare som kan sätta ramar, normer och förväntningar på dem samtidigt som de visar värme. 
Barn själva anser att de egenskaper de värderar högst hos sina vårdnadshavare är att de ska vara snälla och " lagom stränga". 

De 10 frågorna lyder: Hur noga är det hemma hos dig med ... Att säga var du går? Att du sköter skolarbetet? Att du talar om var du går på fest? 
När du ska vara hemma? När du ska lägga dig? Att du hjälper till hemma? Att du inte skolkar? Hur du uppför dig mot andra människor? Hur 
mycket du är på nätet? Vad du gör på nätet? 



Trygg i hemmet 
Andel (%) elever uppdelade på de senaste två undersökningsåren samt årskurs och kön. 
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Att känna sig trygg och säker är ett grundläggande behov och en viktig skyddsfaktor för människors hälsa och välbefinnande. Relationerna ti ll 
närstående vuxna är mycket viktiga under ett barns uppväxt. Det är viktigt att ge vårdnadshavare stöd så att de klarar att ge barnen en 
kärleksfull, trygg och stimu lerande hemmiljö. 
Hemmet och vår närmiljö är viktigt då en stor del av vår fritid, återhämtning och sociala aktivitete r sker här. Att känna sig trygg 
i bostadsområdet har stor betydelse för både trivseln och hälsan. Känslan av trygghet och stabilitet i närmil jön ger förutsättn ingar att själv 
kunna välja va r en vill vistas och vad en vill göra. 

Familjemiljön är en grundläggande faktor för att barn och unga ska få en god utveckling. Det är viktigt att vårdnadshavarna kan erbjuda ett 
tryggt hem och gott förä ldraskap. 



Svåra gräl mellan föräldrar 
• Allvarliga konflikter mellan 

vårdnadshavare, kan påverka barns 
mentala hälsa och utvecklingen av 
deras sociala och känslomässiga 
färdigheter. 

• Det påverkar även känslan av 
trygghet. 

• I länet är det fler tjejer än killar som 
har föräldrar som grälar allvarligt 
minst en gång i månaden . 
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Då li ga re lation er i en fami lj har en negativ inverkan på barn och unga och kan bland annat öka risken för psyki sk ohälsa. Bristande omsorg från 
vårdnadshavare kan få allvarliga konsekvenser för barn och unga. En utsatt hemsituation kan bland annat bero på missbruk, psykisk ohälsa, 
kriminalitet eller våld i familjen. 
Al lvarliga konflikter hemma kan på sikt påverka barnens akademiska prestationer och deras förmåga att i framtiden ha egna rel ationer. 
Relation en mellan förälder och barn påverkas av hur föräldrarnas relation till varandra fungerar. Bråk ger upphov till en känsla av osäkerhet 
hos barn. Det påverkar även deras känsla av trygghet. 

Frågan lyder: Har det varit svåra och uppslitande gräl mellan dina f öräldrar? 
Nej 
Ja, minde än en gång per år 
Ja, någon gång per år 
Ja, någon gång i månaden 
Ja, någon gång i veckan 
Ja, varje eller nästan varje dag 



Svåra gräl mellan föräldrar 
Andel (%) eleveruppdelade på de senaste två undersökningsåren samt årskurs och kön. 
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Skola 



Varför är skolan viktig 
• Det finns ett starkt samband mellan hur barn och unga mår och hur de presterar i 

skolan 

• Att gå ut skolan med godkända betyg är en stark skyddsfaktor för såväl fysisk som 
psykisk hälsa 

• Skolframgång har också en stark inverkan på hur livsvillkoren kommer se ut i vuxen 
ålder då det påverkar möjligheten till vidare utbildning, arbete, försörjning, boende 
samt hälsosamma levnadsvanor 

• Att se till att barn och unga lyckas fullfölj a sin skolgång är en av samhällets viktigaste 
uppgifter 

Reg;~ 
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En av de viktigaste sociala bestämningsfaktorerna som har stor inverkan på övriga hälsofaktorer är utbildningsnivån. Skolgången har mycket 
stor betydelse för ungas hälsa, välmående och framtida möjligheter till utbildning och sysselsättning. Utbildningen i skol an ska främja alla 
elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 

Skapa en god lärmiljö 
Goda lärmil jöer främjar barns och ungas lärande. Det är lättare att lära i en miljö där elevern a känner sig trygga och där relationern a bygger på 
tillit till varandra. Ett gott skolklimat innebär att elever känner sig sedda och värdefull a, får bra feedback på sitt arbete och känner hoppfullhet 
och framtidstro . 

Lärande - färdigheter som skaffas tidigt och används hela livet 
Kompetense r och färdigheter byggs upp hela li vet. Det sker bland annat i familjen, i leken, i den praktiska va rdagen och i utövning av oli ka 
intressen. Det mest systemati ska lärandet sker genom utbildning i skolan och genom lärande i arb etet. Behovet av lärande fortsätter under 
hela arbetslivet vilket ytterligare ökar betydelsen av de ti diga årens fä rdighetsutveckling och lärande under skolåren. 



Skolan som hälsofrämjande arena 
• Skolan är för de unga idag en av de viktigaste hälsofrämjande arenorna. Mycket av 

värderingar, beteenden och kunskaper grund läggs under uppväxtåren. 

• Skolan har betydelsefull roll när det gäller att kompensera för ojäm likheter i ungas 
uppväxtvillkor och därmed möjligheter att påverka deras utveckling. 

• En skola som ger alla elever stöd och motivation i skolarbetet så att de går ut skolan 
med godkända betyg är sannol ikt en av de bästa investeringar som samhäl let kan 
göra för att skapa en gynnsam hälsoutveckling, både nu och senare i vuxen livet. 

• Här har kommunerna ett stort ansvar att möta upp dessa behov. 
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Har betyget F elle r streck i minst ett ämne 
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Betygen i grundskolans årskurs 9 har avgörande betydelse för möj lighetern a och benägenheten att stud era vidare. Elevernas socioekonomiska 
bakgrund har en stor betydelse för elevern as result at i skolan. 

Skolverket gjorde 2017 en uppföljning av den första ku llen som fått betyg i både åk 6 och åk 9. Den visa de att av de elever som fått betyget F i 
ett ämne i åk 6 har 42% också betyget F i minst ett ämne i slutbetyget (åk 9). Av de elever som fått betyget F i fl era ämnen i åk 6 sakn ar 72% 
godkänt slutbetyg i ett eller fl era ämnen i åk 9. 

Enligt skollagen ska en elev som riskerar att inte nå ett betyg i ett ämne få stöd . Det är viktigt att skolan agerar på tidiga signaler och att 
samhället i stort ger föru tsättn ingar ti ll det. Ett av de viktigaste syftena med att införa betyg i årskurs 6 var just att fånga in tid iga signaler. 

Stati stiken baseras på elevern as egna skattning. 



Schematisk bild över skolframgång 
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I den schematiska bilden ovan illustreras hur olika faktorer påverkar skolframgång och vad en lyckad skolframgång kan bidra till. Hälsa finns 
med i både den nedre delen och i den övre delen. Detta för att det finns ett starkt dubbelriktat samband mellan studieresu ltat och hälsa. Goda 
resu ltat leder till bättre hälsa samtidigt som god hälsa ger bättre förutsättningar att nå kunskapsmålen. 

De faktorerna som är inskrivna i den schematiska bilden är några exempel och det finns fl er även om de inte är med i denna illustration. 



Trivs bra eller mycket bra i skolan 
länet 
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Skoltrivsel 90% 

• Skoltrivsel är en viktig faktor för att 80',6 

främja god studiemiljö och god 
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hälsa. 

• Skoltrivseln har minskat sedan 2017, 
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Alla elever har rätt att känna sig trygga, känna arbetsro, göra sin röst hörd och att må bra i skolan . Hur elever trivs i sko lan har ett nära 
samband med hur de upplever skolmiljön . Det påverkar även elevernas hälsa och välbefinnande. Både nationellt och regionalt se r vi att 
skoltrivseln har minskat. 

Mell an 2006 och 2014 ökade skoltrivseln för både killar och tjejer för att 2017 minska betydligt, sä rskilt bland kill ar. Att man trivs i sko lan är en 
av de vikt igaste förklaringsfaktorerna för elevers mående - dvs. om man mår bra eller inte. 
Året s resultat för årskurs 9 som generellt är det år där skoltrivseln är något lägre fortsätter att sjunka från 2017. 
Frågan lyder: Hur trivs du i skolan ? 
Mycket bra 
Bra 
Varken bra eller dåligt 
Dåligt 
Mycket då ligt 



Ojämlika skillnader i ungas skoltrivsel mellan sociala grupper 
• Andel {%) elever i årskurs 9 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasiet i länet 

Sven11dodd med svens~1 fou!dm I , .... u .. , •••• ,""'"""" ........ ,,." .... .. 

- Utlilnchfo::ld mell nMII en foi;ilder wm 11 u1J1nd1fodd 

M,n1ttnforjlde1ute1uej 

■ Trivs bra eller mycket bra ■ Trivs varken bra eller dåligt, dåligt eller mycket då ligt 

I likhet med de .skillnader som ses mellan 
olika grupper vad gäller mående finns även 
betydande skillnader i skoltrivsel. Här är 
skillnaderna mellan könen dock något 
mindre jämfört med skillnaderna mellan 
könen i mående. Mer påfallande är 
skillnaderna kopplade till förekomst av 
funktionsnedsåttn!ng, familjens ekonomi 
och sexuell läggning. Dessa skillnader 
mellan olika grupper kan också ses som 
förklaring till skillnaderna I mående. 

l rapport.serien Mår allo bro? diskuteras 
skillnader i ungas mående, livsvillkor och 
levnadsvanor mer ingående. Rapporterna 
kan laddas ner här: 
www.regionvastmanland .se/lhu 
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Trivs bra eller mycket bra i skolan 
Andel (%)eleveruppdelade på de senaste två undersökningsåren samt årskurs och kön . 
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Har studiero på lektionerna 
Andel (%)eleveruppdelade på de senaste två undersökningsåren samt årskurs och kön. 
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Trygghet och studiero är betydelsefu ll t för hur eleverna kommer att lyckas nå målen för utbi ldningen. St rukturerad och varierad undervisning, 
t ill itsfu ll a re lationer mel lan lärare och elever samt ett aktivt värdegrundsarbete är förutsättningar för detta. 

Frågan lyder: Hur väl stämmer dessa påståenden om dig, din skola och ditt sko/arbete? 

"Jag har studiero på lektionerna": 

Stämmer mycket bra 
Stämmer bra 
Stämmer varken bra eller dåligt 
Stämmer dåligt 
Stämmer mycket dåligt 

Den procentandel som redovisas är för svarsalternativen: Stämmer bra eller Stämmer mycket bra . 



Har lärare som förväntar sig att man ska nå målen i alla 
ämnen 
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Andel (%)eleveruppdelade på de senaste två undersökningsåren samt årskurs och kön. 
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En viktig förutsättning för att barn ska utveckla sitt lärande och nå skolframgång är att lärarna har höga förväntningar på eleverna. Det är 
viktigt att läraren tror att alla elever kan lära och utvecklas och att kunna förmedla denna tillit till e leven . Lärarnas bemötande kan skapa 
motivation och främja lusten att lära hos eleverna. Det i sin tur främjar välbefinnande och bidrar till positiva hälsoeffekter. 

Alla elever ska ges goda möjligheter t ill personlig utveckling genom skolans inriktning mot kunskapsfördjupning och demokratiska värderingar. 
Dessa möjligheter skapas genom skolans höga förväntningar på alla elever, stöd och stimulans och genom att uppmuntra elevernas egna 

ansträngningar. 



Skolarbetet gör en nyfiken och ger lust att lära mer 
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Forskning visar att en hög ande l individuellt arbete medför lägre grad av engagemang i skolarbetet från eleverna. Om läraren tror att eleven 
kan lyckas ökar motivationen och därmed möjligheten att nå målen. Motivationsgraden påverkas av flera oli ka sake r, bl.a: förväntningar på 
elever, känslor som väcks vid framgång och misslyckande, psykisk och fysisk ansträngning, oli ka problem som individen stöter på i och utanför 
skolan, återkoppling från läraren osv. Motivationen påverkas också av elevens egna och andras uppfattningar om kompetenser, färd igheter och 
kun skaper samt av den egna rädslan att uppfattas som inkompetent och okunnig. 

Frågan lyder: Hur väl stämmer dessa påståenden om dig, din skola och ditt sko /arbete? 
"Sko /arbetet gör en nyfiken och ger en lust att lära sig mer": 

Stämmer mycket bra 
Stämmer bra 
Stämmer varken bra eller dåligt 
Stämmer dåligt 
Stämmer mycket dåligt 

Den procentandel som redovisas är för sva rsalternativen: Stämmer bra eller Stämmer mycket bra. 



Får den hjälp man behöver med skolarbetet 
Andel (%)eleveruppdelade på de senaste två undersökningsåren samt årskurs och kön. 
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Frågan lyder: Hur väl stämmer dessa påståenden om dig, din skola och ditt sko /arbete? 

"Jag upplever att jag får den hjälp jag behöver i sko/arbetet" : 

Stämmer mycket bra 
Stämmer bra 
Stämmer varken bra eller dåligt 
Stämmer dåligt 
Stämmer mycket dåligt 
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Den procentandel som redovisas är för sva rsalternativen: Stämmer bra eller Stämmer mycket bra. 
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Känner sig alltid trygg i skolan 
Andel (%) elever för undersökningsåret 2020 uppdelat på årskurs och kön 
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•Frågan är ny for 2020varfor data t diagrammet saknas for 2017. 
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Att känna sig trygg i skolan är en förutsättning för att elever på bästa sätt ska kunna ti llgodogöra sig undervisningen. Skolor som har ett 
hälsofrämjande och förebyggande arbete kring frågor såsom sociala relationer och en positiv skolmiljö ger sina elever bättre förutsättningar 
att nå goda skolresu ltat. Elevers skolmiljö ska präglas av trygghet och studi ero då det bidrar till och påverkar elevers förutsättningar att lära 
och utvecklas. 

Det finns några delar som är viktiga för att elever ska känna sig trygga i skolan, bland annat: Respekt för varandras olikheter, ö msesidig respekt 
mellan elever och lärare, Ett aktivt/målinriktat arbete med kränkande behandling, Vu xna på skolan som reagerar om de får reda på att en elev 
blivit kränkt, Få (eller inga) elever som är rädda för andra elever, Få (eller inga) elever som är rädda för personal på skolan. Att känna sig trygg i 
skolan inkluderar också vägen till och från skolan. 

Frågan lyder: Känner du dig trygg på följande ställen? 
" /skolan": 
Ja, al ltid 
Ja, oftast 
Nej, sä llan eller aldrig 



Jag har kompisar i skolan som vill vara med mig 
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Sociala rel ationer är viktigt för barn och ungas mående och under uppväxten har kamratrelationer en betyd elsefull roll. Den nationella 
undersökningen Skolbarnshälsovanor vi sa r att de elever som anger att de har gott stöd av kamrater mer sällan anger att de har 
psykosom atiska besvär. 
Att uppleva ensamhet beskrivs som en obalans mellan en persons önskade och fa ktiska nivå av sociala relationer och känslan av nedstämdhet 
som denna obalans skapar. Att uppleva stark och långvari g ensamhet har en nega tiv inverkan på såväl den fysiska som psykiska hälsan. 

En studie från Örebro universitet, i samarbete med Friends har granskat tre olika faktorers påverkan på elevers prestati oner och godkända 
betyg. Studien visar att den faktor som hade störst negativ inverkan på betygen är avsaknad av ett socialt umgänge på rasterna. Elever som 
uppger att de är ensamma i skolan löper tre gånger högre risk att få icke godkända betyg samma år. De andra faktorern a som undersöktes var: 
ogiltig frånvaro samt förekomsten av mobbning och kränkningar. 
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Har inte blivit kränkt av kompisar i skolan det senaste 
året 
Andel(%) elever uppdelade på de senaste två undersökningsåren samt årskurs och kön. 
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Organi sationen Friends beskriver kränkning som en handling som gör att personen som blir utsatt känner sig ledsen, sårad och mindre värd. 
Att vara utsatt för mobbning kan medföra allvarliga konsekvenser. Det kan exempelvis leda till låg självkänsla, oro, ångest, depression och 
suicidtankar. Barn som är utsatta under en längre tid har en ökad risk att hamna i långvarigt utanförskap och upplever oftare en lägre känsla av 
sammanhang och meningsfullhet. 

En trygg skolmiljö som är fri från kränkande behandling och diskriminering skapar bättre förutsättningar för lärande och studiero. Elever som 
känner sig otrygga har en mer negativ bild av skolan. 

Frågan lyder: Har under det senaste året inte blivit utsatt för någon form av kränkande behandling i skolan av en eller flera skolkamrater? (t.ex. 
trakasserier, diskriminering eller mobbning). 
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Tillit, trygghet och 
framtidstro 



Social tillit 
• Den sociala tilliten är en viktig indikator för 

social hållbarhet. 

• Som framgår av figuren ökar tilliten till 
andra människor med ålder, i va rje fa ll 
bland vuxna. 

• Ser man till utvecklingen över tid (ej del av 
figuren) är den sociala tilliten relativt stabil 
bland vuxna medan den går ner bland unga 
och unga vuxna. 
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Tillit till andra människor i olika åldersgrupper 
Länet 

13 år 15 år 17 år 18-29 år 30-49 år 50-69 år 70-84 år 8S+ år 

- Män - Kvinnor 

K.ilta : lN och hälsa ung 2017 och Liv och hälsa 2017 

Tilli ten mellan människor och tilliten till de offentli ga instituti onern a påverkas av stora skillnader i livsvillkor i ett samhälle. Tillit ka n även ses 
som en indikation på hur väl sammanhållet och jämlikt ett samhälle är. Kä nslan av samhörighet, tillit och möjlighet till delaktighet är 
grundl äggande för människors välbefinnande och hälsa. Fl era fa ktorer påverkar den mellanmänskli ga tilliten, ålder är en av dem. En annan är 
hur man upplever sig trygg i den fysiska miljön man vistas i. Exempelvis i sitt bostadsområde på dagen eller på kvällen. Denn a upplevelse av 
t rygghet kan i sin tur påverkar av fö rekomsten av krimin alitet och våldsbrott. 



Har tillit till andra människor 
Andel (%)eleveruppdelade på de senaste två undersökningsåren samt årskurs och kön. 
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Frågan lyder: Tycker du man i allmänhet kan lita på de flesta människor? 
Ja 
Nej 
Den procentandel som redovisas är för sva rsalternativet: Ja. 
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Känner sig alltid trygg utomhus i sitt bostadsområde på 
dagen 
Andel (%)elever uppdelade på de senaste två undersökningsåren samt årskurs och kön. 
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Känner sig alltid trygg utomhus i sitt bostadsområde på 
kvällen och natten 
Andel (%)elever uppdelade på de senaste två undersökningsåren samt årskurs och kön. 
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Framtidstro 
• Att ha framtidstro är en av de mest 

kännetecknande dragen bland unga som uppgett 
att de mår bra eller mycket bra 

• Majoriteten av alla unga i länet ser ganska eller 
mycket ljust på framtiden. Det finns dock en 
betydande skillnad mellan killar och tjejer. 
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Ser ganska e ller mycket ljust på framtiden 
Länet 

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2017 2020 

- KIiiar - Tjejer 

Alla barn och unga ska kunn a känna en framtidstro. Det är viktigt att unga får känna att de har in fl ytande i samhället och att de har makt över 
sina liv. Det bidrar till självrespekt och framtidstro . Att ha framtidstro är en av de mest känneteckn ande dragen bland unga som uppgett att de 
mår bra eller mycket bra. Detta och flera andra viktiga samband med ungas mående berörs i Rapport 3 i rapportserien Mår alla bra ? 



Ser ganska eller mycket ljust på sin framtid 
Andel (%) elever uppdelade på de senaste två undersökningsåren samt årskurs och kön. 
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På frågan om framtidstro har vi delat upp hur elevern a se r på framtiden och slagit ihop de två mest pos itiva svarsa lternativen. 

Frågan lyder: Hur ser du på framtiden f ör din personliga del? 
Jag ser mycket ljust på framtiden 
Jag ser ganska ljust på framtiden 
Jag ser varken ljust eller mörkt på framtiden 
Jag ser ganska mörkt på fra mtiden 
Jag ser mycket mörkt på framtiden 

Gyl 



Fritid 



Fritiden 
• Att barn och unga har en meningsfull fritid 

är viktigt för hälsan men även för att skapa 
sammanhållning, stärka integrationen och 
främja ti ll iten til l andra människor. 

• 2020 är 90 procent av killarna och 84 
procent av tjejerna i åldern 13-17 år i länet 
ganska eller mycket nöjda med sin frit id. 
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Ganska eller mycket nöjd med sin fritid 
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Fritidslivet är en viktig del i att stärka barns sociala, emotionella, mentala och motoriska förutsättn ingar. Är barn och unga nöjda med sin fr it id 
skap ar det fö rutsättn ingar för att de är mer fysiskt aktiva . Om barn och unga ges möjlighet t ill en fr itid med lek, rörelse och idrott kan både 
den fysiska aktiviteten och psykiska hä lsan förbättras. Det är därför viktigt att alla barn och unga har trygga och lättillgängliga utemiljöer, 
aktiviteter och andra sysselsättningar på fritid en. 
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Är ganska eller mycket nöjda med sin fritid 
Andel (%)elever uppdelade på de senas te två undersökningsåren samt årskurs och kön. 
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Deltar regelbundet i organiserade fritidsaktiviteter med 
ledare 
Andel (%) elever för undersökningsåret 2020 uppdelade på årskurs och kön. 
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Ny fråga 2020. 

Frågan lyder: Deltar du regelbundet i organiserade fritidsaktiviteter med ledare? (välj ett eller flera alternativ) 

Nej 
Ja, idrottsaktiviteter /sport/gruppträning 
Ja, ku lturskolan 
Ja, studiecirklar 
Ja, musik, teater eller annan ku ltu rverksamhet 
Ja, Scout eller fri luftsfrämjande 
Ja, annan 

Resultaten som presenteras baseras på ande len totalt som svarat Ja. 
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Bilden av den egna kommunen 
Andel (%) elever för undersökningsåret 2020 uppdelade på årskurs och kön som har en ganska eller mycket positiv bild av sin kommun. 
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Frågan lyder: Hur är din bild av kommunen du bor i? 
Mycket positiv 
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Levnadsvanor 
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Levnadsvanor 
• Tillräcklig fysisk aktivitet, hälsosamma matvanor och goda 

sömnvanor stärker förutsättningarna för en god fysisk och psykisk 
hälsa medan tobaksrökning, alkoholbruk och narkotikabruk ökar 
risken för fysisk och psykisk ohä lsa. 

• Levnadsvanor under uppväxten har stor inverkan på det 
kommande livets beteenden, attityder, hälsa och livskva litet. 

• Det finns en tydlig koppling mellan barn och ungas levnadsvanor 
och fami ljens socioekonomi. 

• Det finns även en tydlig koppling mellan barn och ungas 
levnadsvanor och funktionsvariationer. 

~gi~ 
Vlliitmanland 

Levnadsvanor är ett centralt område för jämlik hälsa i befolkningen. Goda levnadsvanor stärker den fysiska och psykiska hälsan och är därför 
ett viktigt område inom folkhälsoarbetet. Ohälsosamma levnadsvanor beräknas bidra till en femtedel av den samlade sjukdomsbördan i 
Sverige. Ohälsosamma levnadsvanor, tillsammans med dåliga sömnvanor, är kända riskfaktorer för att insjukna i, bland annat hj ärt
kärlsjukdom, cancer och diabetes typ-2. Det finns också tydlig koppling mellan sämre levnadsvanor och psykisk ohälsa, där till exempel fysisk 
aktivitet är en skyddande faktor för psykisk hälsa. 

Det finns en tydlig koppling mellan familjens socioekonomi och barn och ungas levnadsvanor. Det är större sannolikhet att barn och unga som 
inte är oroliga för sin familjs ekonomi, har goda levnadsvanor än de som är oroliga för sin familjs ekonomi. Dessutom finns en tydlig koppling 
mellan levnadsvanor och funktionsvariation, där barn och unga utan, eller med en funktionsvariation har mer hälsosamma levnadsvanor än 
barn och unga med två eller flera funktionsvariationer. 
Det är viktigt att arbeta med tillgänglighetsarbete, där målsättningen är att öka tillgängligheten till hälsofrämjande produkter, aktiviteter och 
miljöer och att minska tillgången till hälsoskadliga produkter. Att arbeta för hälsosamma levnadsvanor bland barn och unga, samt i hela 
befolkningen, är också viktigt ur ett miljöperspektiv. Hälsosamma levnadsvanor är i princip alltid bättre för miljön än ohälsosamma 
levnadsvanor. 



Lever upp till rekommendation 
om fysisk aktivitet 
• Fysisk aktivitet främjar både fysisk och psykisk hälsa 

samt motorisk och kognitiv utveckling hos barn och 
unga. 

• Fysisk aktivitet stärker deras förutsättningar att fungera 
och prestera i skolan och på fritiden. 

• Som diagrammet visar finns det betydande ski llnader 
mellan oli ka sociala grupper i andelen unga som lever 
upp till rekommendationen om fysisk aktivitet. 

• Om skillnaderna får kvarstå kommer de på sikt att öka 
de skillnader i hälsa som redan finns mellan grupper. 

Länet ljfj-
Hl!lffQiUUell 

huuttl 

Homosout-11 -

A~1n/osikl!r 

l"C enfun\6Gn1ntdsittnint 

En Nnlticlfu n"1Httnln1 -

fltr1 funltiorunf'du1tnJn1u 

Sven1I/Qddmed1v1n1hl6tildr1r 

Mlr11 t1nl61l ld1r1tbetuej ,

B,d1fo,,ld r.arn1ubet.ar 

fj0fol11 fOI' fam~Je,u tlonoml 

Gan1h clltrmydct0fol,cfdrfam,lje ,uclonom1 -

10 

" 
67 

O'A lO"AlO'AlO'A40'ASO"A60".470'A.IIO'A90"AIOO'A 

■ Lever upp till rekommendatiooen om fysisk aktivitet Rör s(g för lite 

Barn och unga som rör sig i snitt 60 minuter per dag (va rdagsmotion) och tränar minst 
3 gånger i veckan så att de blir andfådda/svettiga lever upp Ull de nationella 
rekommendationerna för fysisk aktivitet bland barn och ungdomar 5-17 år 

Barn och unga som rör sig i snitt 30-60 minuter per dag och tränar minst tre gånger i veckan på sin fritid lever upp till de nationella 
rekommendationerna för barn och ungas fysiska aktivitet. Tillräcklig fysi sk aktivitet ökar förutsättn ingarna för en god hälsa bland barn och 
unga. Det minskar risken för övervikt och fetma vilket i sin tur är riskfaktorer för ohälsa. 

Kommunerna har en central roll i att främja fysisk aktivitet bland barn och unga. Skolan är en viktig arena för att främja fysisk aktivitet, 
exempel på åtgärder är att utöka antalet lektionstimmar i idrott och hälsa och öka möjligheten till spontan rörelse på raster och lektioner. Mer 
rörel se i skog och natur har visats särskilt viktigt för barn och unga i de lägre socioekonomiska grupperna. En annan möjlig åtgärd är att 
inkludera fysisk aktivitet i stadsplanering där ökad tillgång till promenadstråk, cykelvägar och grönområden kan sänka tröskeln till fysisk 
aktivitet i vardagen för barn och unga. Det kan skapa möjligheter till aktiva transporter (gå, cykla, kick-bike m.m.) till och från skolan och 
fri tid sverksam heter. 



Lever upp till rekommendationen om fysisk aktivitet 

100 

so 

BO 

70 

eo 

"' 
40 

30 

20 

10 

Andel (%)eleveruppdelade på de senaste två undersökningsåren samt årskurs och kön. 

2017 1010 2017 2020 1017 2020 

A~7 AU Gyl 

i ~t,, 

Sala 

10 17 1-0?0 2017 1020 2017 1020 

Åk? Åkll Gyl 

Tjej" 

100 

Länet 

2017 2020 1011 2010 2017 20~0 

>J:.7 Al.9 Gyl 

1till1r 

2017 1010 1017 20?0 2017 2020 

Åk? Akll Gyl 

n,,., Reg;~ 

Vlstmanland 



Äter frukost dagligen 
• Hälsosamma matvanor ökar förutsättningarna för 

en god hä lsa bland barn och unga. Att äta frukost 
är en del av hälsosamma matvanor. 

• Frukosten skapar förutsättningar för barn och 
unga att kunna fungera och prestera i skolan och 
på fritiden. 

• Andelen ki llar som äter frukost har minskat sedan 
2014. För tjejer minskade andelen mellan 2014-
2017 men mellan 2017-2020 har det inte skett 
någon förändring. 

• Det är ski ll nad mellan ki llar och tjejer, där tjejer 
äter frukost i lägre utsträckning. 

R~i~ 
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Äter frukost dagligen 
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- Killar- Tjejer 

Skyddande faktorer som kopp las ti ll matvanor är ett högt intag av fu llkorn, grönsaker och frukt samt ett lågt sa ltintag. Hälsosamma matvanor 
minskar risken fö r bland annat hjärt-kärlsjukdomar och diabetes typ-2 redan i ungdomen, och minskar ri sken för fl ertalet sjukdomar i 
vuxenlivet. Det minskar dessutom risken för övervikt och fetma som i sin tur ökar risken för ohälsa . Frukost är viktigt då den bidrar ti ll en stor 
del av barn och ungas totala närings- och energiintag under dagen. Frukost stärker förutsä ttninga r för att kunna fungera och prestera i skolan 
och på fritid en. Det har dessutom en tyd lig koppling ti ll minskad risk för övervikt och fetm a. 

Kommun erna har en central roll i att främja hälsosamma matvanor bland barn och unga, i och med att i princip alla barn och unga går i skol an 
är den en viktig arena för att främja hälsosamma matvanor. Ett exempel på åtgärd i skolan är att, gratis eller t ill en reducerad kostnad, 
t illhandahålla näringsriktig frukost ti ll elevern a på morgonen. Ett annat exempel är att schema lägga lunchen, vilket har visats sig minska 
elevern as stress kring måltiden då den inte är kopplad ti ll en rast . 



Äter frukost dagligen en vanlig vecka 
Andel (%)eleveruppdelade på de senaste två undersökningsåren samt årskurs och kön. 
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Övervikt och fetma 
• Kroppsvikt påverkar livskva litet och hälsa hos barn och unga. 

Övervikt räknas som en ohälsosamt hög kroppsvikt. Fetma 
är en kraftig övervikt och räknas som en sjukdom. 

• Övervikt och fetma riskerar fysiska besvär och lägre 
självkänsla bland barn och unga. På längre sikt ökar risken 
för ett flerta l sjukdomar. 

• Andelen med övervikt eller fetma har ökat något bland 
tjejer sedan 2010, medan andelen har svängt mer bland 
ki llar under sa mma tidsperiod. 

• Figuren visar att det är en högre andel killar än tjejer som 
har övervikt eller fetma. 

• På nästkommande bilder delas övervikt och fetma upp. 

Övervikt och fetma (lso-BMI) 
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- Killar - Tjejer 

BMI 
(Body Mass Index) beräknas med följande formel : 
BMI = vi kt {kg)/ längd {m) 'längd {m) : 

lsoBMI R~if' 
Vlstman\and 

BMI för barn kallas lso BMI, värdet beräknas på samma sätt som för vu>ena. Viktklassiflceringen 
skiljer sig dock mot vuxna och gränserna övervikt respektive fetma varierar för kön och alla 
åldrar mellan 2 och 18 år. 

Övervikt och fetma anstränger kroppen, vilket ökar risken för besvär på kort sikt. Van liga besvär är smärta i knä, fötter och rygg, 
rörlighetssvårigheter, nedsatt kondition, trötthet, snarkningar som kan ge sömnbesvär samt hormonrubbningar och, för tjejer, orege lbunden 
mens. Det är också vanligt att barn och unga som har övervikt eller fetma får lägre sj älvkänsla. På längre sikt ökar övervikt och fetma ri sken för 
sjukdomar så som hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ-2, cancer, fettlever samt för tjejer problem med att få barn i framtiden. En stor andel av de 
barn som har övervikt i åldern 10-13 år har övervikt även som vuxna. 

Riskfaktorer för övervikt och fetma bland barn och unga 
Övervikt brukar vara ärhligt. 
Barn som har övervikt har en högre risk att utveckla fetma än barn som inte har övervikt. 
Otillräcklig fysisk aktivitet. 
Ohälsosamma matvanor. 
En låg socioekonomi i familjen, då det i sin tur ökar risken för otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. 
Att ha två eller fl era funktionsvari ationer, då det i sin tur ökar för oti llräcklig fysisk aktivitet och ohä lsosamma matvanor. 



Övervikt 
Andel (%)eleveruppdelade på de senaste två undersökningsåren samt årskurs och kön . 
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Fetma {kraftig övervikt) 
Andel (%) elever uppdelade på de senaste två undersökn ingsåren samt årskurs och kön. 
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Sömnvanor 
• En god sömn, med tillräcklig och sammanhängande 

sovtid, är viktig för barn och ungas fysiska och 
psykiska hälsa. 

• En god sömn stärker förutsättningarna för barn och 
unga att kunna fungera och prestera i skolan och på 
fritiden. 

• En god sömn ökar även chansen att äta frukost och är 
därför extra viktig för att barn och unga ska kunna 
fungera och prestera i skolan och på fritiden. 

• Figuren visar att andelen unga som sover för lite har 
ökat sedan 2012. Det är en högre andel av tjejerna än 
killarna som sover mindre än sju timmar per natt. 

R~i~ 
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Alla har ett individuellt sömnbehov. Bland ungdomar brukar dock mindre än sju timmars sömn per natt klassas som för kort sovtid. Att inte få 
tillräckligt med sömn ökar ri sken för en rad fysiska sjukdomar så som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, mag- och tarmsjukdomar samt astma 
och andra respiratoriska sjukdoma r. Det ökar även risken för psykisk ohälsa i form av utbrändhet och depression och det finns även ett 
samband mellan stress och sömn. 

Vardagssömnen är mycket viktig inte bara för måendet utan också för skolprestationen . Enligt en studie bland svenska tjejer som sover mindre 
än 7 timmar och har en störd nattsömn är det fem gånger vanligare med underkända betyg än bland tjejer som har en god nattsömn. 

Sömnkvalitet har mätts med instrumentet Pittsburgh Sleep Quality Index. 



Sover mindre än 7 timmar per natt 
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Tobaksrökning 
• Rökning ökar risken för många fysiska sjukdomar. 

• Psykiska besvär och stress är van ligare bland de 
barn och unga som röker. 

• Tobaksrökning är en riskfaktor bland barn och 
unga för att bruka alkohol och narkotika. 

• Andelen unga som röker dagligen eller ibland har 
totalt sett minskat sedan 2008. 

• Andelen killar som röker ibland har dock ökat 
något mellan 2017-2020. Det är en något högre 
andel tjejer än killar som röker dagligen eller 
ibland. 
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Cirka 90 procent av alla som röker börjar innan de fyllt 18 år. De flesta barn och unga som röker vill sluta och de har inte tänkt fortsätta med 
sitt bruk under en längre tid. Många blir dock tidigt nikotinberoende och fortsätter därför att röka upp i vuxen ålder. Barn och unga som röker 
tobak använder alkohol i större utsträckning än ungdomar som inte röker. De har även en ökad risk för att utveckla ett alkoholberoende. Unga 
som röker tobak har även en ökad risk att börja använda cannabis. 

I det tobaksförebyggande arbetet är det avgörande att arb eta för att färre barn och unga börjar använda tobak, att färre utvecklar ett 
beroende samt att de som är i behov av stöd att sluta ska får det utifrån sina förutsättningar och behov. Kommunerna har en central roll i detta 
arbete då de möter barn och unga i många av sina verksamheter, ett exempel för att arbeta tobaksförebyggande är ANDT-program i skolan. En 
annan åtgärd är Tobaksfri duo, en kontraktmode ll där elever och en vuxen tillsammans kan sluta avtal om att vara tobaksfria . Samtalsmodellen 
SOTIS, Samtal om Tobak i Skolan är en åtgärd som syfta r till att skolsköterskor kan arbeta strukturerat med samtal om tobak. SOTIS kan även 
användas på ungdomsmottagningar. Att ha tillgång till, och att uppmuntras till, tobaksavvänjning är viktigt för barn och unga då de säll an söker 
hjälp själva utan försöker att sluta på egen hand och det är vanligt med återfall . En annan viktig de l i arbetet är att efter leva och fö lj a upp 
rökfria miljöer enligt lagen om tobak och liknande produkter, men även lokala policys så som tobaksfri skoltid och tobaksfri arbetstid för 
sko lpersonal. Tobaksfria miljöer signalerar att normen är tobaksfritt. Kommuner har också ansvar för til lsyn över försäljning enligt samma lag. 
Ett annat viktigt arbete är det förebyggande arbetet som riktas till tonåringars vårdnadshavare, till exempel informations- och 
antil angn ingsinsatser. Mer information om arbete för att ungdomar inte ska börja röka finns på följande 
hemsida: http ://www. toba ksstop p. nu/ arbeta-fo r-att-u n gd om ar-inte-ska-bo rj a 



Röker dagligen 
Andel(%) elever uppdelade på de senaste två undersökningsåren samt årskurs och kön. 

Sa la Länet 
10 20 

15 

10 

2017 JOl0 2017 2020 2017 2020 1017 2020 2017 2020 2017 2020 2017 2020 2017 2020 2017 2020 2017 J0.O 2011 2010 2017 2020 

Åk? Ak9 Gy2 Ål 7 Al9 Grl 

ljt/er 

Reg;1r' 
Västmanland 



Alkohol 
• Alkoholkonsumtion ökar risken för fysisk och psykisk 

ohälsa samt bl.a. våldsbrott och olyckor. Det ökar även 
risken för sömnstörningar. 

• Alkoholkonsumtion är den största enskilda riskfaktorn 
för dödsfa ll bland barn och unga mellan 15-19 år. 

• Andelen unga som dricker alkohol minst en gång i 
månaden har ökat för både killar och tjejer mellan 
2017- 2020. Innan dess, mellan 2008-2017 minskade 
andelen för både killar och tjejer. 

• Det är en något högre andel tjejer än killar som dricker 
alkohol minst än gång i månaden. 
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All alkoholkonsumtion bland barn och unga under 18 år räkn as som ett riskbruk. Alkoholkonsumtion i yn gre åldrar ökar risken för 
problemati sk alkoholanvändning i vuxen ålder. Gällande psykisk ohälsa finns det samband mellan alkoholkonsumtion och depression, ångest 
och psykossjukdomar. 

I det alkoholförebyggande arbetet är det avgörand e att arbeta för att färre barn och unga har en ti dig alkoholdebut, att färre utvecklar ett 
skadligt bruk, missbruk eller beroende samt att de som är i behov av vård ska får det utifrån sina förutsättningar och behov. Kommunerna har 
en central roll i detta arbete då de möter barn och unga i många av sina verksamheter, bland annat i skolan och inom socialtjänsten. Det är 
viktigt att ha en alkohol- och dragpolicy i verksamheten, som också efterlevs och följs upp. Ett annat exempel på åtgärd är ANDT-program i 
skolan. Det är även viktigt med förebyggand e arbete som riktas till barn och ungas vårdnadshavare, till exempel informations- och 
antilangningsinsatser eller att till exempel arbeta med Tonårsparlören, en handbok för föräldrar. Ytterligare ett viktigt arbete är tillsynen över 
efterlevnaden av de bestämm elser som gäller för servering av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat. 
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Narkotika 
• Barn och unga är särskilt sårbara för narkotika. 

• Den vanligaste formen av narkotika i 
befolkningen, och även bland barn och unga är 
cannabis. 

• Cannabisbruk ökar risken för flertalet psykiska 
sjukdomar och tillstånd, framförallt psykotiska 
symptom och schizofreni . 

• Andelen unga som någon gång har använt 
narkotika har ökat mellan 2017-2020. Innan 
dess, mellan 2010-2017 minskade andelen för 
både killar och tjejer. 
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Cann abis är det narkotikapreparat som brukas mest i befolkningen, och så även bland barn och unga. Kortsiktiga effekter på hälsan vid 
cannabisbruk, det vill säga effekter som sker inom ett dygn efter brukningstil lfä llet, är ökad hjärtfrekvens och förh öjt blodtryck och det kan 
även ge ångest, panikattacker och hallucinati oner. Kopplat till berusningstill fä llet är också negativa kognitiva och motoriska effekter. Unga 
personers hjärn or är mer så rb ara för cannabis än vuxnas och det finns ett samband mellan cannabisbruk i ung ålder och ökad ri sk för 
psykotiska symptom eller schizofreni . Cannabisbruk har även ett samband med andra psykiska sju kdomar och psykisk ohälsa, til l exempel 
exempelvis depression, suicid, ångest och bipolär sjukdom, men det är oklart i vilken riktning sambanden har. Att bruka cannabis i ung ålder 
ökar risken för att hälsoeffektern a blir allvarligare och mer långvariga än att börja använda ca nnabis i vuxen ålder. 

I det narkotikaförebyggande arbetet är det avgörande att arbeta för att fä rre barn och unga prova r narkotika, att färre utvecklar ett missbruk 
eller beroende samt att de som är i behov av vård ska får det utifrån sina föru tsättningar och behov. Det finns dessvärre sto ra kunskapsluckor 
och brist på effektiva insatse r med vetenskapli gt stöd. Därför bl ir det vikt igt att det loka la förebyggande arbetet behöver utgå från lokala 
förutsättningar och kart läggni ngar av problema ti ken. De barn och unga har högre risk fö r narkotikabruk behöver nås och det behövs ett 
strukturerat arbete för att nå de bakomliggande anledningarn a till att barn och unga börjar bruka narkotika. Kommunern a har en central roll i 
detta arb ete då de möter barn och unga i många av sina verksamheter, bland annat i skol an och inom socialtjänsten. 
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Kontakta oss gärna för 
mera information 
Liv och hälsa ung är ett omfattande och rikt 
underlag. I den här presentationen berörs 
endast ett axplock av alla indikatorer - kring 
hälsa, livsvillkor och levnadsvanor - som vi följt 
genom åren samt några som är nya. 

Önskas mer information, statistik, eller kanske 
hjälp med tolkningen av den, går det bra att 
kontakta oss via länken till höger för beställning 
av uppdrag. 

Med vänliga hälsningar, 

Enheten för folkh älsa, Region Västmanland 

Vid frågor, beställning av statistik eller mera 
information om undersökningen använd någon av 
länkarna nedan: 

• Beställning uppdrag 

• Liv och hälsa ung och Regionens utvecklingswebb 

• Länk till enkäter för åk 7, åk 9 och 2 gym 

• Dokument och rapporter från tidigare undersökningar 

Liv & hälsa 
\)Y\9 

Reg;~ 
'llstmantand 
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Lina Ahlm 

Från: 
Skickat: 
Till: 

Ämne: 
Bifogade filer: 

Kommun Info 
den 2 5 maj 2020 10:43 
Lina Ahlm; Malin Sellden Wahlman; Daniel Holmvin; Barn och utbildning; Annica 
Åkerblom; Roger Nilsson; Vård och omsorg 
VB: Liv och hälsa ung - Resultat Sala kommun 
Sala kommun.pdf 

FK och ev spridning vidare ut i organisationen. 

Med vänlig hälsning 

Jenny Lundin 
administratör 
administrativa enheten 

jenny.lundin@sala.se 
Direkt/mobi l: 0224-74 70 64 

Från: Madelen Lindquist <madelen.lindquist@regionvastmanland.se> 
Skickat: den 25 maj 2020 10:15 
Till: Kommun Info <kommun.info@sala.se> 
Ämne: Liv och hälsa ung - Resultat Sala kommun 

Hej, 
Var vänlig vidarebefordra bifogad bilaga och nedanstående information om undersökningen Liv och hälsa till 
följande: 

• Kommunfullmäktige 

• Kommunstyrelsen 
• Kommunstyrelseförvaltningen - kommunchef och verksamhetschefer 

• Kontoret för barn och utbildning - förvaltningschef/skolchef och verksamhetschefer 

• Kontoret för hållbar tillväxt-förvaltningschef och verksamhetschefer 

• Kultur -och fritidsförvaltningen - förvaltningschef och verksamhetschefer 

• Kontoret för vård och omsorg-förvaltningschef och verksamhetschefer 
Bekräfta när mitt mail har skickats vidare. 

Hej, 
Under januari och februari genomförde elever i årskurs 7, 9 och 2 på gymnasiet undersökningen Liv och hälsa ung. 
Liv och hälsa ung är en befolkningsundersökning som ger värdefull kunskap om unga i Västmanland gällande deras 
hälsa, livsvillkor och levnadsvanor. Resultaten gör det även möjligt att se om hälsan och livsvillkoren är ojämlikt 
fördelade bland unga i länet. 

Bifogat finner du resultat för Sala kommun i jämförelse med länet. Bildspelen har utvecklats något mot tidigare 
undersökningsår för att även innehålla faktaunderlag kopplat till områdena i undersökningen och dess resultat. 

Sprid gärna underlaget vidare till berörda inom er organisation. 

Vänliga hälsningar, 

Madelen Lindquist 



Utvecklingsledare 
Barn och ungas uppväxtvillkor och utbildning 

Telefon 021-17 56 85 
Epost madelen. lindquist@regionvastmanland.se 

~ Region 
l [ Västman tand 

Välfärd och folkhälsa 
Enheten för folkhälsa 
Regionala utvecklingsförvaltningen 
Post Västmanlands sjukhus Västerås, ing 29, 721 89 Västerås 
Besök Västmanlands sjukhus Västerås, ing 29, plan 4 

Följ oss på Facebook I Twitter I Linkedin 
Läs mer om oss på regionvastmanland.se/utveckling 
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Västmanland 
Regionens revisorer 
Hans Strandlund 

Till 

Revisionsgrupperna i länets kommuner 

Granskning intern kontroll av Hjälpmedelsnämndens hantering av 
hjälpmedel 
Revisorerna i Region Västmanland har granskat Hjälpmedelsnämndens interna kontroll avseende 
hantering av hjälpmedel. Syftet med granskningen har varit att bedöma om Hjälpmedelsnämnden 
säkerställer att styrningen och den interna kontrollen är tillräcklig vad gäller inköp, lagerhållning 
och service av hjälpmedel. 

Utifrån genomförd granskning är vår sammanfattande revisionella bedömning att Hjälpmedels
nämnden i allt väsentligt säkerställt att styrningen och den interna kontrollen är tillräcklig vad 
gäller inköp, lagerhållning och service av hjälpmedel. 

Vi konstaterar att Hjälpmedelsnämnden, genom Hjälpmedelscentrum, har upprättat ett flertal 
dokumenterade rutiner som säkerställer en effektiv verksamhet för inköp, lagerhållning, 
inventering, leverans till patienter, service och reparation, återlämning av uthyrda hjälpmedel samt 
redovisning. Rutinerna är aktuella och enligt uppgift från de intervjuade tillgängliga för alla 
medarbetare vid Hjälpmedelscentrum via regionens intranät. Granskningen har vidare visat att det 
finns styrning som reglerar hur samverkan gentemot Västmanlands läns kommuner ska ske. 

Iakttagelser och bedömningar i sin helhet framgår i bifogad rapport som har godkänts vid 
revisorernas sammanträde 2020-06-05. Rapporten överlämnas till Hjälpmedelsnämnden för 
kännedom och beaktande. Revisorerna har även beslutat att skicka rapporten till revisionsgruppema 
i länets kommuner för kännedom. 

FÖR REGIONENS REVISORER 

Hans Strandlund 
Ordförande 

Region Västmanlands revisorer 
c/o PwC 
Box 885 
721 23 VÄSTERÅS 

Elisabeth Löf 
Revisor 

Telefon: 010-212 6118 
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Sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Västmanland har PwC genomfört en 
granskning av Hjälpmedelsnämndens interna kontroll avseende hantering av hjälpmedel. Syftet 
med granskningen har varit att bedöma om Hjälpmedelsnämnden säkerställer att styrningen och 
den interna kontrollen är tillräcklig vad gäller inköp, lagerhållning och service av hjälpmedel. 

Utifrån genomförd granskning är vår sammanfattande revisionella bedömning att Hjälpmedels
nämnden i allt väsentligt säkerställt att styrningen och den interna kontrollen är tillräcklig vad gäller 
inköp, lagerhållning och service av hjälpmedel. 

Följande revisionsfrågor och bedömningar bildar underlag för den övergripande bedömningen. 

Revisionsfråga 1: Har Hjälpmedelsnämnden säkerställt en effektiv verksamhet vad gäller 
rutiner för inköp, inventering och lagerhållning? 

Revisionsfrågan bedöms vara uppfylld. Hjälpmedelsnämnden har, genom Hjälpmedelscentrum, 
upprättat ett flertal dokumenterade rutiner som säkerställer en effektiv verksamhet för inköp, lager
hållning och inventering av hjälpmedel. Rutinerna är aktuella, de olika processerna har kartlagts 
och ses över med jämna mellanrum i syfte att ytterligare effektiviseras. 

Revisionsfråga 2: Har Hjälpmedelsnämnden säkerställt en effektiv verksamhet vad gäller 
rutiner för leverans till brukare, service och reparation samt återlämning? 

Revisionsfrågan bedöms vara uppfylld . Hjälpmedelsnämnden har, genom Hjälpmedelscentrum, 
upprättat ett flertal dokumenterade rutiner som säkerställer en effektiv leverans till patienter, ser
vice och reparation samt återlämning av uthyrda hjälpmedel. Rutinerna är aktuella och tillgängliga 
för alla medarbetare vid Hjälpmedelscentrum via regionens intranät. 

Revisionsfråga 3: Finns rutiner och kontroller som säkerställer en tillfredsställande redo
visning av hjälpmedel? 

Revisionsfrågan bedöms vara uppfylld . Hjälpmedelsnämnden har ett flertal rutiner och kontroller 
som säkerställer en tillfredsställande redovisning av hjälpmedel. Budget, verksamhetsplan och 
nyckeltal följs upp löpande av Hjälpmedelcentrums tjänstepersoner samt av nämnden vid tre till
fällen per år. 

Revisionsfråga 4: Finns det styrning som reglerar hur samverkan gentemot Västmanlands 
kommuner ska ske? 

Revisionsfrågan bedöms vara uppfylld. Det finns styrning som reglerar hur samverkan gentemot 
Västmanlands läns kommuner ska ske. Både Hjälpmedelsnämndens reglemente och samver
kansavtalet reglerar hur samverkan ska ske och vår granskning visar på att samverkan sker i en
lighet med detta. 
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Inledning 
Bakgrund 

Region Västmanland ska, enligt 8 kap 7 § hälso- och sjukvårdslagen, erbjuda de personer som är 
bosatta inom regionen hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning . Enligt 16 kap 2 § hälso
och sjukvårdslagen ska region och kommun samverka så att en enskild , som kommunen har 
ansvar för, också får hjälpmedel som hens tillstånd fordrar. Hjälpmedel förskrivs således som ett 
led i annan behandling i enlighet med det som beskrivs i hälso- och sjukvårdslagen. 

Hjälpmedelsnämnden är en gemensam samverkansnämnd för hjälpmedelsfrågor mellan Region 
Västmanland och kommunerna i Västmanlands län (Arboga, Fagersta , Hallstahammar, Kungsör, 
Köping, Norberg , Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås) . Nämnden ansvarar för att 
samordna hanteringen av hjälpmedel i länet och verksamheten på Hjälpmedelscentrum. 

Enligt reglementet ansvarar nämnden bland annat för följande uppgifter 

• upphandling och inköp av beslutat sortiment, 

• lagerhållning och distribution av hjälpmedel, 

• specialanpassning av hjälpmedel, samt 

• service och reparation av hjälpmedel. 

Revisorerna i Region Västmanland ser i sin risk- och väsentlighetsbedömning att hanteringen av 
regionens hjälpmedel bör granskas under 2020. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens syfte är att bedöma om Hjälpmedelsnämnden säkerställer att styrningen och den 
interna kontrollen är tillräcklig vad gäller inköp, lagerhållning och service av hjälpmedel. 

Granskningen omfattar följande revisionsfrågor: 

1. Har Hjälpmedelsnämnden säkerställt en effektiv verksamhet vad gäller rutiner för inköp, 
lagerhållning och inventering? 

2. Har Hjälpmedelsnämnden säkerställt en effektiv verksamhet vad gäller rutiner för leverans 
till brukare, service och reparation samt återlämning? 

3. Finns rutiner och kontroller som säkerställer en tillfredsställande redovisning av hjälpme
del? 

4 . Finns det styrning som reglerar hur samverkan gentemot Västmanlands kommuner ska 
ske? 

Revisionskriterier 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Kommunallagen 

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 

Lag om kommunal bokföring och redovisning 

Lag om medicintekniska produkter (1993:584) 

Patientsäkerhetslag (2014: 821) 

Produktsäkerhetslag (2004:451) 
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• Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och 
sjukvården (SOSFS 2008: 1) 

• Regionala styrande och stödjande dokument 

Avgränsning 

Revisionsobjektet i granskningen är Hjälpmedelsnämnden. Granskningen avgränsas i tid till i 
huvudsak kalenderåret 2020. I övrigt se revisionsfrågorna. 

Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier av styrande och stödjande dokument, ak
tuella rutiner, protokoll , uppföljningar med mera. Intervjuer har ägt rum med följande personer 
verksamhetschef, hjälpmedelsstrateg , enhetschef Teknik och Inköp, enhetschef Logistik, ekonom 
samt verksamhetscontroller. 

Intervjuade personer har sakgranskat rapporten . 
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Iakttagelser och bedömningar 
Inledande iakttagelser 

Gemensamma hjälpmedelsnämnden styrs på övergripande nivå dels av nämndens reglemente 
som fastställdes av regionfullmäktige den 19 november 2019 (§ 138), dels av samverkansavtalet 
mellan Region Västmanland och kommunerna i Västmanlands län (huvudmännen) som gäller från 
och med den 18 januari 2019. 

Enligt både reglemente och samverkansavtal ska Hjälpmedelsnämnden ansvara för att länets 
invånare erbjuds en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor, med krav på ett effektivt och 
professionellt omhändertagande i rätt tid, på rätt vårdnivå och att förskrivna hjälpmedel håller 
utlovad funtion och teknisk prestanda. Region Västmanland är, utifrån reglemetet, värdregion och 
Hjälpmedelsnämnden ingår i regionens organisation. 

överenskommelsen mellan Region Västmanland och skolhuvudmän i Västmanlands fän angående 
hjälpmedel från förskola till gymnasieskola syftar till att bland annat skapa förutsättningar för att 
barn/elever med funktionsnedsättning ska få tillgång till hjälpmedel i skolan samt att tydliggöra 
behovet av hjälpmedel med den enskilda eleven i centrum. överenskommelsen anger olika 
aktörers ansvar i frågan och vägleder för personligt förskrivna hjälpmedel och hjälpmedel som 
skolan hyr samt hur samordning och samverkan i processen kring dessa hjälpmdel ser ut. 

Det finns även en länsövergripande hjälpmedelspolicy vars syfte är att tydliggöra synsätt och 
viljeinriktning vid förskrivning av hjälpmedel inom alla hjälpmedelsområden . Policyn fastställdes av 
fullmäktige i Region Västmanland den 21 juni 2016 (§ 72) samt av kommunerna i länet under 
2016 . 

Vi har för granskninen tagit del av och gått igenom ett stort antal dokument kopplat till 
Hjälpmedelsnämndens verksamhet. Särskilt omfattande är de stödjande dokument som upprättats 
kring verksamhetens processer i form av utbildningsmaterial , instruktioner, processkartor och 
övriga rutindokument. Vi har, med hänsyn till antalet dokument, i denna rapport försökt lyfta de 
dokument som bedöms vara mest relevanta för att besvara revisionsfrågorna . Samtliga granskade 
dokument framgår i bifogad sammanställning. 

Alla medarbetare vid Hjälpmedelscentrum har till_gång till instruktioner, utbildningsmaterial och 
övriga rutindokument via ledningsystemet Centuri . Varje dokument har tilldelats en ansvarig 
"ägare" som ansvarar för att uppdatera dokumentet. När giltighetsperioden löper ut påminns 
dokumentägaren om att dokumentet ska ses över. När en ny rutin eller liknande upprättas skickas 
automatiskt ett mail till samtliga medarbetare på Hjälpmedelscentrum. 

För beställning, lagerföring och övrig dokumentation av hjälpmedel inom Hjälpmedelscentrum an
vänds beställningssystemet Sesam. Sesam består även av en webbaserad version som är till
gänglig för externa aktörer (förskrivare) kallad WebSesam. Inloggning erhålls efter genomförd för
skrivarutbildning grund och utbildning i systemet vilka erhålls från Hjälpmedelscentrum. 

1. Rutiner för inköp, lagerhållning och inventering 

Iakttagelser 

Enligt reglementet har Hjälpmedelnämnden bland annat nedanstående uppgifter inom hjälpme
delsområdet; 
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• Beslutar om vilka hjälpmedel och tjänster som ska tillhandahållas. 

• Svarar för upphandling och inköp av beslutat sortiment. 

• Svarar för lagerhållning. 

Investering och inköp 

Investeringar regleras av den regionsövergripande investeringspolicyn, ursprungligen antagen av 
Regionfullmäktige den 21 november 2007 (§ 94). Syftet med policyn är att skapa en arbetsmodell 
för beredning och beslut avseende investeringar i syfte att möjliggöra väl underbyggda investe
ringsbeslut. 

Enligt policyn ska varje förvaltning årligen utarbeta en investeringsplan. Denna utgör underlag för 
regionens investeringsplan . Vidare ska varje verksamhet ha en löpande övergripande investe
ringsplan med fem års framförhållning. Samtliga investeringar ska ha ett komplett, dokumenterat 
beslutsunderlag och genomförda investeringar ska följas upp i samband med den ordinarie verk
samhetsuppföljningen (normalt delår och år). lnvesteringsprocessen specificeras ytterligare i de 
regionövergripande styrande dokumenten riktlinjen för investeringar1. samt instruktion för investe
ring2. 

Hjälpmedelscentrums investeringsprocess startar under våren då enhetscheferna skapar investe
ringsansökningar på enhetsnivå medan verksamhetscontroller och ekonom skapar investeringsan
sökningar för tekniska hjälpmedel på förvaltningsnivå . Vilka hjälpmedel som ska prioriteras diskute
ras enligt intervjuer dels i ledningsgruppen, dels inom Strategiskt kundråd 3 för att möjliggöra för 
samtliga parter att lämna sina synpunkter om nya behov eller förändringar i hjälpmedelsområden. 
lnvesteringsansökningarna skickas sedan till regionens Centrum för ekonomi- och verksamhetsa
nalys (CEVA) som i sin tur sammanställer investeringarna inför regionstyrelsen som fattar beslut 
om investeringsplan. Efter detta kan upphandlingar av hjälpmedel påbörjas. Avrop och inköp sker 
sedan utifrån investeringsplan, upphandling och behov. Hela processen beskrivs i instruktionen 
Hjälpmedelscentrums investeringsprocess4. 2020 är nämndens investeringsramar totalt 45,3 mnkr. 
2019 var beloppet totalt 40,5 mnkr varav 2,3 mnkr förts över från en outnyttjade del av investe
ringsbudgeten 2018. 

Enligt intervjuer sker regionens upphandlingar och inköp av hjälpmedel framförallt inom ramen för 
"Sjuklövern" - en samverkan mellan sju regioner5. Regionerna har i sin tur samarbete med sina 
respektive kommuner. Denna modell med gemensam upphandling beskrivs pressa priserna tack 
vare höga volymer och skapa möjlighet för erfarenhetsutbyte mellan aktörerna. 

Om ett behov av investering av hjälpmedel skulle uppstå under innevarande år, som inte omfattas 
av godkänd investeringsanasökan kan en omprioritering av investeringarna ske inom tilldelad inve
steringsram, enligt instruktionen Hjälpmedelscentrums investeringsprocess. Det anges även att en 
outnyttjad investeringsram kan flyttas över till efterföljande år. 

Processen kring inköp är i stora delar automatiserad i systemet Sesam. Något förenklat kan pro
cessen beskrivas med att Sesam är programmerat att dagligen gå igenom de orders som lagts in 
föregående dag och jämföra dem med de hjälpmedel som finns återlämnade och i lager. Systemet 
tar sedan fram inköpsförslag utifrån vad som är beställt och hur mycket som finns i lager. Det upp
ges vid intervjuer handla om beställningar från så många som 30 - 40 leverantörer varje dag. Om 
något avviker från det normala vid inköpsförslaget informerar systemet om det och dessa poster 
granskas då ytterligare av inköpare. Exempel på detta kan vara varor som faller utanför ramavtal 

1 Gäller från och med 27 februari 2018 
2 Gäller från och med 28 augusti 2019 
3 Strategiskt kundråd består av sakkunniga personer utsedda av tjänstemannaberedningen och bereder frågor till tjänste
mannaberedningen vilka i sin tur är beredande organ till hjälpmedelsnämnden. 
4 Gäller från och med 31 maj 2018 
5 Region Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Uppsala, Värmland , Västmanland och Örebro län. 
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såsom ovanligare hjälpmedel från mindre leverantörer. Utöver detta gör inköpare även dagliga 
stickprovskontroller utifrån inköpsförslaget. 

I samband med delårsrapporter och bokslut upprättas en avstämning av genomförda investeringar 
utifrån investeringsram. Det sker också en form av uppföljning till underlag för framtida planering. 
Inför det årliga budgetarbetet efterfrågas kundernas bedömning av hjälpmedelsbehov två år 
framåt. Svaren bildar sedan underlag till budget och anmälan om investeringsunderlag. 

Lagerhållning 

I Region Västmanland finns ett större centrallager (internlager) för hjälpmedel inom Hjälpmedels
centrum i Västerås och flera mindre lager i regionens och kommunernas verksamheter (externla
ger) . 

De artiklar som finns inom Hjälpmedelscentrum delas upp i tre grupper; grundsortiment, beställ
ningsvaror och specialsortiment. Grundsortimentet utgörs av de hjälpmedel som ska finnas i lager 
för att snabbt kunna levereras ut till förskrivare eller patient, exempelvis duschstolar. Beställnings
varorna utgörs av produkter som inte har samma åtgång eller bedöms behövas lika akut och där
med kan beställs från leverantör utifrån behov. Specialsortimentet utgörs av hjälpmedel för enstaka 
behov som grundsortimentet inte tillgodoser, till exempel särskilda kroppsformer. 

Vilka produkter som ska ingå i respektive sortiment utgår i huvudsak från investeringsprocessen 
och upphandlingsprocessen där en prioritering av olika hjälpmedel sker. Vidare beskrivs det vid 
intervjuer även vara beroende av verksamhetens erfarenheter kring behov och efterfrågan det 
brukar finnas av olika hjälpmedel. 

Artiklarna delas upp i två andra grupper, individer och icke-individer. Individer är något förenklat 
större hjälpmedel medan icke-individer är mindre billigare hjälpmedel så som tillbehör och reserv
delar. Individerna tilldelas ett särskilt identitetsnummer med streckkod som fästs på ett nyinköpt 
hjälpmedel. Detta medför att det går att spåra exakt vilket hjälpmedel som finns var samt underlät
tar åldersbestämning. Individerna finns registrerade i Sesam och där upprättas och lagras även all 
dokumentation kring hjälpmedlet. Om ett hjälpmedel återlämnas eller inkommer för service scan
nas streckkoden och en åtgärd kan registreras direkt på individen i Sesam. Hjälpmedelscentrum 
har upprättat ett antal instruktioner kring detta, bland annat Instruktion för inventarier och individ
märkning6. 

I de interna och externa lagren återfinns, utöver de hjälpmedel som ingår i grundsortimentet även 
ett sortiment av återlämnade hjälpmedel. Dessa har efter användning återlämnats till Hjälpmedels
centrum och rekonditionerats så att de kan användas igen av en ny patient (se även under rubri
ken 2 Rutiner för leverans, service, reparation och återlämning). Vidare finns också ett så kallat 
"äldresortiment". Detta utgörs av hjälpmedel som är inköpta via ett tidigare upphandlat avtal och 
som ännu inte passerat sin livslängd och därmed fasats ut. Dessa fortsätter att som en del av 
grundsortimentet. Enl igt instruktionen för utfasning av sortiment7, kan utfasningen beslutas utifrån 
två grunder, dels som en naturlig del efter en upphandling av nytt sortiment, dels när sortiment inte 
bedöms vara gynnsamt att återanvända och/eller underhålla. Hjälpmedelscentrum arbetar med en 
18-månadersuppföljning där de hjälpmedel som legat länge på lagret. För dessa sker en bedöm
ning huruvida de ska utrangeras (gallras ut) eller om insatser för att hjälpmedlet ska förskrivas ska 
vidtas. Denna bedömning sker enligt uppgift från hjälpmedelscentrum av team och enhetschef för 
Logistikenheten . Utrangering sker genom försäljning , bortskänkning till Frälsningsarmen eller kas
sering. Ett annat exempel på instruktion avseende detta är Instruktion för avskrivningstider för 
hjälpmedelsinventarier8. 

6 Gäller från och med 7 april 2020 
7 Gäller från och med 30 januari 2020 
8 Gäller i uppdaterad version från och med 5 mars 2020 
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Under 2019 har ett särskilt arbete med lageroptimering påbörjats, bland annat i syfte att minska 
framtida investeringsbehov. Vid intervjuer beskrivs detta handla om att köpa in artiklar i rätt tid och 
att ha en optimal lagernivå. För att lyckas med detta analyseras lagerlistor löpande och åtgärder 
vidta för att uppnå en optimal lagernivå. För detta arbete har en instruktion för lageroptimering9 

upprättats. Vid tiden för denna granskning har projektet kring lageroptimering pausats till förmån 
för grunduppdraget på grund av den rådande pandemin (Covid 19) men avses enligt de intervju
ade att ta vid så snart det är möjligt. 

Inventering 

Inventering av hjälpmedel , de så kallade individerna som finns i lager sker årligen samlat under ett 
par dagar i november både på Hjälpmedelscentrums interna lagar samt externa lager hos huvud
männen. Inventering av icke-individer sker löpande under året där varje artikelgrupp ska inventeras 
minst en gång. För inventeringsarbetet har ett antal instruktioner tagits fram. Exempelvis Instrukt
ion för inventering av hjälpmedelscentrums lager10 . Instruktionen omfattar inventering vid alla inter
na och externa lager där Hjälpmedelscentrum äger artiklarna. Ytterligare exempel är; Instruktion 
för framtagning av inventeringsunderlag interna lager vilket anger vilket underlag som ska tas fram 
och hur detta sker, samt, Instruktion för inveteringsdifferenser vilken anger hur inventeringsdiffe
renser för "icke-individer" bokförs i Sesam. 

För den årliga inventeringen av individer har en särskild inventeringsansvarig tjänsteperson utsetts 
för att hålla ihop inventeringen vid det interna och de externa lagren. Vid de interna lagren utförs 
inventeringen av Hjälpmedelscentrums personal medan respektive huvudman ansvarar för inven
tering av sina lager. lnventeringsansvarig ser till så underlag för inventeringen i form av aktuella 
listor med förteckning över artiklar i lager från Sesam samt instruktioner för inventering skickas ut 
till parterna inför inventeringsdagarna. Denne tar sedan även emot rapporter från inventeringen. 
Efter genomförd inventering upprättas ett inventeringsintyg vilket är tillgängligt i ledningssystemet. 
lnventeringsintyget tillsammans med rapporter om inventeringsdifferenser lämnas till Hjälpmedels
centrums verksamhetschef. Underlagen förvaras sedan i pärmar märkt med årtal vid Lagerexpedit
ionen. 

Den inventeringsansvariga tjänstepersonen håller även ihop inventering av icke-individer under 
året. Denna inventering sker löpande på grund av omfattningen i antalet artiklar som ska invente
ras. 

Bedömning 

Vi bedömer att revisionsfrågan är: Uppfylld 

Vi grundar vår bedömning på att Hjälpmedelsnämnden, genom Hjälpmedelscentrum har upprättat 
ett flertal dokumenterade rutiner som säkerställer en effektiv verksamhet för inköp, lagerhållning 
och inventering av hjälpmedel. Rutinerna är aktuella, de olika processerna har kartlagts och ses 
över med jämna mellanrum i syfte att ytterligare effektiviseras. 

2. Rutiner för leverans, service, reparation och återlämning 

Iakttagelser 

Hjälpmedelnämnden svarar, enligt dess reglemente, för distribution, service och reparation av 
hjälpmedel. 

9 Gäller från och med den 19 februari 2020 
10 Gäller från och med 19 november 2019 
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Leverans 

Beställning 

Vilka hjälpmedelsområden och exempel på dessa som finns tillgängliga att beställa synliggörs för 
förskrivare och patienter via regionens hemsida. För förskrivare synliggörs det ytterligare i Web
Sesam. Både förskrivare och patienter kan även ringa Hjälpmedelscentrums kundtjänst eller be
söka Hjälpmedelscentrum för att ställa frågor. Beställningar av hjälpmedel sker i regel via Web
Sesam, telefonsamtal till kundtjänst eller besök på Hjälpmedelscentrum. Oavsett vilken kanal en 
beställning om hjälpmedel inkommer via upprättas en order i Sesam. Avseende inkontinenshjälp
medel sker beställning direkt till distributören OneMeds system och levereras direkt till patient eller 
vårdenhet. En utprovning av hjälpmedel sker i regel med förskrivare. I vissa fall behöver utprovning 
genomföras på Hjälpmedelscentrum som kan bidra med specialistkompetens på hjälpmedlet och 
då medverkar en hjälpmedelskonsulent. I dessa fall anmäler förskrivaren behovet till Hjälpmedels
centrum. Hjälpmedelskonsulenterna är i regel utbildade arbetsterapeuter fysioterapeuter eller sjuk
sköterskor som har i uppgift att vara rådgivare kring hjälpmedel , utbilda förskrivare och kunder 
kring hjälpmedel samt vara behjälpliga vid utprovning och anpassning av hjälpmedel. 

Leverans 

Hjälpmedelscentrum tar emot beställningsordern och om det avser en artikel i grundsortimentet 
upprättas en plockorder som sammanställs två gånger om dagen. Varan plockas sedan dagen 
innan planerad leveransdag. Varan levereras i huvudsak till förskrivaren (kunden) , exempelvis på 
ett sjukhus eller vårdcentral. Varje kund har ett bestämt antal leveransdagar per vecka. Större och 
skrymmande hjälpmedel, exempelvis sängar, levereras direkt till den plats patienten befinner sig 
på, i regel hemmet eller ett särskilt boende. Hjälpmedelscentrum har upprättat instruktioner för den 
hantering som beskrivs ovan, exempelvis Instruktion för hantering av hämtorder och körorder 11 

vilken anger tillvägagångssätt för körordrar och hämtordrar för lager, kundtjänst, transport och 
rekondpersonal på Hjälpmedelscentrum. 

Leveransen sker via Hjälpmedelscentrums transportenhet, vilken även hanterar hämtning av an
vända hjälpmedel. Transportenhetens leveranser sker med två "turbilar" som kör leveranser till de 
fasta adresserna (kunderna) och en "sängbil" som kör de artiklar som ska levereras direkt till pati
enten . Grundschema för leverans och hämtning , stopp och plocktider etc. anges i instruktionen 
Regelverk för transport, Hjälpmedelscentrum12. Det har även upprättats en särskild instruktion för 
leverans av skrymmande hjälpmedel13. Instruktionen anger tillvägagångssätt vid leverans till eget 
och särskilt boende samt vilken skyddsutrustning som ska användas för att undvika smitta, Exem
pelvis om leverans sker till patient med sjukdomskänsla. 

Det är även möjligt för förskrivare och patienter eller anhörig att komma till Hjälpmedelscentrum 
och hämta ett beställt hjälpmedel. För detta har instruktionen Leveranssätt hämtas 14 upprättats. 
Instruktionen anger att förskrivare eller privatpersoner kan ringa in och ange att de önskar hämta 
ett hjälpmedel eller en del till ett hjälpmedel. Dessa lämnas då ut vid Hjälpmedelscentrum under 
bestämda tider. Kundtjänst lämnar ut måndag-onsdag kl. 8 - 16.30, torsdag 8 - 16.30 och fredag 8 
- 16. Lagret lämnar ut hjälpmedel på morgonen måndag till fredag klockan 7 - 8. 

Det finns även särskilda instruktioner upprättade för leveranser som avviker från ordinarie rutiner. 
Exempelvis Instruktion för leverans till Kriminalvården Salberga-anstalten 15. 

11 Gäller från och med 21 januari 2020 
12 Gäller från och med 15 april 2020 
13 Gäller från och med 6 april 2020 
14 Gäller från och med 27 juni 2014 
15 Gäller från och med 5 april 2019 
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Bild 1- processkarta över leveransprocessen, Hjälpmedelsverksamhetens processer (#7103) v.2 
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Kvittens 

I de fall en patients behov inte kan tillgodoses av tillgängliga hjälpmedel i leverantörers sortiment 
finns möjlighet att specialanpassa dessa till patienten. Specialanpassning kräver att Hjälpmedels
centrum på ett säkert sätt genomför arbetet kring produkten för att säkerställa att hjälpmedlet har 
samma säkerhet som kommersiellt tillgängliga produkter. För specialanpassning av hjälpmedel har 
ett antal instruktioner upprättats, exempelvis instruktion för specialanpassning av medicinteknisk 
produkt16, vilken bland annat anger att en skriftlig anvisning om specialanpassning utfärdas av 
förskrivare via blanketten "Specialanpassad produkt Anvisning" vilken laddas upp i Sesam. För
skrivaren bör i samband med detta upprätta en preliminär riskanalys för specialanpassningen. 
Ytterligare en upprättas sedan av den som utför/tillverkar specialanpassningen. Vidare anges hur 
specialanpassningen ska märkas, dokumenteras och vilken information som ska lämnas till bruka
ren . 

Hjälpmedelscentrum har även upprättat ett antal instruktioner kopplat till förflyttning av hjälpmedel 
mellan olika lager i regionen samt mellan olika regioner. Ett exempel på dessa är Instruktion för 
hantering av hjälpmedel vid flytt till och från Västmanland 17. 

Service och reparation 

Anmälan om behov av underhåll kommer in till Hjälpmedelscentrum via samtal till kundtjänst eller 
via direkt via WebSesam samt 1177 vårdguiden. Systemet eller kundtjänstmedarbetaren upprättar 
en arbetsorder vilka i systemet sorteras direkt till teknikerna. Den tekniker som tilldelats arbetsor
dern ska sedan återkomma till den som anmält behov av underhåll inom 24 h. Vid denna kontakt 
bestäms tillfälle för åtgärd. I regel genomförs reparationerna på plats hos patienten för att minska 
tiden patienten är utan hjälpmedlet och undvika onödiga transporter. Ledtiden är att en reparation 
av hjälpmedel ska vara åtgärdat inom en arbetsvecka (5 dagar) . Det förekommer dock att hjälp
medel behöver hämtas för åtgärd, i de fallen försöker Hjälpmedelscentrum att ordna ett lånehjälp
medel. Det är upp till teknikerna att avgöra vilken åtgärd som är lämpligast utifrån behovet. Mer 
komplicerade åtgärder av exempelvis medicintekniska hjälpmedel genomförd dock i regel på plats 
hos Hjälpmedelscentrum. I dessa fall byts normalt sett hjälpmedlet ut mot ett likvärdigt alternativ. 

Vilken service som Hjälpmedelscentrum ska erbjuda för de hjälpmedel som ägs av en annan part 
regleras i särskilt serviceavtal om medicinsktekniska produkter/hjälpmedel. Avtalet omfattar Hjälp
medelscentrum och anger vilken teknisk service som hjälpmedelscentrum åtar sig att utföra avse
ende medicinsktekniska produkter. Avtalet anger bland annat avtalsperiod , priser, fakturerings- och 
betalningsvillkor villkor för reklamationer m.m. 

Hjälpmedelscentrum försöker minska transporterna med hjälpmedelscentrums bilar, varför de för 
de fall när ett hjälpmedel måste hämtas in , försöker planera så att hämtningen sker när turbilen är i 
närheten. Därav sker hämtning i regel i samband med leveransdag av hjälpmedel hos kunderna. 
Det sker även planerade hämtn ingar av hjälpmedel som bedömts ha behov av avhjälpande under
håll och anpassning. För denna hantering har en instruktion Transporter kring Avhjälpande under
håll och anpassning18 upprättats. 

16 Gäller från och med 11 januari 2020 
17 Gäller från och med 26 juni 2017 
18 Gäller från och med 21 januari 2020 
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Aterlämning 

De hjälpmedel som hyrs ut ska återlämnas om de inte används. En patient kan återlämna ett 
hjälpmedel till den vårdcentral där patienten är listad, till sjukhus, särskilda boenden eller direkt till 
Hjälpmedelscentrum. Det är förskrivarens ansvar att informera patienten om att hjälpmedlet är ett 
lån. Hjälpmedelscentrum hämtar in de hjälpmedel som inte längre används i samband med de 
förplanerade turerna för leverans. 

Hjälpmedelscentrum har upprättat en processkarta för rekondprocessen vilken sammanfattas ne
dan: 

När det återlämnade hjälpmedlet kommer till Hjälpmedelscentrums rekondavdelning identifieras 
hjälpmedlet med hjälp av individnumret och registreras som återlämnat. Rekondmedarbetarna gör 
sedan en bedömning av hjälpmedlets skick och om det kan restaureras för återanvändning eller 
bör skrotas, vilket registreras i systemet. Hjälpmedlet skickas sedan för tvätt och rekonditionering 
och efter detta görs en slutlig bedömning om hjälpmedlet kan återställas och användas igen eller 
om det ska skrotas. Efter denna bedömning slutförs rekonditioneringen eller så skrotas hjälpmed
let. Bedömning om ett hjälpmedel ska restaureras eller inte görs utifrån ett antal parametrar. Ex
empelvis får restaurering inte kosta mer än 75 % av inköpsvärdet för ett hjälpmedel. Hjälpmedels
centrum har upprättat ett antal instruktioner för rekonditionering av hjälpmedel. Exempelvis In
struktioner för rekondavdelningen 19 vilken anger stegen för att skapa en rekondplan samt hur prio
ritering upprätts i Sesam. Ett annat exempel är rutin för schemaläggning av rekondplaneringsjobb 
vilken ska följas för att schemalägga skapandet av rekondplaringsjobben för individer och icke
individer på ett korrekt sätt. 

Hjälpmedelscentrum införde våren 2019 en ny rutin för att hantera hjälpmedel som patienter med
vetet underlåtit att returnera . Om ett hjälpmedel saknas och därmed inte kan återlämnas utreder 
Hjälpmedelscentrums Utredningsgrupp skadestånd tillsammans med regionens jurist om patienten 
är ersättningsskyldig . Dock driver Hjälpmedelscentrum utifrån riktlinjerna inte ersättningskrav mot 
patienter som är under 20 år eller över 85 år, om hjälpmedlets restvärde understiger 4 000 kronor, 
om reparationskostnad på grund av skada understiger 400 kronor eller om orsaken till att hjälp
medlet saknas är diagnosrelaterad. Ett eventuellt ersättningskrav faktureras patienten och är som 
högst 0,2 basbelopp. Patienten har även eget ansvar att säkerställa så att erhållet hjälpmedel är 
försäkrat, exempelvis genom hemförsäkring. Om stöld föreligger ska en polisanmälan upprättas. 
Sedan våren 2019 till och med maj 2020 har, enligt uppgift från Hjälpmedelscentrum, totalt 120 
anmälningar om ej returnerade hjälpmedel inkommit, vilka efter utredning resulterat i fem debite
ringar där hjälpmedlet inte återlämnats. Ytterligare cirka sju debiteringar skedde av andra skäl, 
exempelvis skadegörelse och försvunnet hjälpmedel. 

Avvikelser 

När en händelse med ett hjälpmedel inträffar som medfört eller kunde ha medfört vårdskada ska 
en avvikelseanmälan upprättas i WebSesam eller regionens system för avvikelsehantering (Sy
nergi). Om en avvikelse inkommer via WebSesam kopplas den direkt till individnumret vilket besk
rivs underlätta hanteringen då Hjälpmedelscentrum vet precis vilket hjälpmedel anmälan avser. 
Detta medför även att eventuella åtgärder kan vidtas, exempelvis att laga en skada på hjälpmedlet. 
Allvarligare avvikelser, så kallade negativa händelser, rapporteras vidare till Läkemedelsverket och 
leverantör för det hjälpmedel som varit inblandat. Ett flertal instruktioner och utbildningsmaterial har 
upprättats för avvikelsehantering. Exempelvis Instruktion för registrering av avvikelse och reklamat
ion från hjälpmedelscentrum mot kund 20 . Ett annat exempel är Instruktion för negativ händelse eller 
tillbud med medicinskteknisk produkt21 vilken anger åtgärder, ansvarsfördelning och beskriver 
ärendegången för en utredning av händelsen. Anmälda avvikelser följs upp i verksamheten lö
pande under året och sammanställs i Hjälpmedelsnämndens årsredovisning. 

19 Gäller från 20 september 2019 
20 Gäller från 17 december 2019 
21 Gäller från 7 januari 2019 
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Av årsredovisning 2019 anges att det vidtagits förbättringsåtgärder kopplat till processen för avvi
kelsehantering för medicinsktekniska hjälpmedel. Detta anges ha medfört att antalet anmälningar 
till leverantörer, Läkemedelsverket samt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ökat. Det har 
även inneburit en ökad medvetenhet hos Hjälpmedelscentrums medarbetare. Totalt har 426 avvi
kelser registrerats i WebSesam (+3 % sedan 2018). Totalt registrerades 174 avvikelser i Synergi 
2019 (+18 % sedan 2018). 20 av dessa avser avvikelser med inblandade hjälpmedel och Samtliga 
anges ha anmälts till Läkemedelsverket. 

Bedömning 

Vi bedömer att revisionsfrågan är: Uppfylld 

Vi grundar vår bedömning på att Hjälpmedelsnämnden genom Hjälpmedelscentrum har upprättat 
ett flertal dokumenterade rutiner som säkerställer en effektiv leverans till patienter, service och 
reparation samt återlämning av uthyrda hjälpmedel. Rutinerna är aktuella och tillgängliga för alla 
medarbetare vid Hjälpmedelscentrum via regionens intranät. 

3. Rutiner för redovisning 

Iakttagelser 

Enligt Hjälpmedelnämndens reglemente har nämnden bland annat nedanstående uppgifter: 

• Upprättar, efter samråd med Region Västmanland och kommunerna i Västmanlands län , 
ett budgetförslag för Hjälpmedelscentrum som föreläggs regionfullmäktige för beslut. 

• Fastlägger prismodell för de hjälpmedel och tjänster som tillhandahålls av Hjälpmedels
centrum. 

• Rapporterar om ekonomi , prestationer och kvalitet i enlighet med regionstyrelsens anvis-
ningar. 

Kostnaderna för hjälpmedelsverksamheten ska, enligt samverkansavtalet mellan Region Västman
land och kommunerna i Västmanlands län, belasta respektive part. Kostnadsersättning sker an
tingen via köp eller hyra. I samverkansavtalet uttrycks även att hyreshjälpmedel samt fast och lös 
egendom som tillhör Hjälpmedelscentrum ägs av regionen . Regionen fakturerar löpande en gång 
per månad . Intäkterna från försäljning och uthyrning ska finansiera Hjälpmedelcentrums verksam
het. Hjälpmedelsnämnden ska årligen redovisa underlag för beräkning av hjälpmedelskostnaderna 
för respektive part. Detta görs genom kundöverenskommelser med respektive huvudman under 
hösten inför kommande verksamhetsår. Kostnaderna för tjänstepersonstöd , sekreterare och kansli
funktion till Hjälpmedelsnämnden, som Region Västmanland tillhandahåller, fördelas i förhållande 
till antalet ledamöter i nämnden. 

Hjälpmedelscentrums verksamhetsplan för 2020 - 2021 med budget och internkontrollplan för 
2020 fastställdes av Hjälpmedelsnämnden den 12 december 2019. övergripande mål och aktivite
ter i verksamhetsplanen utgår från Region Västmanlands Regionplan och budget 2020 - 2022, 
som fastställdes av regionfullmäktige den 19 november 2019 . I Hjälpmedelscentrums verksam
hetsplan finns fyra målområden ; invånare/patient, verksamheUprocess, medarbetare samt eko
nomi . Samtliga områden är kopplade till regionens målområde och resultatmål. Varje område in
leds med Hjälpmedelnämndens viljeinriktning och har indikatorer, målvärden, nulägesvärden, åt
gärder, ansvarig och tidsplaner. 
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Verksamhetsplanens mål, budget och ackumulerat resultat följs upp av Hjälpmedelnämnden vid tre 
tillfällen per år, delårsrapport 1, delårsrapport 2 samt årsbokslut, i enlighet med regionstyrelsens 
anvisningar. I intervjuerna framkommer att enhetscheferna följer upp enhetens budget en gång i 
månaden tillsammans med Hjälpmedelscentrums ekonom. Eventuella avvikelser redovisas till 
verksamhetschefen. 

I årsredovisningen för 2019 kommenteras investeringsutgifterna för året i förhållande till föregå
ende år och budget. lnvesteringsutgifterna under 2019 uppgick till 39 647 tkr, vilket kan jämföras 
med budget för året som uppgick till 40 512 tkr och 2018 års utfall om 39 061 tkr. Enligt årsredo
visningen medför ökad rekonditionering av returnerade hjälpmedel lägre investeringsbehov för 
nämnden, vilket är i linje med nämndens verksamhetsplan som bland annat innehåller åtgärder för 
ökad hållbarhet. 

För att följa den dagliga verksamheten har ett flertal nyckeltal tagits fram. Enhetscheferna får dag
ligen rapporter, i vilka för dem aktuella nyckeltal, såsom exempelvis att reparation av hjälpmedel 
ska ske inom fem arbetsdagar, följs upp. Uppföljningen av styrkort för 2020, som innehåller nyckel
talen , för januari till april visar på att verksamheten i det stora hela uppfyller uppsatta mål. Enligt de 
intervjuade möjliggör detta arbetssätt till att verksamheten vid behov kan anpassas relativt snabbt, 
till exempel genom att fördela resurser mellan enheterna på ett annat sätt. 

I intervjuerna framkommer att eventuella budgetavvikelser och/eller avvikelser från nyckeltalen 
analyseras och resulterar i aktiviteter i antingen en åtgärdsplan eller i kommande verksamhetsplan . 
Anledningar till avvikelser kan, enligt de intervjuade vara, exempelvis sjukfrånvaro, bemannings
problem och förändring av patienters behov. 

Hjälpmedelscentrums nuvarande prismodells principer skapades, enligt uppgift från de intervjuade, 
inför övergången till intäktsfinansiering 2000. Modellen reviderades inför 2006 med en bättre korre
lation mellan kostnader och intäkter och senast 2013 reviderades påslagen för förändringarsartik
lar. Hjälpmedelsnämnden tar årligen i samband med beslut om kommande års budget också be
slut om eventuella prisökningar eller prissänkningar. Prisökningarna baseras dels på beräkningar 
inför kommande års intäkter och kostnader, dels på anvisningar från regionen om möjlighet till 
prishöjning. Vad gäller priser för tjänster har nämnden fattat beslut om årlig uppräkning. Nämnden 
kan också ta beslut om nya prisgrupper, vilket till exempel skedde i samband med införande av 
nytt sortiment av nya medicinska behandlingshjälpmedel. 

Enligt Hjälpmedel nämndens årsredovisning för 2019 har en förstudie för att identifiera eventuella 
behov av förändring av nuvarande prismodell genomförts. Förstudien resulterade i att en analys av 
att införa långtidshyra för sängar som hyrs under lång tid med begränsat rekonditioneringsbehov 
kommer att göras under 2020. Även strategiskt kund råd har, enligt minnesanteckningar från den 6 
september 2019, diskuterat behovet av en eventuell förändring av prismodellen, men konstaterade 
att inget sådant behov förelåg . Däremot fanns , liksom förstudien bekräftar, ett intresse för pris för 
långtidshyra av hjälpmedel. 

Hjälpmedelscentrum har ett flertal instruktioner och utbildningsmaterial som beskriver hur vissa 
moment ska genomföras. Instruktionen för avstämning av förrådssystemet Sesam och bokföringen 
i Agresso22 , samt utbildningsmaterial kring fakturering och bokföring 23, är två exempel. Enligt in
struktionen ska kontroll och avstämning ske månadsvis, vilket även bekräftas i intervjuerna. Större 
differenser ska analyseras och åtgärdas. En jämförelse mellan underlag från Sesam och Agresso 
för inventarier respektive icke-individer24 för april 2020 visar inte på några större differenser. 

22 Gäller från och med 28 april 2020 
23 Daterad 22 november 2018 
24 Dokumenten Analys inventarier 200501 och Analys icke-individer 200501 respektive Avstämning av inventarier april 2020 
och Avstämning av lager april 2020 
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Bedömning 

Vi bedömer att revisionsfrågan är: Uppfylld 

I granskningen framkommer att Hjälpmedelsnämnden har ett flertal rutiner och kontroller, bland 
annat nyckeltal och avstämning mellan Sesam och Agresso, som säkerställer en tillfredsställande 
redovisning av hjälpmedel. Budget, verksamhetsplan och nyckeltal följs upp löpande av Hjälpme
delcentrums tjänstepersoner samt av nämnden vid tre tillfällen per år. 

4. Samverkan med Västmanlands läns kommuner 

Iakttagelser 

Enligt Hjälpmedelnämndens reglemente ska följande uppgifter inom hjälpmedelsområdet föreläg
gas Region Västmanland och kommunerna i Västmanlands län för beslut: 

• mål, riktlinjer och policy för hjälpmedelsförsörjningen, 

• förslag till avgifter och egenansvar, samt 

• förslag till finansieringsprinciper och kostnadsfördelningssystem. 

Nämnden ansvarar även för att, efter samråd med Region Västmanland och kommunerna i Väst
manlands län, upprätta budgetförslag för Hjälpmedelcentrum som ska föreläggas regionfullmäktige 
för beslut. För mer information och Hjälpmedelscentrums budget se ovan under rubriken 3. Rutiner 
för redovisning. 

Enligt reglementet ska nämnden varje år i en årsberättelse redovisa sin verksamhet. Arsberättel
sen ska vidare tillställas respektive fullmäktige i Region Västmanland och kommunerna i Västman
lands län under första kvartalet efter verksamhetsåret. Detta fastslås även i samverkansavtalet 
som ger Region Västmanland och kommunerna i Västmanlands län rätt till löpande insyn i nämn
dens förvaltning och redovisning. Den senaste upprättade årsberättelsen avser 2019 och godkän
des av nämnden den 28 februari 2020. Vid samma tillfälle beslutade nämnden även att överlämna 
årsberättelsen till huvudmännen. Årsberättelsen innehåller bland annat information om beslut och 
ärenden som nämnden har behandlat under året. 

Nämnden ska vidare lämna de rapporter om ekonomi, prestationer och kvalitet som lämnas till 
regionen även till kommunerna i Västmanlands län, vilket bekräftas både i genomförda intervjuer 
och av protokoll från Hjälpmedelnämndens sammanträden (exempelvis beslutade nämnden att till 
huvudnämnden överlämna delårsrapport 1 2019 den 17 maj 2019, delårsrapport 2 2019 den 27 
september 2019, verksamhetsplan 2020 den 12 december 2019 samt årsredovisning 2019 den 28 
februari 2020). 

En informationsskyldighet föreligger mellan Region Västmanland och kommunerna i Västmanlands 
län. Enligt samverkansavtalet har parterna ett ömsesidigt ansvar att informera varandra om plane
rade förändringar som påverkar verksamheten inom hjälpmedelsområdet. 

Frågor som Hjälpmedelnämnden ska besluta om bereds i Strategiska kundrådet, som därefter 
åtföljs av Tjänstemannaberedningen . Rådet består av verksamhetsföreträdare som är utsedda av 
länets socialchefer och chefer inom regionen . Genom det strategiska kundrådet och tjänsteman
naberedningen har huvudmännen inflytande på såväl regelverk som övergripande verksamhets
frågor. Av minnesanteckningar framgår exempelvis att rådet har fått information om delårsrapport 2 
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2019 vid mötet den 6 september 2019 samt om arbetet med att upprätta verksamhetsplan för 2020 
den 25 oktober 2019. 

Tjänstemannaberedningen förbereder frågor som rör Hjälpmedelcentrums verksamhet. Bered
ningen består av länets socialchefer och chefer från regionens enheter för primärvård, psykiatri 
och habiliteringsverksamhet, Västmanlands sjukhus samt Vårdval. De frågor som beredningen 
behandlar är beredda av det strategiska kundrådet. 

Dessutom finns även samverkansorgan Partssammansatta arbetsgrupper (tillsätts vid behov av 
djupare utredn ingar kring specifika frågor) , Hjälpmedelsrådet (forum för samverkan med funktions
hindersorganisationerna i Västmanland) och Förskrivarrådet (dialogforum med länets förskrivare). 

Minnesanteckningar från Strategiska kundrådet, Tjänstemannaberedningen och Hjälpmedelsrådet 
anmäls till Hjälpmedelsnämnden (se exempelvis protokoll från nämnden den 12 december 2019). 

Enligt de intervjuade fungerar samverkan mellan Hjälpmedelscentrum och huvudmännen samt i de 
olika råden/beredningarna bra. De präglas av öppenhet och transparens och enligt respondenter
na eftersträvas konsensus i aktuella frågor innan de behandlas av nästa instans. 

Bedömning 

Vi bedömer att revisionsfrågan är: Uppfylld 

Vår granskning har visat att det finns styrning som reglerar hur samverkan gentemot Västman
lands läns kommuner ska ske. Både Hjälpmedelsnämndens reglemente och samverkansavtalet 
reglerar hur samverkan ska ske och vår granskning visar på att samverkan sker i enlighet med 
detta. 
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Revisionell bedömning 
Syftet med denna granskning är att bedöma om Hjälpmedelsnämnden säkerställer att styrningen 
och den interna kontrollen är tillräcklig vad gäller inköp, lagerhållning och service av hjälpmedel. 

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att Hjälpmedelsnämnden i allt 
väsentligt säkerställt att styrningen och den interna kontrollen är tillräcklig vad gäller inköp, lager
hållning och service av hjälpmedel. 

Vi konstaterar att Hjälpmedelsnämnden, genom Hjälpmedelscentrum, har upprättat ett flertal do
kumenterade rutiner som säkerställer en effektiv verksamhet för inköp, lagerhållning, inventering, 
leverans till patienter, service och reparation , återlämning av uthyrda hjälpmedel samt redovisning . 
Rutinerna är aktuella och enligt uppgift från de intervjuade tillgängliga för alla medarbetare vid 
Hjälpmedelscentrum via regionens intranät. Granskningen har vidare visat att det finns styrning 
som reglerar hur samverkan gentemot Västmanlands läns kommuner ska ske. 

Bedömningen har gjorts utifrån de revisionsfrågor som presenteras på kommande sida. 
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Bedömningar utifrån revisions
frågor 
Revisionsfråga 

1 Har Hjälpmedelsnämnden sä
kerställt en effektiv verksamhet 
vad gäller rutiner för inköp, inven
tering och lagerhållning? 

2 Har Hjälpmedelsnämnden sä
kerställt en effektiv verksamhet 
vad gäller rutiner för leverans till 
brukare, service och reparation 
samt återlämning? 

3 Finns rutiner och kontroller som 
säkerställer en tillfredsställande 
redovisning av hjälpmedel? 

4 Finns det styrning som reglerar 
hur samverkan gentemot Väst
manlands kommuner ska ske? 

Kommentar 

Uppfylld 

Hjälpmedelsnämnden har, genom 
Hjälpmedelscentrum, upprättat ett fler
tal dokumenterade rutiner som säker
ställer en effektiv verksamhet för inköp, 
lagerhållning och inventering av hjälp
medel. Rutinerna är aktuella , de olika 
processerna har kartlagts och ses över 
med jämna mellanrum i syfte att ytterli
gare effektiviseras. 

Uppfylld 

Hjälpmedelsnämnden har, genom 
Hjälpmedelscentrum, har upprättat ett 
flertal dokumenterade rutiner som sä
kerställer en effektiv leverans till patien
ter, service och reparation samt åter
lämning av uthyrda hjälpmedel. Ruti
nerna är aktuella och tillgängliga för 
alla medarbetare vid Hjälpmedelscent
rum via regionens intranät. 

Uppfylld 

Hjälpmedelsnämnden har ett flertal 
rutiner och kontroller som säkerställer 
en tillfredsställande redovisning av 
hjälpmedel. Budget, verksamhetsplan 
och nyckeltal följs upp löpande av 
Hjälpmedelcentrums tjänstepersoner 
samt av nämnden vid tre tillfällen per 
år. 

Uppfylld 

Det finns styrning som reglerar hur 
samverkan gentemot Västmanlands 
läns kommuner ska ske. Både Hjälp
medelsnämndens reglemente och 
samverkansavtalet reglerar hur sam
verkan ska ske och vår granskning 
visar på att samverkan sker i enlighet 
med detta. 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
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Bilaga - förteckning erhållet 
material 
Övergripande dokument 

• Delegationsordning Gemensam Hjälpmedelsnämnd 

• Hjälpmedelshandbok - styrning av hjälpmedelsverksamheten 

• lnternkontrollplan 2020 Gemensam Hjälpmedelsnämnd 

• Policy investering 

• Reglemente för gemensam Hjälpmedelsnämnd 

• Riktlinje investeringar 

• Riktlinjer för hjälpmedel i skola och förskola i Västmanland 

• Samverkansavtal Gemensam Hjälpmedelsnämnd 

• Serviceavtal Hjälpmedelscentrum (mall) 

• Styrkort 2020 

• Arsplanering 2020, Hjälpmedelscentrum 

• överenskommelse Skolhjälpmedel Västmanlands län 

lnstruktioner/utbildningsmaterial 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

11363 WebSesam instruktion registrering reparation 

Anmälan om negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter 36998-2 

Arbetsgång Specialanpassningar 20521-1 

Artiklar och lagersaldo 8646-2 

Avskrivningstider hjälpmedelsinventarier 8334-7 

Avstämning av förrådssystem Sesam och bokföringen i Agresso 560-4 

Avstämning av förrådssystemet Sesam och bokföringen i Agresso 560-3.2 

Avvikelsehantering i sesam2 29496 

Avvikelsehantering i WebSesam 28022 

Blankett medicinsktekniska avvikelser 12660-4 

Checklista Sortimentsarbete 46331-2 

Dagjour uppdrag och planering 467 41-2 

Debitering av tid och material Sesam 8648-2 

Debitering merkostnad Sesam 29709-3 

Framtagning av inventeringsunderlag externa lager 21006-3 

Framtagning av inventeringsunderlag interna lager 9412-4 

Hantering av hjälpmedel vid flytt till och från Västmanland 643-3 

Hantering av hämtorder och körorder 26583-13 
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• Hantering av kundägda ind. Serviceavtal Sesam 9680-6 

• Hantering av sålda hjälpmedel som kommer tillbaka till Hjälpmedelscentrum 41701-5 

• Hantering inkomna avvikelser 29327-6 

• Hjälpmedelscentrum investeringsprocess 43260-1 

• Hjälpmedelsverksamhetens processer (7103 v.2 

• Individöversikt och individ kort Sesam 11969-1 

• Införande av medicinska behandlingshjälpmedel 44429-1 

• Inkommande läkemedel till Hjälpmedelscentrum 25480-4 

• Inventarier och individmärkning 33114-3 

• Inventering 556-4 

• Inventering kundtjänstlager 10801-7 

• lnventeringsdifferenser (information) 

• Investeringar 30488-3 

• Kassation av hjälpmedel 41275-2 

• Komponenthantering 8654-2 

• Lageroptimering 849-2 

• Lagerpåfyllnad externa säkerhetslager 50489 

• Leverans av skrymmande hjälpmedel 

• Leverans till kriminalvården Salberga 

• Leveranssätt hämtas 12731-1 

• Lägga in leveransadress och telefonnummer i Sesam 2 12167-4 

• Negativ händelse eller tillbud med medicintekniskt hjälpmedel 13972-4 

• Regelverk för transport, Hjälpmedelscentrum 50003-4 

• Registrering av avvikelse och reklamation 29545-7 

• Rekondplanering 13025-3 

• Schemaläggning av rekondplaneringsjobb 33730-2 

• Sesaminstruktion Inventering 22384-1 

• Sesaminstruktion retur och skrotning 9138-2 

• Sortimentsarbete 12659-2 

• Specialanpassning av medicinskteknisk produkt 644-3 

• Tjänster Sesam 8666-2 

• Transporter kring avhjälpande underhåll 12818-3 

• Utbildningsmaterial Fakturering - Bokföring 

• Utbildningsmaterial rekonditionering 8671-2 

• Utfasning av sortiment 46328-2 

• Utfasning av sortiment 46328-2 
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övrigt 

• Analys icke-individer 200501 

• Analys inventarier 200501 

• Avstämning av inventarier april 2020 

• Avstämning av lager april 2020 

• Bokföringshändelser Ala carte 2020 

• Brev kundöverenskommelse Hjälpmedelskonsumtion 2020 - Västerås 

• Faktureringsuppföljning kundöverenskommelser inför 2020 

• Förstudierapport - Återanvändning av försålda hjälpmedel 

• lnköpsredovisning inventarier 2020 

• lnventeringsintyg 2019 

• lnvesteringsutfall 2020 

• Lagervärdering 2020 

• Lagervärdesjournal 200501 

• Månadsrapportering Logistik 2020 

• Månadsrapportering Teknisk Service 2020 

• Presentation operativ styrning logistik 

• Presentationsmaterial Lageroptimering 

• Presentationsmaterial återtag försäljningsartiklar 

• Prismodelluppföljning 2020 

• Prissättningsmodell 

• Process Säkerställa leveranser 

• Rekondprocessen 

• Sammanställning internhandel HSF 2020 

• Verksamhetsuppföljning 2020 och 2019 

Utöver ovanstående har även styrande och uppföljande dokumentation så som verksamhetsplan , 
budget, delårsrapporter, årsrapporter och protokoll granskats. 
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2020-06-05 

Tobias Bjööm 
Uppdragsledare 

Magdalena Bergfors 
Projektledare 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (arg nr 556029-6740) 
(PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Västmanland enligt de villkor och 
under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 3 april 2020. PwC ansvarar inte utan 
särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rap
port. 
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PmSALA r.,I KOMMUN 
KOMMUNREVISIONEN 

2020-08-24 

Till: Kommunstyrelsen för ytt
rande 

För kännedom till: 
Kommunfullmäktige 

REVISIONSRAPPORT - Granskning av krisberedskap 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sala kommun genomfört en 
granskning av krisberedskapen i Sala kommun. Granskningens syfte är att svara på frågan 
huruvida kommunstyrelsen säkerställt att det finns en tillräcklig och ändamålsenlig krisbe
redskap i enlighet med lagstiftning och myndigheters riktlinjer. Vår sammanfattande be
dömning är att kommunstyrelsen i Sala kommun inte helt säkerställt tillräcklig och ända
målsenlig beredskap i enlighet med lagstiftning och myndigheters riktlinjer. 

Sala kommun har en till viss del ändamålsenlig organisation för krisberedskap med god 
beredskap i form av funktionen för Tjänsteman i Beredskap (TiB) som finns inrättad. Vid 
händelse av en kris eller extraordinär händelse bedömer granskningen att Sala kommun har 
den operativa fönnågan att hantera en uppkommen situation, med den kompetens och or
ganisering som krävs. Däremot saknas vid tiden för granskning viktiga och grundläggande 
styrdokument. Det finns dock en pågående revideringsprocess av styrande dokumentation. 
Gällande kommunens övergripande arbete med krisberedskap saknas systematik avseende 
rutiner och processer, dels genom att dokumentation inte finns på plats men även genom att 
utbildning samt utvärdering inte genomförs på kontinuerlig och formell basis. Sala kom
muns krisorganisation präglas även till viss del av personberoenden. 

Gällande den lagstadgade risk- och sårbarhetsanalys som kommunen är skyldiga att upp
rätta finns det en beslutad från 2019. Dock består uppgifterna och informationen som ligger 
till grund för denna av material som samlats in under 2007 respektive 2016. Vidare har inte 
samtliga verksamheter varit involverade i framtagandet och den färdiga analysen har inte 
kommunicerats ut i organisationen vilket har resulterat i att dess existens till stor del är 
okänd i kommunen. 

Sedan den stora skogsbranden i Västmanland 2014 har Sala kommuns samverkan med 
andra aktörer blivit mer omfattande. I Västmanland sker samverkan och samordning för 
krishantering genom U-Sam, som står för samverkan i U-län (Västmanlands län), där läns
styrelsen är samordnande. Utöver U-Sam finns det även ett lokalt krishanteringsråd där 
beredskapssamordnaren i Sala kommun är den sammankallande funktionen. Det lokala 
krishanteringsrådet består av både offentliga och privata aktörer och sammanträder regel
bundet för bland annat informationsdelning. Sala kommuns räddningstjänst ingår efter 
skogsbranden 2014 i Räddningsregion Mitt, vilket har resulterat i att räddningstjänsten har 
tillgång till mer resurser och har förmåga till sammanhållen insatsledning och en gemen
sam operativ systemledning. Slutligen samverkar även Sala kommun med frivilliga resurs
grupper (FRG) som bland annat kan stödja räddningstjänsten i brandbekämpning men även 
stötta kommunen inom andra områden. 

Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer: 

• Överväg att upprätta övnings- och utbildningsplan som detaUstyr kompetenshö
jande insatser på samtliga nivåer inom kommunens krisorganisation, exempelvis 
med stöd i MSB:s Vägledning för kommunens utbildnings- och övningsplan 2019-



REVISORERNA 

2022 (MSB 2018-13415). 

• Säkerställ alt styrande dokument revideras kontinuerligt och att de mest centrala 
dokumenten såsom plan för hantering av kris eller extraordinär händelse priorite
ras. Säkerställ även att det finns en ansvarig för revidering av styrande dokumentat
ion. 

• Minska personberoendet genom att: 
o Säkerställ en jämn kunskapsnivå och fortsätt uppmuntra en god säkerhets

och kriskultur samt medvetenhet genom att löpande lyfta krishanterings
frågor på exempelvis ordinarie månadsmöten eller liknande. 

o Se över behovet av resurser i relation till framtida krav på civilt försvar. 
o Överväg att utöka antalet personer som arbetar med frågor kopplade till 

krisberedskap och krishantering. Detta minskar såväl sårbarheter som per
sonberoende i nyckelfunktioner och stärker kommunens krisberedskap vad 
gäller såväl kompetens som uthållighet. 

• Upprätta rutiner för att utvärdera och vid behov revidera risk- och sårbarhetsana
lysen årligen, i enlighet med MSBs riktlinjer (MSBFS 2015 :5). 

• Inför ett tydligt utpekat ansvar för de åtgärder som upprättas i kommunens risk -
och sårbarhetsanalys (RSA) och inför även ett slutdatum för när åtgärderna ska 
vara genomförda. Utred lämpliga insatser för att öka medvetenheten och förståel
sen för syftet med RSA och hur den bör implementeras i övriga planer. Kommunen 
bör även formalisera processen för uppföljning av RSA och den åtgärdsplan som 
tagits fram vid tidigare analyser. 

• Fortsätt att arbeta aktivt med samverkan i k.rishanteringsnätverket inom kommu
nen, samt utred behov av att upprätta ytterligare forum/nätverk med exempelvis 
frivilligorganisationer inom k.risberedskapsområdet. Förslagsvis bör utredningen 
grundas i RSA där analys har genomförts för vilka samhällsviktiga verksamheter 
som finns inom kommunens geografiska områdesansvar. Kommunen bör skapa el
ler inkludera k.risberedskapsfrågor i redan existerande samverkansforum med det 
privata näringslivet. 

• Inrätta uppföljning som en obligatorisk del i Sala kommuns krisberedskapsarbete 
för att kunna säkerställa att åtgärder genomförs, att dokumentation upprättas i öns
kad utformning och omfattning samt att utvärderingar och erfarenhetsåterföring 
genomförs ändamålsenligt. Erfarenheter och iakttagelser från utvärderingar ger un
derlag för förbättringsåtgärder. 

• Utred behovet av att inrätta ett samverkansforum för funktionen Tjänsteman i Be
redskap (TiB). Detta för att säkerställa en enhetlig nivå av kunskap och kompetens, 
att utbildningar och övningar genomförs i ändamålsenlig utsträckning samt för att 
genomföra utvärderingar och erfarenhetsåterföring hos TiB-funktionerna i kom
munen. 

Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder kommunstyrelsen avser vidta med anledning av 
de brister som identifierats i bilagd rappo1t. Svar önskas senast den 15 januari 2021. Revi
sorerna samt konsult finns tillgängliga för föredragning av rappo1ten om så önskas. 

();1/1-u ~-:7~·. ?~,,e, /c!lliLL_ 
Christina Forsgre1 Petra Ribba 
Ordförande Sekreterare 
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Saininanf a ttning 
PwC bedömer att kommunstyrelsen i Sala kommun inte helt säkerställt tillräcklig och 
ändamålsenlig beredskap i enlighet med lagstiftning och myndigheters riktlinjer. Bedömningen 
grundar sig på de kontrollmål som finns vidare beskrivna nedan. 

Observera att denna granskning av Sala kommuns krisberedskap inte innefattar den pågående 
hanteringen av covid-19-pandemin, varken gällande pandemins påverkan på organisationen, dess 
arbetssätt eller på kommunen i övrigt. 

Sala kommun har en till viss del ändamålsenlig organisation för krisberedskap med god beredskap 
i form av funktionen för Tjänsteman i Beredskap (TiB) som finns inrättad. Vid händelse av en kris 
eller extraordinär händelse bedömer granskningen att Sala kommun har den operativa förmågan 
att hantera en uppkommen situation, med den kompetens och organisering som krävs. Däremot 
saknas vid tiden för granskning viktiga och grundläggande styrdokument. Det finns dock en 
pågående revideringsprocess av styrande dokumentation. Gällande kommunens övergripande 
arbete med krisberedskap saknas systematik avseende rutiner och processer, dels genom att 
dokumentation inte finns på plats men även genom att utbildning samt utvärdering inte genomförs 
på kontinuerlig och formell basis. Sala kommuns krisorganisation präglas även till viss del av 
personberoenden. 

Gällande den lagstadgade risk- och sårbarhetsanalys som kommunen är skyldiga att upprätta finns 
det en beslutad från 2019. Dock består uppgifterna och informationen som ligger till grund för 
denna av material som samlats in under 2007 respektive 2016. Vidare har inte samtliga 
verksamheter varit involverade i framtagandet och den färdiga analysen har inte kommunicerats ut 
i organisationen vilket har resulterat i att dess existens till stor del är okänd i kommunen. 

Sedan den stora skogsbranden i Västmanland 2014 har Sala kommuns samverkan med andra 
aktörer blivit mer omfattande. I Västmanland sker samverkan och samordning för krishantering 
genom U-Sam, som står för samverkan i U-län (Västmanlands län), där länsstyrelsen är 
samordnande. Utöver U-Sam finns det även ett lokalt krishanteringsråd där 
beredskapssamordnaren i Sala kommun är den sammankallande funktionen . Det lokala 
krishanteringsrådet består av både offentliga och privata aktörer och sammanträder regelbundet 
för bland annat informationsdelning. Sala kommuns räddningstjänst ingår efter skogsbranden 2014 
i Räddningsregion Mitt, vilket har resulterat i att räddningstjänsten har tillgång till mer resurser och 
har förmåga till sammanhållen insatsledning och en gemensam operativ systemledning. Slutligen 
samverkar även Sala kommun med frivilliga resursgrupper (FRG) som bland annat kan stödja 
räddningstjänsten i brandbekämpning men även stötta kommunen inom andra områden. 

Kontrollmål 1: Organisation 

Delvis uppfyllt 

Kommunstyrelsen i Sala kommun har till viss del säkerställt en ändamålsenlig och tillräcklig 
organisation för kommunens åtaganden gällande krisberedskap. Organisationen är uppbyggd av 
relevanta funktioner och en fungerande beredskapsfunktion finns på plats. Kommunstyrelsen har 
inte säkerställt att styrande dokument och riktlinjer hålls uppdaterade och vidare bedöms att 
kommunens organisation för krisberedskap präglas av personberoenden. 
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Kontrollmål 2: Systematik 

Ej uppfyllt 

Kommunens arbete med krisberedskap präglas av informella rutiner och arbetssätt . Uppföljning 
och utvärdering samt övning och utbildning genomförs inte systematiskt eller i den utsträckning 
som kan anses vara ändamålsenligt. 

Kontrollmål 3: Risk- och sårbarhetsanalys 

Ej uppfyllt 

Kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) har inte prioriterats. RSA:n är inte 
kommunicerad till kommunens organisation och den baseras på uppgifter som inte kan ses som 
aktuella. Det är endast ett fåtal verksamheter i kommunen som varit involverade i framtagandet av 
RSA:n. De åtgärder som har formulerats har inte prioriterats eller tilldelats ansvarig. 

Kontrollmål 4: Samverkan 

Uppfyllt 

Samverkan sker ändamålsenligt till stor del med bland annat det regionala samverkansorganet 
U-Sam, med frivilliga resursgrupper samt det lokala krishanteringsrådet. Det saknas dock ett 
internt samverkansforum med fokus på krisberedskap. 

Rekommendationer 

Kopplat till ovanstående rekommenderar vi Salas kommunstyrelse att beakta följande i kommande 
krisberedskapsarbete: 

• överväg att upprätta övnings- och utbildningsplan som detaljstyr kompetenshöjande 
insatser på samtliga nivåer inom kommunens krisorganisation , exempelvis med stöd i 
MSB:s Vägledning för kommunens utbildnings- och övningsplan 2019-2022 (MSB 
2018-13415) . 

• Säkerställ att styrande dokument revideras kontinuerligt och att de mest centrala 
dokumenten såsom plan för hantering av kris eller extraordinär händelse prioriteras. 
Säkerställ även att det finns en ansvarig för revidering av styrande dokumentation. 

• Minska personberoendet genom att: 

o Säkerställ en jämn kunskapsnivå och fortsätt uppmuntra en god säkerhets- och 
kriskultur samt medvetenhet genom att löpande lyfta krishanteringsfrågor på 
exempelvis ordinarie månadsmöten eller liknande. 

o Se över behovet av resurser i relation till framtida krav på civilt försvar. 

o överväg att utöka antalet personer som arbetar med frågor kopplade till 
krisberedskap och krishantering. Detta minskar såväl sårbarheter som 
personberoende i nyckelfunktioner och stärker kommunens krisberedskap vad 
gäller såväl kompetens som uthållighet. 

• Upprätta rutiner för att utvärdera och vid behov revidera risk- och sårbarhetsanalysen 
årligen, i enlighet med MSBs riktlinjer (MSBFS 2015:5). 

• Inför ett tydligt utpekat ansvar för de åtgärder som upprättas i kommunens risk -och 
sårbarhetsanalys (RSA) och inför även ett slutdatum för när åtgärderna ska vara 
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genomförda. Utred lämpliga insatser för att öka medvetenheten och förståelsen för syftet 
med RSA och hur den bör implementeras i övriga planer. Kommunen bör även formalisera 
processen för uppföljning av RSA och den åtgärdsplan som tagits fram vid tidigare 
analyser. 

Fortsätt att arbeta aktivt med samverkan i krishanteringsnätverket inom kommunen, samt 
utred behov av att upprätta ytterligare forum/nätverk med exempelvis frivilligorganisationer 
inom krisberedskapsområdet. Förslagsvis bör utredningen grundas i RSA där analys har 
genomförts för vilka samhällsviktiga verksamheter som finns inom kommunens 
geografiska områdesansvar. Kommunen bör skapa eller inkludera krisberedskapsfrågor i 
redan existerande samverkansforum med det privata näringslivet. 

Inrätta uppföljning som en obligatorisk del i Sala kommuns krisberedskapsarbete för att 
kunna säkerställa att åtgärder genomförs, att dokumentation upprättas i önskad utformning 
och omfattning samt att utvärderingar och erfarenhetsåterföring genomförs 
ändamålsenligt. Erfarenheter och iakttagelser från utvärderingar ger underlag för 
förbättringsåtgärder. 

Utred behovet av att inrätta ett samverkansforum för funktionen Tjänsteman i Beredskap 
(TiB). Detta för att säkerst~lla en enhetlig nivå av kunskap och kompetens, att utbildningar 
och övningar genomförs i ändamålsenlig utsträckning samt för att genomföra utvärderingar 
och erfarenhetsåterföring hos TiB-funktionerna i kommunen. 
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1. Inledning 
1.1. Bakgrund 
Risker och hot som finns i samhället kräver en förmåga att hantera kriser oavsett typ av händelse; 
det kan vara naturhändelser, pandemier, cyberhot eller händelser som rör IT-säkerhet och teknisk 
infrastruktur. En bristande krisberedskap riskerar att kriser och allvarliga händelser får mer 
allvarliga konsekvenser och att verksamheten i fråga inte kan hantera dessa på ett lämpligt sätt. 
Det kan få ekonomiska, materiella , förtroendemässiga och personella konsekvenser för 
verksamheten och samhället i stort. 

Krisberedskap är en nyckelkomponent för att skapa resiliens och robusthet inom kommunen och 
dess geografiska område. Det handlar även om att stärka samhällets förmåga att förebygga och 
hantera kriser och extraordinära händelser. 

En viktig grund för kommunernas krisberedskap är de uppgifter som framgår av lag (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap. 

Lagen syftar till att kommuner skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga 
att hantera krissituationer i fred. Kommuner skall därigenom också uppnå en grundläggande 
förmåga till civilt försvar. Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som 
avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig 
störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun . 

Enligt lagen skall kommunen analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa inom 
kommunen och hur de kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas 
och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys , som utgör grunden för vidare åtgärder för att 
stärka krisberedskapen . Vidare skall det även finnas en krisledningsnämnd i varje kommun för att 
fullgöra uppgifter under extraordinära händelser. 

Revisorerna har med utgångspunkt i väsentlighet och risk funnit det angeläget att granska 
kommunens beredskap inför och vid kris, extraordinära händelser och höjd beredskap. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 
Granskningens syfte är att svara på frågan huruvida kommunstyrelsen har säkerställt att det finns 
en tillräcklig och ändamålsenlig krisberedskap i enlighet med lagstiftning och myndigheters 
riktlinjer. 

Följande revisionsfrågor används för att svara mot syftet: 

• Har kommunen en ändamålsenlig organisation (inkl. styrande dokumentation) för 
krisberedskap? 

• Sker kommunens arbete med krisberedskap systematiskt ex. genom utbildning/övning, 
kontinuerlig utvärdering och uppdatering av styrande dokument? 

• Genomför kommunen risk- och sårbarhetsanalys i enlighet med MSB:s riktlinjer och 
genomförs åtgärder utifrån resultatet av RSA? 
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• Arbetar kommunen systematiskt med samverkan utifrån ett krisberedskapsperspektiv? 

1.3. Revisionskriterier 

• Lag (2006:544) samt förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). 

• Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter om kommuners risk
och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2015:5) . 

• överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 (MSB 2018-09779, SKL 
18/0310) 

1.4. Avgränsning 

Granskningen omfattar kommunstyrelsen, i övrigt se revisionsfrågorna . 

1.5. Metod 
Granskning och sammanställning av relevant dokumentation. Intervjuer med relevanta tjänstemän 
och politiker. Se bilaga 1 och 2. 
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2. 

2.1. 

2. 1.1. 

Iakttagelser och 
bedön1ningar 

Kontrollmål 1: Organisation 

Iakttagelser 

Organisation för krisberedskap och krishantering 

Kommunstyrelsen i Sala kommun har det övergripande ansvaret för kommunens verksamhet inom 
ramen för lag 2006:544 om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap, (LEH). Ansvaret för samordning av kommunens 
krisberedskap är ålagt kommunens beredskapssamordnare, under kommunchefen . 

Kommunstyrelsens ledningsutskott utgör krisledningsnämnd (KLN) i Sala kommun. KLN utgörs av 
fem ordinarie ledamöter samt fem ersättare. Nämnden har rätt att överta beslutanderätt, helt eller 
delvis , från övriga nämnder i enlighet med LEH (2006:544) vilket framgår av reglemente för 
krisledningsnämnden , fastställt av kommunfullmäktige 2020-04-27. Reglementet återfinns under 
författningssamling KFS 129 med diarienummer 2020/483. Aktivering av KLN är ett politiskt beslut 
där kommunstyrelsens ordförande har mandat att fatta beslut om aktivering , i händelse av dennes 
frånvaro finns en delegationsordning enligt ordinarie förfarande. Kommunstyrelsens ordförande 
fattar beslut om aktivering av KLN efter dialog med kommunens krisberedskapssamordnare samt 
räddningschefen. 

Sala kommuns övergripande krisorganisation utgår från en strategisk ledning underställd 
kommunchefen genom kommunens ledningsgrupp, denna funktion kallas inriktnings- och 
samordningsfunktion , fortsatt refererad till som ISF. Funktionen bemannas av kommunchefen och 
beredskapssamordnare samt externa aktörer vid behov. Den operativa krisledningen organiseras 
genom en krisledningsstab benämnd ISF-stöd vilken bemannas av ett antal grundfunktioner 
ålagda särskilda ansvarsområden. Kommunchefen utser vilka personer som ska ingå i staben och 
kan vid behov adjungera in ytterligare sakkunniga. Den operativa staben leds av en stabschef, 
vanligtvis innehar kommunchefen denna roll. Arbetsfördelning och beskrivning av stabsroller 
återfinns i dokument Inriktning och instruktioner för krisledning Sala 2016. Det finns för närvarande 
ingen fastslagen rutin för ersättare till funktioner inom Sala kommuns krisorganisation . 

Kommunens kontor (förvaltningar) har i sin tur egna organisationer för krisledning och beredskap 
under respektive ansvarig nämnd i enlighet med ansvarsprincipen1

. Kommunkontoren får i viss 
utsträckning stöd av den centrala beredskapsfunktionen i framtagande av bland annat deras 
krisplaner. 

Under normala omständigheter drivs arbetet med krisberedskap av kommunens 
beredskapssamordnare, tillika säkerhetsskyddschef. Även ansvar för samordning av det civila 
försvaret ligger under hos beredskapssamordnaren . Närliggande områden såsom intern säkerhet 
och brottsförebyggande arbete ligger på Räddningstjänsten Sala-Heby där kommunens 
räddningschef även innehar rollen som säkerhetschef. Det nära samarbetet som finns mellan 

1 Ansvarsprincipen fastslår att den som har ett ansvar för en verksamhet under normala 
förhållanden har motsvarande ansvar under krissituationer. Läs mer i MSB:s "Handbok i kommunal 
krisberedskap" MSB1575- maj 2020. 
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krisberedskapsarbetet samt räddningstjänstens arbete med säkerhet och olycksförebyggande 
åtgärder, är delvis ett resultat av att samordning för krisberedskap tidigare låg hos 
räddningstjänsten . Kommunen har formellt sett en avgränsning mellan dessa områden, 
ansvarsmässigt, men de som driver och samordnar frågorna utför mycket av strategiskt och 
operativt arbete i dialog mellan varandra. 

Vidare har kommunen tillsatt funktionen Tjänsteman i beredskap (TiB) vilken benämns som 
Inriktnings- och samordningskontakt (ISK) i Sala kommun, fortsatt i rapporten används 
förkortningen TiB. Funktionen inrättades under 2016 efter att skogsbranden i Västmanland 2014 
aktualiserat behovet av beredskap. TiB-funktionen bemannas av nio personer på rullande schema, 
en vecka i taget. Funktionen bemannas 24 timmar om dygnet 365 dagar om året. De personer som 
tjänstgör som TiB utgörs av kommunens kontorschefer, vilket enligt intervjuer bidrar till att TiB 
funktionen är välkänd inom kommunen. Organisatoriskt ligger TiB-funktionen under 
beredskapssamordnarens ansvar. 

Den som tjänstgör som TiB kopplar upp sig mot TiB-numret från sin jobbtelefon alternativt från sin 
privata telefon. Rakel är inte ett vedertaget kommunikationsmedel då enbart några få har kunskap 
om rakel-användning . TiB-funktionen ansvarar för initial larmning och samordning vid en inträffad 
händelse. Som stöd i sitt arbete finns en antagen och uppdaterad instruktion för TiB. 

lnkallning och aktivering av ISF sker i praktiken av TiB, beredskapssamordnare eller kommunchef 
vilket föranleds av en dialog mellan , oftast, dessa tre funktioner. lnkallningen sker vanligtvis genom 
mejl eller sms, men även muntligt. För närvarande finns ingen plan för hur inkallning/larmning går 
till vid sådana förhållanden att ordinarie kommunikationskanaler inte är tillgängliga . 

Det framkommer under intervjuer med tjänstepersoner att kommunens centrala krisledning, ISF, 
efter aktivering av krisledning följer stabsmetodik framtagen av MSB. Vilken kommunledningen 
samt ytterligare resurser genomgått utbildning för. Det specifika arbetssättet som anges återfinns 
ej i några dokumenterade rutiner. 

Kommunikation 

Med kommunikation i detta avsnitt menas den samordnade och riktade informationen som ges till 
medborgare vid en krissituation. Kommunikation kan även innebära information som delges internt 
inom kommunens organisation för krisberedskap, inför och vid en samhällsstörning eller annan typ 
av krissituation . 

Ansvar för kommunikation till medborgare inför eller vid en kris eller samhällsstörning följer 
ordinarie chefsansvar i Sala kommun . Vilket innebär att varje enskild förvaltningschef, kontorschef i 
Salas fall, ansvarar för att nå ut med information rörande händelser som sker inom den aktuella 
förvaltningen och som har eller kan ha påverkan på kommunens medborgare och annan 
verksamhet inom kommunen . Till sin hjälp har förvaltningarna informationsenheten som stöttar 
med kommunikation och information. Sala kommun saknar en funktion för Kommunikatör i 
Beredskap (KiB). 

Kriskommunikation inom kommunen samordnas av kommunikationschefen som även har en 
utpekad roll i ISF-staben vid eventuell krisledning i stab. Kommunikationschefen har mandat att 
kalla in ytterligare resursförstärkning vid behov, i form av kommunikatörer från andra förvaltningar, 
utanför informationsenheten. Mandatet att samordna resurser uppfattas av intervjuade som givet 
dock ej nedtecknat formellt. 

Kommunikationschefen i Sala kommun har stöd i sitt arbete med kriskommunikation genom länets 
kommunikatörsnätverk som samordnas av länsstyrelsen. Nätverksträffar sker i normalfall en gång i 
halvåret. Under intervjuer uppges att samverkan på regional nivå möjliggör för utbyte av lärdomar 
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samt informationsmaterial. Genom nätverket kan frågor om kriskommunikation tas upp och 
erfarenheter utbytas. 

lnformationsenheten har tagit fasta på den guide om kriskommunikation som är framtagen av 
länsstyrelsen Västra Götaland - Kriskommunikation under svåra förhållanden - en vägledning från 
2018. 

Dokumentation 

Sala kommuns krisberedskap utgår i huvudsak från styrdokumentet Policy för krisberedskap Sala 
kommun 2016. Policyn redogör för kommunens åtaganden som följer av överenskommelsen 
2013-05-17 mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) om kommunernas krisberedskap . Dokumentet är ej reviderat sedan det antogs 
under föregående mandatperiod (2016) och fullgör således inte underlag för styrning och planering 
av kommunens krisberedskap för innevarande mandatperiod. 

Utöver ovan nämnd policy utgår krisberedskapsarbetet av dokumentet Inriktningar och 
instruktioner för krisledning Sala 2016, vilken i närmast liknar en plan för genomförande av 
krisberedskapsarbetet. Dokumentet beskriver på en översiktlig nivå; organisering, arbetsfördelning 
och roller samt exempel på olika delar inom kommunens krisberedskap såsom kommunikation och 
samverkan. En del i dokumentet anger vidare att utvärdering ska ske efter en inträffad 
samhällsstörning. Organisering av räddningstjänst samt POSOM är två områden som tas upp i 
dokumentet. I likhet med kommunens Policy för krisberedskap är Inriktningar och instruktioner för 
krisledning ej reviderat sedan föregående mandatperiod vilket är märkbart i det att delar av 
dokumentet inte överensstämmer med de faktiska rutiner och arbetssätt som tas upp under 
intervjuer med tjänstepersoner. Exempelvis anger dokumentet att sociala medier används som 
kommunikationskanal för krisinformation men vid intervjuer anges att sociala medier inte används 
av kommunen efter ett aktivt beslut i frågan . 

För närvarande har kommunen ingen särskild plan för kriskommunikation däremot är riktlinjer för 
kriskommunikation under revidering vid granskningens genomförande. Tidigare hade 
informationsenheten en så kallad riktlinje för information vid kris, beslutad 2014, som fungerade 
som operativt stöd, men riktlinjen uppges ha blivit inaktuell samma år då organisationen ändrats 
och personer slutat i kommunen. 

Under intervjuer framhålls att revidering av styrande dokument blivit eftersatt till följd av en 
omorganisation som dragit ut på tiden samt den pågående hanteringen av covid-19-pandemin . 
Planen framöver är att styrdokument ska uppdateras under hösten 2020. 

Granskningen iakttar vidare att Sala kommuns tjänstemannaledning föredrar dokumentation som 
ej är detaljstyrda, en önskan finns om att hålla dokumenten på en hög abstraktionsnivå. Diskussion 
har förts med länsstyrelsen Västmanland som har en annan syn på hur dokumenten ska 
formuleras för att ge adekvat stöd. 

2.1 .2. Bedömning 

PwC bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt 

Sala kommuns krisberedskap är i hög grad beroende av nyckelkompetenser som ansvarar och 
driver en stor del av kommunens krisberedskapsarbete. Exempelvis ligger ett stort ansvar på 
kommunens beredskapssamordnare vilket förordar ett väsentligt mått av nyckelpersonberoende. 
Till viss del undviks detta personberoende av en mer allmänt hållen kunskap om rutiner och 
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arbetssätt men på grund av avsaknad av systematik i rutin- och processbeskrivningar riskerar 
kommunens arbete påverkas negativt i händelse av särskilt personalbortfall. 

Gränsdragningen för ansvar i krisberedskap samt räddningstjänstens arbete bedöms vara oklart 
då frågorna formellt sett skiljer sig åt och ligger under olika ansvariga nämnder, i praktiken är 
dessa två områden nära integrerade genom tätt samarbete mellan beredskapssamordnare och 
räddningschefen . Ett nära samarbete kan i sig vara positivt men i Sala kommuns fall , där 
personberoendet i frågan kring krisberedskap gör sig gällande, finns en risk att oklarheter kring 
ansvar försvårar ett systematiskt arbete. 

Vidare saknar kommunen rutiner för ersättare vilket leder till en brist i redundans i stora delar av 
kommunens organisation för krisberedskap. 

Sala kommun saknar det metodstöd i form av kriterier för att på ett likartat sätt kunna bedöma en 
inträffad incident, händelse eller situation. Aktivering av krisledning på tjänstemannanivå bör ha 
förankring i styrande dokument, särskilt för att kunna säkerställa att en liknande bedömning görs 
oberoende av person. Ansvaret för aktivering av krisorganisationen, bortsett från aktivering av 
krisledningsnämnd, saknar ett tydligt och avgränsat ansvar. 

Kommunstyrelsen har säkerställt en kontinuerlig beredskap i form av den TiB-organisation som 
finns på plats. Denna funktion uppges fungera ändamålsenligt men granskningen har identifierat 
ett antal brister, såsom avsaknad av kontinuerlig och systematisk utvärdering och uppföljning av 
organisationen som sådan. Därtill saknas en särskild TiB-telefon vilket kan leda till att larm faller 
mellan stolarna om den som tjänstgör som TiB inte är inloggad i systemet. Vidare saknas plan för 
alternativa kommunikationssätt vid störda förhållanden. 

Sala kommuns styrande dokumentation samt stöd i form av dokumenterade rutiner saknas i all 
väsentlighet för innevarande mandatperiod. Vidare saknas en tydlig hierarki och struktur för 
dokumenten i sig vilket kan leda till oklarheter gällande dokumentets målgrupp och syfte samt 
avsaknad av tydlig ledning i form av dokumenterade rutiner. 

Vidare diskrepans mellan dokumentation och verkligt arbetssätt kan exemplifieras genom 
POSOM-stödet som finns beskrivet i dokumentation från 2016, men intervjuer gör gällande att det 
saknas en bred kunskap om POSOM- organisationen och dess nuvarande funktion. 

Slutligen bedöms Sala kommuns ansats om att hålla dokumentation på en övergripande nivå utan 
detaljerad styrning, som icke ändamålsenligt. Detta då personberoende och brist på kontinuerlig 
övning och utbildning sammantaget kan leda till att det saknas adekvat stöd i det operativa arbetet 
om styrande dokumentation inte ger tillräckliga styrning för de som ska agera efter dessa 
dokument. En krisplan av operativ karaktär kan ses som önskvärt. 

2.2. 

2.2.1 . 

Kontrollmål 2: Systematik 

Iakttagelser 

Sala kommuns planering och åtgärder inför och vid en kris - samhällsstörning eller extraordinär 
händelse- följer såväl formella som informella rutiner som upparbetats över tid. Intervjuade 
personer ur tjänstemannaorganisationen anser att mycket av kommunens arbete med 
krisberedskap synnerligen har förbättrats i och med lärdomar gjorda efter skogsbranden i 
Västmanland 2014 samt skogsbränderna sommaren 2018. 

Samtliga styrande dokument för krisberedskap, bortsett instruktionen för TiB, är i behov av 
uppdatering och revidering vid granskningens genomförande. Tjänstepersoner uppger vid intervju 
att ansvar för revidering av dokument inte är definierat. 
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Kommunens organisation för krisberedskap är bemannad av relevanta kompetenser som har 
erfarenhet av operativt arbete med krisberedskap, däremot uppges att ändamålsenligt stöd i form 
av riktlinjer, planer eller andra relevanta hjälpmedel såsom kriterier för bedömning av en händelse, 
inte finns på plats. 

Utbildning och övning 

Sala kommun har ingen antagen plan för utbildning och övning för innevarande mandatperiod. I 
den policy för krisberedskap från 2016 anges att utbildning och övning ska ske kontinuerligt för 
såväl krisledningsnämnd och inriktnings- och samordningsfunktion som för de personer som 
upprätthåller funktionen inriktnings- och samordning kontakt. Där anges att övning och utbildning 
ska ske från minst två gånger per år till årligen eller vartannat år. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott tillika krisledningsnämnd har inte genomgått specifik utbildning 
för deras uppdrag men inom ramen för Totalförsvarsövningen 2020 har ledamöterna i KLN övats. 
lntervjusvar pekar på att mer specifik utbildning för KLN är efterfrågad och då med särskilt fokus på 
ansvar och förvaltningsrättsliga aspekter. Det finns en medvetenhet inom organisationen att övning 
behöver prioriteras även hos kommunstyrelsen. 

Angående utbildning och övning för tjänstemannaorganisationen uppges vid intervjuer att 
utbildning i stabsmetodik har erbjudits och genomförts av ett flertal tjänstepersoner i närtid, vilken 
hålls av MSB. lntervjusvar pekar på att kommunledningen erbjudit denna utbildning i bred skala. 
Däremot uppges att krisövningar, exempelvis scenariobaserade stabsövningar, inte har 
genomförts i närtid . Vidare har särskild utbildning för de som tjänstgör som TiB har efterfrågats och 
enligt dokumentation från 2016 planerats för, dock har denna slags utbildning inte genomförts. 

Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning och implementering av åtgärder som kan komma att bli aktuella efter övningar eller 
skarpa händelser görs i första hand genom extern konsultation . Kommunen har efter mer allvarliga 
händelser såsom skogsbränder, tagit hjälp av extern konsult i utförandet av utvärdering av 
kommunens krishantering . Däremot finns ingen upparbetad rutin för kontinuerlig utvärdering av 
händelser och därtill finns ingen dokumenterad metodik som används i praktiken. I 
dokumentationen kan ej utläsas om det finns en rutin för omhändertagande av åtgärder efter 
utvärderingar är genomförda, vilket även bekräftas under intervjuer. 

Gällande intern utvärdering av krisberedskapsarbetet finns ingen formell rutin, men i nära 
samarbete inom organisationen delas kunskap och erfarenheter löpande. TiB-funktionen i Sala 
kommun har inget forum för utvärdering av funktionenfTiB-organisationen , vilket är något som 
efterfrågas under intervjuer. 

Granskningen iakttar vidare att resultatet från kommunens risk- och sårbarhetsanalys inte följs upp 
rutinmässigt. Resultatet från analysen gör sig inte gällande i planering för verksamheterna eller 
budgetplaneringen. Kommunen strävar efter att göra RSA-arbetet till en mer tongivande insats 
men anger vid intervjuer att det finns en bit kvar innan RSA:n utgör den grund som den är tänkt att 
göra. 

2.2.2. Bedömning 

PwC bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt. 

Sala kommuns arbete med krisberedskap sker inte på ett tillräckligt systematiskt sätt för att 
kontrollmålet ska anses vara uppfyllt. Organisationen förlitar sig i stor mån på den kompetens och 
erfarenhet som finns, vilket är en förutsättning för det operativa arbetet, men systematik och 
strategi för arbetet med krisberedskap finns inte fullt ut på plats. Mycket av kommunens arbete 
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med och planering för beredskap "sitter i väggarna" och utbildning i och uppföljning av frågorna 
omhändertas genom informella rutiner. 

Bedömningen grundar sig vidare på avsaknad av formaliserat stöd för beslut av inkallning till 
krisledning och bedömning av en händelses art. Som nämnt under föregående kontrollmål , saknar 
kommunen för närvarande bedömningskriterier för en inträffad kris. 

Vidare finns oklarheter kring hur processen ser ut för att säkerställa en kontinuerlig 
revideringsprocess, då ansvaret för processen ej är definierat. 

Det finns en diskrepans mellan dokumenterad plan för övning , i enlighet med Policy för 
krisberedskap från 2016, och verkligt utfall av övningar och utbildningar. I och med avsaknad av 
fastslagen övnings- och utbildningsplan för innevarande mandatperiod har kompetenshöjande 
insatser inom krisberedskap blivit eftersatt. Detta gäller för såväl KLN, som för 
tjänstemannaorganisationen samt TiB-funktionen. Det har erbjudits utbildningar inom stabsmetodik 
men detta bedöms av granskningen som otillräckligt då dessa utbildningar är av mer generell 
karaktär och inte specificerad till Sala kommuns egen organisation eller planering. 

Vidare saknar Sala kommun ett systematiskt tillvägagångssätt och rutiner för utvärdering och 
erfarenhetsåterföring efter övning eller verkliga händelser. Utvärdering har skett vid större 
händelser men det saknas systematik i kommunens utvärderingsarbete. Detsamma gäller för 
omhändertagande av åtgärder, då det saknas formella rutiner för att implementera 
förbättringsåtgärder inom organisationen. Förbättringar görs, men inte på ett systematiskt 
tillfredsställande sätt. 

2.3. Kontrollmål 3: Risk- och sårbarhetsanalys 
Varje kommun ska enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap identifiera, värdera och analysera sina risker 
och sårbarheter i en sammanställd risk- och sårbarhetsanalys (RSA). RSA:n ligger med fördel till 
grund för kommunens riktlinjer för hantering av extraordinära händelser, för handlingsprogrammet 
för skydd mot olyckor samt för en eventuell säkerhetsanalys. En RSA ska enligt lagstiftning tas 
fram för varje mandatperiod och RSA:n ska även lämnas in till länsstyrelsen en gång per 
mandatperiod, och däremellan ses över årligen. Enligt MSBFS 2015:5 ska risk- och 
sårbarhetsanalysen användas som underlag vid planering och beslut om åtgärder för att minska 
sårbarheten i verksamheten eller stärka kommunens krishanteringsförmåga hos berörda 
verksamheter, kommunalägda bolag och kommunalförbund . 

2.3. 1. Iakttagelser 

Sala kommun har en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) från 2019. Enligt RSA:n är dess syfte att 
utgöra en grund i Sala kommuns löpande arbete med att förbättra möjligheten att motstå och 
hantera händelser som kan leda till en samhällsstörning eller extraordinär händelse. Vidare är 
målet att RSA:n ska ligga till grund för förebyggande åtgärder, planering , utbildningar och övningar 
i syfte att stärka kommunens förmåga att hantera kriser och minska oönskade händelsers 
skadlighet på människors liv, hälsa, egendom och miljö. Det framgår även i analysen att RSA:n 
kan ses som ett sammanfattande dokument över Sala kommuns risker och sårbarheter "vid 
skrivande tidpunkt". 

Materialet som ligger till grund för RSA:n från 2019 är till stor del ett tvådagarsmöte med 
företrädare för samtliga verksamhetsledn ingar i kommunen som skedde under 2007, dock kommer 
majoriteten av uppgifterna från arbetsmöten som hölls under 2016. Efter de arbetsmöten som hölls 
under 2016 har även återkommande konversationer hållits med kontorsledningarna. 
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Enligt intervjusvar är det Sala kommuns beredskapssarnordnare som har tagit fram samt 
sammanställt informationen till analysen. Kommunens ledningsgrupp och kontorsledningarna har 
även till viss del varit involverade, främst när det gäller att identifiera kritiska beroenden. 

Det framgår av intervjusvar att det finns en diskrepans mellan hur processen står beskriven i 
dokumenterat och vad som sker i praktiken inom ramen för framtagandet av RSA:n . Arbetet i 
praktiken sker inte systematiskt och enligt det som står beskrivet i planen, utan snarare ad 
hoc-mässigt. Det framkommer att det saknas central styrning gällande RSA och att en faktisk 
process saknas för arbetet. Utifrån intervjusvar konstateras även att det inte genomförs någon 
uppföljning på RSA:n . Den RSA som tagits fram och beslutats under 2019 har inte heller 
kommunicerats ut i organisationen eller till kommunens kontor (förvaltningar) och bolag. 

Under intervjuer lyfts att RSA ej är förankrat i övriga krisledningsarbetet och det uppges inte finnas 
resurser eller tid för att analysera de RSA som görs. Generellt så används RSA inte som ett 
verktyg eller som ett ingångsvärde i verksamheten. Enligt intervjusvar har arbetet med att använda 
framtagen RSA som grund till kommunens krisberedskapsplanering inte påbörjats. 

2.3.2. Bedömning 

PwC bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt. 

Bedömningen grundar sig på ett antal faktorer. Sala kommuns risk- och sårbarhetsanalys (RSA) är 
inte känd i kommunen, dels i termer av dess existens men även gällande hur processen för 
framtagandet ser ut. Det som framkommit i RSA:n har inte kommunicerats ut till berörda 
verksamheter och samtliga verksamheter, exempelvis räddningstjänsten, har inte varit involverade 
i processen för framtagandet. Att tillägga är dock att Sala kommun genomför RSA i enlighet med 
de kriterier som ställs i MSB:s riktlinjer (2015:5) . 

Vidare är RSA:n inte heller dimensionerande för kommunens övriga arbete med krisberedskap, det 
vill säga att den inte utgör grunden för krisberedskapsarbetet. Då materialet och uppgifterna som 
ligger till grund för analysen är från 2007 samt 2016 kan det inte säkerställas att det som 
identifierats fortfarande är aktuellt. Detta förtydligas ytterligare då det inte genomförs någon 
uppföljning av RSA:n . 

Slutligen är de åtgärder som presenteras i kommunens RSA inte periodiserade, vilket innebär att 
det inte framgår när bristerna ska ha åtgärdats och det finns ingen utpekad ansvarig för åtgärderna 
och dess implementation. Sammanfattningsvis kan RSA beskrivas som ett område som har 
identifierats för förbättring och att det finns en ambition att inför framtida risk- och 
sårbarhetsanalyser i större utsträckning systematisera processer med att identifiera risker och 
sårbarheter, involvera fler aktörer, kommunicera ut RSA:n till organisationen samt att årligen 
genomföra uppföljning av analysen. 

2.4. Kontrollmål 4: Samverkan 
Samverkan beskrivs ofta som den funktion som, genom att aktörer kommer överens, åstadkommer 
inriktning och samordning av tillgängliga resurser. Att varje offentlig aktör är skyldig att samverka 
med andra är viktigt och det framgår även av ansvarsprincipen. Regeringen har tydliggjort i olika 
förarbeten att ansvarsprincipen inte kan uppfyllas genom att man enbart ser till den egna 
verksamheten . 

När samhällsstörningar uppstår kan det gå åt mycket energi och tid för att reda ut vem som får, 
kan eller ska göra något, tid som istället skulle kunna användas för att se till helheten och 
säkerställa att uppgiften blir löst. Regeringen anser därför att samverkan mellan både offentliga 
aktörer på alla nivåer och icke-offentliga aktörer bör stimuleras ytterligare. När samhällsstörningar 
eller kriser inträffar är det försent att börja förbereda sig. Aktörers roller måste redan i förväg vara 
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inövade, kända och accepterade genom bland annat möten, planering , utbildning och övning . 
Förutsättningarna för lyckad samverkan är helt beroende av att det finns etablerade former för 
samverkan i det dagliga arbetet. Det innebär därför snarare en naturlig utveckling av rådande 
förhållanden än radikala förändringar. Kommunerna ska, inom sitt geografiska område, verka för 
att samordna de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en extraordinär 
händelse. De ska också verka för samordning av informationen till allmänheten under en sådan 
händelse. 

2.4.1 . Iakttagelser 

I intervjuer framhålls att Sala kommun är en kommun som har stora behov av samverkan med 
avseende på uthållighet vid längre ihållande kriser med tanke på de stora skogsbränder som 
inträffat under 2014 respektive 2018. Sala kommun ingår på länsnivå i U-Sam, ett regionalt 
krishanteringsråd för krisberedskap i Västmanland, vilket består av representanter från länets tio 
kommuner, räddningstjänst , polis, Region Västmanland , Försvarsmakten , SOS Alarm AB, 
Sveriges Radio P4 och länsstyrelsen. Det är länsstyrelsen som är sammankallande och som leder 
samverkansorganet. Sammanslutningen syftar till att stärka samhällets förmåga att upprätthålla 
viktiga samhällsfunktioner i olika krissituationer. U-Sam utgör en Inriktnings- och 
Samordningsfunktion (ISF) på regional nivå och syftar även till att dela information och lägesbild, 
samt ge möjlighet att dela resurser. U-Sam utgör också ett stöd för länsstyrelsen i dess funktion 
som geografiskt områdesansvarig på regional nivå. Räddningschefen i Sala kommun har möjlighet 
att sammankalla U-Sam vid behov. 

U-Sam har även ett nätverk specifikt för funktioner inom kommunikation och kriskommunikation . 
Kommunikatörsnätverket sammanträder ungefär en gång per halvår och får då bland annat ta del 
av informationsmaterial och dela lärdomar och material med varandra. 

Utöver U-Sam finns även ett lokalt krishanteringsråd med ett antal lokala aktörer, privata såväl som 
offentliga, vilka möts ett antal gånger per år med fokus på krisberedskap och totalförsvar. 

Det framgår under intervjuer att det saknas ett samverkansforum för kommunens Tjänstemän i 
Beredskap (TiB). Dessa sammanträder aldrig på möten för att diskutera funktionens funktionalitet , 
uppdateringar, utvärderingar eller uppföljningar. 

Sedan den stora skogsbranden i Västmanland 2014 har Sala kommun ökat sin förmåga att arbeta 
och samverka med, respektive ta emot, frivilliga resursgrupper (FRG). FRG är en frivillig resurs för 
kommunal krishantering . Syftet är att få ett strukturerat samarbete mellan kommun och frivilliga 
och på så sätt ge kommunen tillgång till extra personalresurser vid kriser. Sedan skogsbranden har 
även räddningstjänsten i Sala kommun ingått i Räddningsregion Mitt och det finns även ett 
samverkansforum för räddningschefer i Region Västmanland . 

2.4.2. Bedömning 

PwC bedömer kontrollmålet som uppfyllt. 

Det regionala samverkansorganet U-Sam innebär att det finns en etablerad samverkan inom länet 
som även har använts vid flertalet tillfällen . Vidare finns det även ett lokalt krishanteringsråd där 
beredskapssamordnaren i Sala kommun är sammankallande. Det kan däremot konstateras att 
detta inte till fullo är känt i kommunen. 

Sala kommun har avtal med och använder sig av frivilliga resursgrupper (FRG), detta är även ett 
område som förbättrats sedan den stora skogsbranden i Västmanland 2014. Sedan skogsbranden 
har även räddningstjänsten i Sala kommun anslutit sig till Räddningsregion Mitt och har därmed 
tillgång till mer och fler resurser, vilket anses ändamålsenligt. 

Det saknas i Sala kommun ett samverkansforum för Tjänstemän i Beredskap (TiB) , med möjlighet 
att bland annat utbildas, övas eller utvärdera funktionens arbete. Att tillägga är att det till viss del 
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även saknas ett kommunicerat och regelbundet internt samverkansforum med fokus på 
krisberedskap ur ett kommunövergripande perspektiv. 
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3. Revisionell bedölllning 

PwC bedömer att kommunstyrelsen i Sala kommun inte helt säkerställt tillräcklig och 
ändamålsenlig beredskap i enlighet med lagstiftning och myndigheters riktlinjer. Vår 
sammanfattande bedömning baseras på nedanstående bedömningar av respektive kontrollmål. 

3.1. Bedömningar mot kontrollmål 

Kontrollmål Kommentar 

Kontrollmål 1: Organisation 

. . 

Kontrollmål 2: Systematik 

Delvis uppfyllt 

Kommunstyrelsen i Sala 
kommun har till viss del 
säkerställt en 
ändamålsenlig och 
tillräcklig organisation för 
kommunens åtaganden 
gällande krisberedskap. 
Organisationen är 
uppbyggd av relevanta 
funktioner och en 
fungerande 
beredskapsfunktion finns 
på plats . Kommunstyrelsen 
har inte säkerställt att 
styrande dokument och 
riktlinjer hålls uppdaterade 
och vidare bedöms att 
kommunens organisation 
för krisberedskap präglas 
av personberoenden . 

Ej uppfyllt 

Kommunens arbete med 
krisberedskap präglas av 
informella rutiner och 
arbetssätt. Uppföljning och 
utvärdering samt övning 
och utbildning genomförs 
inte systematiskt eller i den 
utsträckning som kan 
anses vara ändamålsenligt. 

0 
0 
0 

-0 
0 
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Kontrollmål 3: RSA Ej uppfyllt -Kommunens arbete med 0 risk- och 

sårbarhetsanalyser (RSA) 0 har inte prioriterats. RSA: n 

är inte kommunicerad till 
kommunens organisation 

och den baseras på 

uppgifter som inte kan ses 

som aktuella. Det är endast 

ett fåtal verksamheter i 

kommunen som varit 

involverade i framtagandet 

av RSA:n . De åtgärder som 

har formulerats har inte 

prioriterats eller tilldelats 

ansvarig . 

Kontrollmål 4: Samverkan Uppfyllt 

Samverkan sker 0 
ändamålsenligt till stor del 

0 med bland annat det 

regionala 
samverkansorganet 

U-Sam , med frivilliga 

resursgrupper samt det 

lokala krishanteringsrådet. 

Det saknas dock ett 

samverkansforum med 

fokus på krisberedskap. 

pwc 
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5. Rekon1n1endationer 

Kopplat till ovanstående rekommenderar vi Salas kommunstyrelse att beakta följande i kommande 
krisberedskapsarbete: 

• överväg att upprätta övnings- och utbildningsplan som detaljstyr kompetenshöjande 
insatser på samtliga nivåer inom kommunens krisorganisation , exempelvis med stöd i 
MSB:s Vägledning för kommunens utbildnings- och övningsplan 2019-2022 (MSB 
2018-13415). 

• Säkerställ att styrande dokument revideras kontinuerligt och att de mest centrala 
dokumenten såsom plan för hantering av kris eller extraordinär händelse prioriteras. 
Säkerställ även att det finns en ansvarig för revidering av styrande dokumentation. 

• Minska personberoendet genom att: 

• 

• 

• 

• 

o Säkerställ en jämn kunskapsnivå och fortsätt uppmuntra en god säkerhets- och 
kriskultur samt medvetenhet genom att löpande lyfta krishanteringsfrågor på 
exempelvis ordinarie månadsmöten eller liknande. 

o Se över behovet av resurser i relation till framtida krav på civilt försvar. 

o överväg att utöka antalet personer som arbetar med frågor kopplade till 
krisberedskap och krishantering . Detta minskar såväl sårbarheter som 
personberoende i nyckelfunktioner och stärker kommunens krisberedskap vad 
gäller såväl kompetens som uthållighet. 

Upprätta rutiner för att utvärdera och vid behov revidera risk- och sårbarhetsanalysen 
årligen, i enlighet med MSBs riktlinjer (MSBFS 2015:5). 

Inför ett tydligt utpekat ansvar för de åtgärder som upprättas i kommunens risk -och 
sårbarhetsanalys (RSA) och inför även ett slutdatum för när åtgärderna ska vara 
genomförda. Utred lämpliga insatser för att öka medvetenheten och förståelsen för syftet 
med RSA och hur den bör implementeras i övriga planer. Kommunen bör även formalisera 
processen för uppföljning av RSA och den åtgärdsplan som tagits fram vid tidigare 
analyser. 

Fortsätt att arbeta aktivt med samverkan i krishanteringsnätverket inom kommunen, samt 
utred behov av att upprätta ytterligare forum/nätverk med exempelvis frivilligorganisationer 
inom krisberedskapsområdet. Förslagsvis bör utredningen grundas i RSA där analys har 
genomförts för vilka samhällsviktiga verksamheter som finns inom kommunens 
geografiska områdesansvar. Kommunen bör skapa eller inkludera krisberedskapsfrågor i 
redan existerande samverkansforum med det privata näringslivet. 

Inrätta uppföljning som en obligatorisk del i Sala kommuns krisberedskapsarbete för att 
kunna säkerställa att åtgärder genomförs, att dokumentation upprättas i önskad utformning 
och omfattning samt att utvärderingar och erfarenhetsåterföring genomförs 
ändamålsenligt. Erfarenheter och iakttagelser från utvärderingar ger underlag för 
förbättringsåtgärder. 
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Utred behovet av att inrätta ett samverkansforum för funktionen Tjänstemän i Beredskap 
(TiB) . Detta för att säkerställa en enhetlig nivå av kunskap och kompetens , att utbildningar 
och övningar genomförs i ändamålsenlig utsträckning samt för att genomföra utvärderingar 
och erfarenhetsåterföring hos TiB-funktionerna i kommunen . 
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Bilaga 1 

Granskad dokumentation 
Dokumentnamn Beslutsdatum Diarienummer 

Policy för krisberedskap - -

Reglemente för 2020-04-27 2020/483 
kommunstyrelsen 
och övriga nämnder i Sala 
kommun 

Riktlinje för information vid kris 2014-12-02 -

Risk- och sårbarhetsanalys 2019-10-08 -
(begränsad version) 

Sala kommun - Utvärdering av - -
krishanteringen under 
skogsbranden i Västmanland 
2014 

Tjänsteman i beredskap (TiB) - -
= Inriktnings- och 
samordningskontakt (ISK) 

Utvärdering av - -
krisledningsarbetet 
sommaren 2018 

Bara skog som brinner? - - -
Utvärdering av 
krishanteringen under 
skogsbranden i Västmanland 
2014 

Inriktningar och instruktioner 2016-11-15 -
för krisledning 

pwc 
20 



Bilaga 2 

Intervjuade personer 
Namn Funktion 

Rickert Olzon Beredskapssamordnare 

Anders Wigelsbo Kommunstyrelsens ordförande 

Daniel Holmvin Kommunchef 

Tommy Jansson Räddningschef 

Roger Nilsson Tjänsteman i Beredskap, Kultur- och fritidschef 

Christofer Berg Kommunikationschef 

Marco Helmisaari Kommunikatör 
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2020-08-18 

Petra Ribba Fredrika Jönander 

Uppdragsledare Projektledare 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 
(PwC) på uppdrag av Sala kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av 
projektplan från den 7:e april 2020. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan 
som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. ' 
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