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Statsbidrag till kommuner i syfte att säkerställa en god 
vård och omsorg av äldre personer.  10,8 mkr 2021

• Omfattning 
personer 65 år och äldre i både ordinärt och särskilt boende.
personer 65 år och äldre i dagverksamhet
personer med demenssjukdom i både ordinärt och särskilt boende.
Personer med demenssjukdom i dagverksamhet

• Följande yrkeskategoriers personalkostnader har omfattats av statsbidraget
Sjuksköterskor
Undersköterskor
Vårdbiträden
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God vård och omsorg av äldre personer, forts

• Utveckling av miljön inom särskilt boende (miljöanpassningar, trygghet, självbestämande mm) 
Samt Utökad möjlighet till utomhusvistelse oavsett boende för personer med demenssjukdom.

• Utvecklat och förbättrat arbetet med personcentrerad vård, främst genom utbildningsinsatser
och reflektionsarbete.

• Förbättrat samverkan mellan socialtjänst och den kommunala och regionala hälso- och sjukvården
genom ett förbättrat arbetssätt och rutiner för vårdplanering och kontakter mellan aktörerna.

• Smittskyddsförebyggande åtgärder, inköp av skyddsutrustning samt kohortvård i den utsträckning
som det behövts enligt de rekommendationer som regionen fastställt.
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God vård och omsorg av äldre personer, forts

• Arbetsmiljö förbättringar inom följande områden har finansierats med stöd av statsbidraget;
Minskat antal timanställda till viss del
Ökat antal tillsvidareanställningar i stor del
Möjliggjort personalkontinuitet till stor del
Ökad bemanning till mycket stor del
Möjliggjort ändrade scheman till viss del
Ökad nattbemanning inom SÄBO i viss utsträckning då behovet generellt sett är väl tillgodosett.

• Covid-19 pandemin har inte påverkat möjligheten att fullt ut kunna nyttja statsbidraget under 2021
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Statsbidrag 2021  Socialstyrelsen
• Statsbidrag för till kommuner för kostnader till följd av satsningen Äldreomsorgslyftet, 9,2 mkr

• Statsbidrag till kommuner i syfte att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer, 10,9 mkr

• Statsbidrag till kommunerna för habiliteringsersättning, 1,2 mkr

• Statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård 
respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19, 2,9 mkr

• Statsbidrag till kommunerna för subventioner av familjehemsplaceringar, 1,6 mkr

• Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer m.m., 0,2 mkr

• Att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med 
demenssjukdom, 1,6 mkr
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Statsbidrag 2021  forts.

• Anvisningar för att rekvirera om statsbidrag för 2021 för avgiftsfria och smittsäkra
lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6–15 år, 0,3 mkr

• Statsbidrag till regioner och kommuner för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och 
omsorg, 0,8 mkr

• Statsbidrag till kommunerna för att öka specialistundersköterskekompetens inom vård och 
omsorg om äldre samt vård och omsorg om personer med demenssjukdom, 01 mkr

• Äldreomsorgslyftet 2022, 4,6 mkr

• Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer, 0,2 mkr

• Subventioner av familjehemsplaceringar, 1,7 mkr

• Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer, 11,0 mkr
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Statsbidrag 2021  forts. sökta 2022 men ej beslut fattat

• Statsbidrag för 2022 att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg 
(återhämtningsbonusen), 4,9 mkr

• Prestationsbaserat statsbidrag till kommuner för att minska andelen timanställningar inom 
kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre, 5,3 mkr

• Prestationsbaserat statsbidrag till kommuner i syfte att utöka bemanningen av 
sjuksköterskor på särskilda boenden, 2,6 mkr
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Statsbidrag 2021  Kammarkolliget/ Region

• Vårdens medarbetare 2022, 0,3 mkr

• Vidare Utildning för SSK, 0,2 mkr

• Nära vård, 1,8 mkr
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Sammanfattning

Under den redovisade perioden har Vård och Omsorg sökt totalt 61,3 mkr i olika statsbidrag 
varav 46,2 mkr är beviljat ifrån Socialstyrelsen, vidare är 12,8 mkr sökta/ rekvirerade under 
senaste månaden men Socialstyrelsen har ännu inte fattat beslut.

Kammarkolliget/ Regionen har beviljat och betalat ut 2,3 mkr.

Det är viktigt att notera att vissa av dessa statsbidrag bokförs via balansen och ska möta 
upplupna kostnader för att på så sett ge nettoresultat om 0 kronor. Om inte VoO kan 
upparbeta hela statsbidraget ska det outnyttjade beloppet återbetalas till Socialstyrelsen / 
Kammarkollegiet. Exempel på detta är ”Subventioner av familjehemsplaceringar”.

De statsbidrag som däremot är att klassa som rena driftsbidrag ska endast återrapporteras 
till utställaren men det finns inget krav på återbetalning. Exempel på detta är ”Säkerställa en 
god vård och omsorg av äldre personer”.
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Medborgar 1 (4)  
2022-03-21 

DIARIENR: 2021/30 
 
    
    

Vård och Omsorg 
Ingrid Strandman 
Socialchef Vård- och omsorgsnämnden 

 

 

MISSIV 

Komplettering Handlingsplan barnfattigdom 
 

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET 
På senaste Vård och omsorgsnämnden fick Vård- och omsorgskontoret i uppgift att 
komplettera ärendet Uppföljningen av Handlingsplan barnfattigdom.   

I januari 2021 var det 49 hushåll som var aktuell mer än nio månader på 
Försörjningsstöd. I februari 2021 var antalet hushåll 52.  Under samma period i år  
var det 32 hushåll respektive 31 hushåll.  

En bidragande orsak till att det var flera hushåll som var aktuella mer än nio månader 
i januari  2021 jämfört med januari 2022 var troligen att det var ett mer ansträngt 
läge på arbetsmarknaden utifrån situationen kring Covid 19. 

I slutet av 2021 var antalet hushåll mellan 27-29.  Det har alltså under de senaste 
månaderna skett en liten ökning. En av orsakerna till ökningen kan vara att de som 
står långt ifrån arbetsmarknaden inte i samma utsträckning som tidigare har blivit 
erbjuden någon form av arbetsmarknadsåtgärd. Detta beror på att staten dragit in på 
arbetsmarknadsåtgärder som till exempel extra tjänster och trygghetsanställningar.  

Då individen inte erbjuds en arbetsmarknadsåtgärd blir de fortsatt behov av 
försörjningsstöd. På sikt kan det också leda till att antalet hushåll kommer att öka då 
flera som haft denna form av anställning har fått sin anställning avslutad utifrån de 
förändringar som skett hos staten.   

Insatserna och åtgärderna som nämns i handlingsplanen syftar till att utjämna 
skillnader i barns uppväxtvillkor. Samt skapa förutsättningar för en minskning av 
andelen barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll.  

Genom att öka barnperspektivet vid handläggning av försörjningsstöd möjliggörs en  
tidigt upptäckt av barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll. Att dessa hushåll får 
stöd är av stor vikt och är därför prioriterade ärenden inom både Försörjningsstöd 
och Jobbcenter.   
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Vård och Omsorg 

2 (4)  
2022-03-21 

2021/30 

 

 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta 

att godkänna komplettering uppföljning Handlingsplan barnfattigdom.  

 

Ingrid Strandman 
Socialchef 
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Vård och Omsorg 

3 (4)  
2022-03-21 

2021/30 

 

 

CHECKLISTA 

Checklista avseende Barnperspektivet, Landsbygdsperspektivet 
och de Horisontella principerna 
Förklaring om de olika begreppen finns nedan. 

 

Barnperspektivet 
  

Innebär insatsen att barn och ungdomars hälsa sätts i främsta rummet?   JA  ☒ NEJ ☐ 

Påverkar denna insats barn och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter 
och situation till det bättre? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Innebär insatsen att barn och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas? JA  ☒ NEJ ☐ 

Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening om insatsen? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar med funktionsvariation - fysiskt 
och/eller psykiskt? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Tar insatsen hänsyn till barnkonventionens text om ”till det yttersta av sin förmåga”? JA  ☒ NEJ ☐ 

Landsbygdsperspektivet 
  

Bedömer ni att beslutet kommer att innebära särskilda konsekvenser för landsbygden   
– nu eller i framtiden? 

JA  ☐ NEJ ☒ 

Vid JA hur bedömer ni att beslutet påverkar:   

Att det blir svårare att bo på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det blir fler jobb på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det minskar tillgången till god service på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Horisontella principerna  
(tillgänglighet, icke-diskriminering samt jämställdhet)  

  

Innebär insatsen risk för begränsad tillgänglighet? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har icke-diskrimineringsperspektivet beaktats? JA  ☒ NEJ ☐ 

Kan beslutet utestänga någon från samhället? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har man beaktat FN:s konvention angående rättigheter för personer med 
funktionsvariation när beslutet togs? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Om NEJ – varför inte?   
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Vård och Omsorg 

4 (4)  
2022-03-21 

2021/30 

 

 

Begreppsförklaring  

Barnkonventionen/barnperspektivet 
Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och skall 
naturligtvis främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år barn.  

Barnens bästa i främsta rummet  

- Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och 
utveckling i beslutsfattandet? 

- Har en sammanvägning av olika intressen gjorts? 

FN:s barnkommitté har uttalat principen om att barnets bästa alltid ska beaktas och 
väga mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga 
tyngre, till exempel samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. Principen om 
barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till skydd mot 
missförhållanden och övergrepp. Till prioriterade rättigheter hör 
utveckling/utbildning. 

Landsbygdsperspektivet 
Kan de som bor och verkar på landsbygden bli diskriminerade eller åsidosatta?  

Horisontella principer 
Diskriminering sker när någon missgynnas eller kränks och missgynnandet eller 
kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder). Detta gäller även barn 
till personer med något av ovanstående diskrimineringsgrund.  

Funktionshinderspolitiken innebär att alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska 
ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga 
rättigheter. 

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå 
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktions-nedsättning 
i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till 
att barnrättsperspektivet ska beaktas. 
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Medborgar 1 (4)  
2022-03-21 

DIARIENR: 2022/42 
 
    
    

Vård och Omsorg 
Ingrid Strandman 
Socialchef Vård- och omsorgsnämnden 

 

 

MISSIV 

Komplettering Kartläggning hemlöshet 
 

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET 
På senaste Vård och omsorgsnämnden fick Vård och omsorgskontoret i uppgift att 
komplettera ärendet kartläggning hemlöshet.    

För att upptäcka och förhindra att en individ hamnar i någon form av hemlöshet finns 
det på kontoret upprättade rutiner för hur intern och extern samverkan skall ske. På 
kontoret arbetar i första hand boendesamordnaren med att förhindra att någon 
avhysning verkställs samt hanterar de ärenden där individer riskerar att avhysas. 
Arbetet sker i nära samverkan med Salabostäder och Fastighetsenheten.  På så sätt 
arbetas det med akuta stödinsatser samt på ett mer långsiktigt plan för att förhindra 
hemlöshet.  

Om en individ har en elskuld eller hyresskuld sänds denna information till Vård och 
omsorgskontoret. Utifrån de rutiner som finns på kontoret så får boendesamordnaren 
kännedom om dessa individer och sänder ett brev hem till individen. Samtal erbjuds i 
syfte att ge stöd och hjälp för att förhindra avhysning.  I samtalen görs det upp en plan 
för hur individen kan lösa situationen och vart ytterligare stöd och hjälp kan ges.   

Alla råd som ges bygger på att lotsa vidare till andra instanser både interna och 
externa som har kunskap, expertis och möjlighet att hjälpa till kring den aktuella 
problematiken.  

I de fall det finns barn i hushållet så upprättas en orosanmälan till enheten för Barn 
och unga. Utifrån orosanmälan så fattar enheten för Barn och unga beslut om att 
inleda utredning eller ej.  

Ärenden där det finns barn i familjen är prioriterade samt där individen bedöms vara    
oförmögen att föra sin talan av olika anledningar (sjukdom, okunskap, språk mm). 
Hushåll där det inte verkar finnas en problematik med att ta kontakt med olika 
instanser är också prioriterade.  
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Vård och Omsorg 

2 (4)  
2022-03-21 

2022/42 

 

 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta 

att godkänna komplettering Kartläggning hemlöshet 2022 i Sala kommun.  

 

Ingrid Strandman 
Socialchef 
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Vård och Omsorg 

3 (4)  
2022-03-21 

2022/42 

 

 

CHECKLISTA 

Checklista avseende Barnperspektivet, Landsbygdsperspektivet 
och de Horisontella principerna 
Förklaring om de olika begreppen finns nedan. 

 

Barnperspektivet 
  

Innebär insatsen att barn och ungdomars hälsa sätts i främsta rummet?   JA  ☒ NEJ ☐ 

Påverkar denna insats barn och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter 
och situation till det bättre? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Innebär insatsen att barn och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas? JA  ☒ NEJ ☐ 

Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening om insatsen? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar med funktionsvariation - fysiskt 
och/eller psykiskt? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Tar insatsen hänsyn till barnkonventionens text om ”till det yttersta av sin förmåga”? JA  ☒ NEJ ☐ 

Landsbygdsperspektivet 
  

Bedömer ni att beslutet kommer att innebära särskilda konsekvenser för landsbygden   
– nu eller i framtiden? 

JA  ☐ NEJ ☒ 

Vid JA hur bedömer ni att beslutet påverkar:   

Att det blir svårare att bo på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det blir fler jobb på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det minskar tillgången till god service på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Horisontella principerna  
(tillgänglighet, icke-diskriminering samt jämställdhet)  

  

Innebär insatsen risk för begränsad tillgänglighet? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har icke-diskrimineringsperspektivet beaktats? JA  ☒ NEJ ☐ 

Kan beslutet utestänga någon från samhället? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har man beaktat FN:s konvention angående rättigheter för personer med 
funktionsvariation när beslutet togs? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Om NEJ – varför inte?   
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Vård och Omsorg 

4 (4)  
2022-03-21 

2022/42 

 

 

Begreppsförklaring  

Barnkonventionen/barnperspektivet 
Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och skall 
naturligtvis främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år barn.  

Barnens bästa i främsta rummet  

- Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och 
utveckling i beslutsfattandet? 

- Har en sammanvägning av olika intressen gjorts? 

FN:s barnkommitté har uttalat principen om att barnets bästa alltid ska beaktas och 
väga mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga 
tyngre, till exempel samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. Principen om 
barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till skydd mot 
missförhållanden och övergrepp. Till prioriterade rättigheter hör 
utveckling/utbildning. 

Landsbygdsperspektivet 
Kan de som bor och verkar på landsbygden bli diskriminerade eller åsidosatta?  

Horisontella principer 
Diskriminering sker när någon missgynnas eller kränks och missgynnandet eller 
kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder). Detta gäller även barn 
till personer med något av ovanstående diskrimineringsgrund.  

Funktionshinderspolitiken innebär att alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska 
ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga 
rättigheter. 

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå 
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktions-nedsättning 
i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till 
att barnrättsperspektivet ska beaktas. 
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Medborgar 1 (3)  
2022-04-05 

DIARIENR: 202/39 
 
    
    

Vård och Omsorg  
Ingrid Strandman 
Socialchef Vård- och omsorgsnämnden 

 

 

MISSIV 

Yttrande – Samverkansöverenskommelse barn och unga 
 

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET 
Vård och omsorgsnämnden har inbjudits till att lämna synpunkter på förslaget till 
ny länsövergripande samverkansöverenskommelse: “Samverkansöverenskommelse 
barn och unga” inklusive bilaga ”Aktörers uppdrag och ansvarsområden”. Förslaget 
utgör ett länsövergripande styrdokument för kommuner i Västmanlands län och 
Region Västmanland med syfte att stödja berörda aktörer i samverkansfrågor rö-
rande barns och ungas hälsa samt att stärka samverkan. Målgruppen för överens-
kommelsen är alla barn upp till 18 år när det finns ett behov av samverkan. 
Remissvar skall inkomma till Region Västmanland senast 2022-05-03. 

Vård och omsorg  har medverkat i olika forum kring framtagandet av överens-
kommelsen dels genom representant i arbetsgrupp samt genom att socialchef 
deltagit i Beredningsgrupp. Det har även skett regelbundna avstämningar i 
Socialchefsforum samt Individ och familjeomsorgens chefsnätverk. 
Överenskommelsen har även tagits upp i politisk samverkansgrupp barn och unga. 

Vård och omsorgsnämnden ser positivt på ”Samverkansöverenskommelse barn och 
unga och bilaga ”Aktörers uppdrag och ansvarsområde”.  Nämnden anser att 
dokumentets syfte och intentioner är goda och är viktiga steg mot att stödja berörda 
aktörer i samverkansfrågor rörande barns och ungas hälsa samt stärka samverkan 
mellan varandra. 

 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta 

att godkänna yttrandet som sitt eget och överlämna till Region Västmanland. 

 

Ingrid Strandman 
Socialchef 

 

Bilagor: 

1 Samverkansöverenskommelse barn och unga. 

2 Aktörers uppdrag och ansvarområden. 
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Vård och Omsorg,  

2 (3)  
2022-04-05 

202/39 

 

 

 

CHECKLISTA 

Checklista avseende Barnperspektivet, Landsbygdsperspektivet 
och de Horisontella principerna 
Förklaring om de olika begreppen finns nedan. 

 

Barnperspektivet 
  

Innebär insatsen att barn och ungdomars hälsa sätts i främsta rummet?   JA  ☒ NEJ ☐ 

Påverkar denna insats barn och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter 
och situation till det bättre? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Innebär insatsen att barn och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas? JA  ☒ NEJ ☐ 

Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening om insatsen? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar med funktionsvariation - fysiskt 
och/eller psykiskt? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Tar insatsen hänsyn till barnkonventionens text om ”till det yttersta av sin förmåga”? JA  ☒ NEJ ☐ 

Landsbygdsperspektivet 
  

Bedömer ni att beslutet kommer att innebära särskilda konsekvenser för landsbygden   
– nu eller i framtiden? 

JA  ☐ NEJ ☒ 

Vid JA hur bedömer ni att beslutet påverkar:   

Att det blir svårare att bo på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det blir fler jobb på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det minskar tillgången till god service på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Horisontella principerna  
(tillgänglighet, icke-diskriminering samt jämställdhet)  

  

Innebär insatsen risk för begränsad tillgänglighet? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har icke-diskrimineringsperspektivet beaktats? JA  ☒ NEJ ☐ 

Kan beslutet utestänga någon från samhället? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har man beaktat FN:s konvention angående rättigheter för personer med 
funktionsvariation när beslutet togs? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Om NEJ – varför inte?   
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Begreppsförklaring  

Barnkonventionen/barnperspektivet 
Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och skall 
naturligtvis främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år barn.  

Barnens bästa i främsta rummet  

- Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och 
utveckling i beslutsfattandet? 

- Har en sammanvägning av olika intressen gjorts? 

FN:s barnkommitté har uttalat principen om att barnets bästa alltid ska beaktas och 
väga mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga 
tyngre, till exempel samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. Principen om 
barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till skydd mot 
missförhållanden och övergrepp. Till prioriterade rättigheter hör 
utveckling/utbildning. 

Landsbygdsperspektivet 
Kan de som bor och verkar på landsbygden bli diskriminerade eller åsidosatta?  

Horisontella principer 
Diskriminering sker när någon missgynnas eller kränks och missgynnandet eller 
kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder). Detta gäller även 
barn till personer med något av ovanstående diskrimineringsgrund.  

Funktionshinderspolitiken innebär att alla människor, oavsett funktionsförmåga, 
ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga 
rättigheter. 

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå 
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktions-
nedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad 
jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas. 
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From:                                 Sara Nässing on behalf of Kommun Info
Sent:                                  Wed, 23 Feb 2022 12:20:32 +0000
To:                                      Vård och omsorg;utbildning.och.arbetsmarknad
Subject:                             VB: Remiss- Samverkansöverenskommelse barn och unga
Attachments:                   Missiv - Remiss Samverkansöverenskommelse barn och unga.pdf, 
Samverkansöverenskommelse barn och unga Remissversion 220223 - 220503.pdf, Bilaga 1 - Aktörers 
uppdrag och ansvarsområden Remissversion 220223-220503.pdf

 
 

Från: Maria Boman <maria.boman@regionvastmanland.se> 
Skickat: den 23 februari 2022 10:19
Till: kommunen@surahammar.se; kontaktcenter@vasteras.se; arboga.kommun@arboga.se; 
info@kungsor.se; kopings.kommun@koping.se; Kommun Info <kommun.info@sala.se>; 
kundcenter@hallstahammar.se; kommun@skinnskatteberg.se; info@norberg.se; info@fagersta.se; 
Region Västmanland Myndighetsbrevlåda <region@regionvastmanland.se>
Ämne: Remiss- Samverkansöverenskommelse barn och unga 
 
Hej! 
 
Ni inbjuds härmed att lämna synpunkter på förslaget till ny länsövergripande 
samverkansöverenskommelse gällande barn och unga. Förslaget utgör ett länsövergripande 
styrdokument för kommuner i Västmanlands län och Region Västmanland.  
 
Remissen berör verksamheter och organisationer inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, 
förskola och skola samt intresseorganisationer. Ytterligare information finns i missiv. Varje berörd 
nämnd/styrelse kan skicka in ett svar, intern samordning av svaren förordas.    
  

Svarstid:
220223 – 220503  
 
 
 
Med vänlig hälsning 
Maria Boman 
 
 
____________________________ 
Maria Boman 
Utvecklingsstrateg 
 
Telefon 021-481 82 56 | 
Epost maria.boman@regionvastmanland.se 
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Regionala utvecklingsförvaltningen, Välfärd 
Post Region Västmanland, 721 89 Västerås   
Besök Regionhuset (ingång 4),Västmanlands sjukhus, Västerås 
Följ oss på: Facebook | Twitter | Linkedin  
Läs mer om oss på: regionvastmanland.se/utveckling 
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Datum 
2022-02-23 

 
 
 

D.nr: RUF220053 

 
  
 

Missiv till remiss      
Samverkansöverenskommelse barn och unga 
 

Ni inbjuds härmed att lämna synpunkter på förslaget till ny länsövergripande 

samverkansöverenskommelse: “Samverkansöverenskommelse barn och unga” 

inklusive bilaga ”Aktörers uppdrag och ansvarsområden”. 

Förslaget utgör ett länsövergripande styrdokument för kommuner i Västmanlands 

län och Region Västmanland med syfte att stödja berörda aktörer i 

samverkansfrågor rörande barns och ungas hälsa samt att stärka samverkan. 

Målgruppen för överenskommelsen är alla barn upp till 18 år när det finns ett behov 

av samverkan. Särskilda målgrupper som omfattas är  

• barn med psykiatriska tillstånd  

• barn med sammansatt social och psykiatrisk problematik  

• barn med riskbruk, skadligt bruk eller beroende av alkohol, narkotika, andra 

beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om 

pengar 

• barn och unga upp till och med 20 år som vårdas utanför det egna hemmet 

med stöd av SoL och lagen om vård av unga (LVU). Dessa barn och unga kan 

även ingå i målgrupperna ovan, då upp till och med 20 år. 

Berörda verksamheter och organisationer 

Remissen berör verksamheter och organisationer som riktar sig till ovanstående 

beskrivna målgrupper inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, förskola och 

skola samt intresseorganisationer.  

Remissvar 

Varje berörd nämnd/styrelse kan skicka in ett svar, intern samordning av svaren 

förordas.   

 

Svarstid: 220223 – 220503 

 

Remissvar lämnas via mail till Region Västmanlands Myndighetsbrevlåda 

region@regionvastmanland.se Märk svaret med diarienummer RUF220053 
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Datum 
2022-02-23 

 
 
 

D.nr: RUF220053 

 
  
 

 

 

Frågor besvaras av: 

Jeanette Källstad 

Utvecklingsstrateg, Välfärd Region Västmanland 

Epost jeanette.kallstad@regionvastmanland.se 

 

Maria Boman 

Utvecklingsstrateg, Välfärd Region Västmanland 

Epost maria.boman@regionvastmanland.se  

 

Remissinstanser 
Arboga kommun,  

Fagersta kommun 

Hallstahammars kommun 

Kungsörs kommun 

Köpings kommun 

Norbergs kommun 

Sala kommun 

Skinnskattebergs kommun 

Surahammars kommun 

Västerås stad 

 

Region Västmanland 

 

Fristående förskolor i Västmanlands län 

Fristående grundskolor i Västmanlands län 

Fristående gymnasieskolor i Västmanlands län 

 

Autism- och Aspergerföreningen Västmanland 

Funktionsrätt Västmanland 

Nationell samverkan för psykisk hälsa NSPH – Västmanland 
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Region Västmanland 
Regionhuset 
721 89 Västerås 
Maria Boman, utvecklingsstrateg, Välfärd 
Jeanette Källstad, utvecklingsstrateg, Välfärd 
region@regionvastmanland.se 
www.regionvastmanland.se  

Samverkans-      
överenskommelse  

Barn och unga 
Giltig fr.o.m. 2022-xx-xx 

REMISSVERSION 220223-220503 

 

 

Framtidens nära vård - ett samarbete mellan Region Västmanland, Arboga kommun, Fagersta kommun, Hallstahammars kommun, Kungsörs kommun, 
Köpings kommun, Norbergs kommun, Sala kommun, Skinnskattebergs kommun, Surahammars kommun och Västerås stad. 
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Inledning 

Bakgrund 

Denna överenskommelse utgör ett länsövergripande styrdokument för kommuner i 

Västmanlands län och Region Västmanlands hälso- och sjukvård med syfte att stödja berörda 

aktörer i samverkansfrågor rörande barns och ungas hälsa samt stärka samverkan.  

Rätten till bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa är en av barnets grundläggande rättigheter 

enligt Lagen om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. Enligt Socialtjänstlagen 

(SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska socialtjänsten och hälso- och sjukvården ingå 

överenskommelser om samarbete för personer med psykisk funktionsnedsättning, personer 

med beroendeproblematik samt för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. 

Ovanstående målgrupper inkluderas i denna överenskommelse, men inför framtagandet 

beslutade parterna gemensamt att anta ett bredare perspektiv än vad lagstiftningen kräver. 

Hälsofrämjande och förebyggande insatser har inkluderats eftersom dessa insatser är en 

grundförutsättning för att tillgodose barns och ungas rätt till bästa möjliga hälsa och utgör en 

viktig faktor för att minska riskerna för hälsorelaterade problem i livet. Vidare läggs stor vikt vid 

tidig upptäckt och tidiga samordnade insatser för att barn, unga och deras familjer ska kunna få 

hjälp i tid, utifrån individuella behov.  

Tidiga samordnade insatser innebär att personal från förskola, skola, hälso- och sjukvård och 

socialtjänst arbetar tillsammans för att skapa en helhet kring insatser för barn och unga som är i 

behov av stöd från flera aktörer i ett tidigt skede. Förskolan och skolan möter barn och unga 

dagligen och spelar en viktig roll i den unges liv. Förskola/skola har därför inkluderats som part i 

denna samverkansöverenskommelse tillsammans med kommunernas socialtjänst och den 

regionala hälso- och sjukvården.  Med förskola/skola avses samtliga skolformer från förskola till 

gymnasieskola. Vuxenutbildningen ingår ej. 

Definitioner 

Ord och begrepp som behöver förtydligas definieras löpande i texten. Vissa vedertagna 

förkortningar förekommer i texten. Dessa skrivs ut vid första tillfället de förekommer i 

dokumentet, men finns även samlat nedan. 

BU-Hälsan= Barn- och ungdomshälsan 

BUP= Barn- och ungdomspsykiatrin 

BUS-grupp= Lokal ledningsgrupp för samverkan gällande barn och unga 

HSL=Hälso- och sjukvårdslag 
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HVB= Hem för vård eller boende 

LSS=Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

LVU= Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

RSS= Regionala stödstrukturer 

RUS= Regional utvecklingsstrategi 

SIP= Samordnad individuell plan 

SoL= Socialtjänstlag 

Syfte 

Syftet med denna överenskommelse är att stärka samverkan mellan huvudmännen i frågor som 

rör barn och unga. Med stärkt samverkan vill vi öka förutsättningarna för att barns rätt till bästa 

möjliga fysiska, psykiska och orala hälsa tillgodoses samt att barn och deras familjer upplever att 

de får adekvat och sammanhållet stöd utifrån sina behov. Överenskommelsen identifierar 

särskilt områden där det är nödvändigt med ett gemensamt ansvar för att den enskilde ska få 

ett jämlikt stöd och en säker vård och omsorg.  

Överenskommelsen syftar också till att klargöra roller och ansvar samt till att berörda aktörer 

ska få bättre förståelse för varandras uppdrag. Vidare tydliggör överenskommelsen styrning, 

organisation och struktur för samverkan kring barn och unga i länet. 

Mål och indikatorer 

Överenskommelsen har tre mål som strävar efter stärkt samverkan på olika nivåer; individnivå, 

lokal nivå och regional nivå. Målen bygger på Regionala utvecklingsstrategins (RUS) målområde 

Ett välmående Västmanland. Överenskommelsens tre mål strävar efter att via samverkan bidra 

till delmål 5 i RUS: Att öka andelen barn och vuxna som anger att deras hälsa är bra eller mycket 

bra. 

Kopplat till målen finns framtagna indikatorer, som följs upp årligen. Uppföljning sker bland 

annat via statistik, enkäter och fokusgrupper. Verksamheten Välfärd säkerställer att underlag tas 

fram och ansvarar för att sammanställa uppföljningarna. 

Mål 
1. Att aktörer som möter barn och unga tar ansvar för att uppmärksamma barnets 

psykiska, fysiska och orala hälsa och ser till att stöd och insatser samordnas. 

2. Att aktörer som omfattas av överenskommelsen har en regelbunden och välfungerande 

samverkan på lokal nivå. 

3. Att länet har en välfungerande ledning, styrning och struktur för samverkansfrågor med 

tydliga kopplingar mellan den lokala och regionala nivån. 
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Indikatorer 
1. Samtliga berörda verksamheter erbjuder barn och unga i behov av samordnande 

insatser en samordnad individuell plan, SIP (Mål 1). 

2. Barn och unga i behov av samordnade insatser upplever att de får ett gott bemötande 

samt att de ges möjlighet till medverkan och inflytande i den egna processen (Mål 1). 

3. Barn och unga i behov av samordnade insatser upplever att det är tydligt vem som gör 

vad och vet vem/vilka som samordnar deras insatser (Mål 1). 

4. Antalet hälsoundersökningar av psykisk, fysisk och oral hälsa, för placerade barn och 

unga, ökar i länet (Mål 1). 

5. Det finns lokala ledningsgrupper i samtliga länsdelar som träffas minst två gånger per år 

i enlighet med överenskommelsens beskrivning av samverkan på lokal nivå (Mål 2). 

6. Deltagare i lokala ledningsgrupper upplever att samverkan på lokal nivå är 

välfungerande och att samverkansmötenas innehåll är relevant för den egna 

verksamheten (Mål 2). 

7. Identifierade behov och analyser av mål och indikatorer på lokal nivå analyseras och 

följs upp på regional nivå (Mål 3). 

Målgrupp 

Alla barn upp till 18 år är målgrupp för denna överenskommelse när det finns ett behov av 

samverkan eller samplanerade insatser mellan huvudmännen. Särskilda målgrupper som 

omfattas är  

• barn med psykiatriska tillstånd  

• barn med sammansatt social och psykiatrisk problematik  

• barn med riskbruk, skadligt bruk eller beroende av alkohol, narkotika, andra 

beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar 

• barn och unga upp till och med 20 år som vårdas utanför det egna hemmet med stöd 

av SoL och lagen om vård av unga (LVU). Dessa barn och unga kan även ingå i 

målgrupperna ovan, då upp till och med 20 år. 

I ett vidare perspektiv är alla barn upp till 18 år målgrupp för denna överenskommelse, utifrån 

vikten av främjande och förebyggande insatser. 

Parter 

Undertecknande parter för denna överenskommelse är Region Västmanland och varje enskild 

kommun i Västmanlands län. Om regionen eller kommunen tecknar avtal med någon annan 

aktör och överlåter uppgifter de har ansvar för, ska denna överenskommelse tillämpas. 
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Fristående skolhuvudmän är inte undertecknande parter men inbjuds att samverka i enlighet 

med överenskommelsen och har deltagit i framtagande och i remissprocess. 

Följande verksamheter är särskilt berörda av överenskommelsen 

• hälso- och sjukvård 

• tandvård 

• socialtjänst 

• förskola 

• skola. 

Framtagande 

Överenskommelsen är framtagen av Region Västmanland, verksamheten Välfärd, i samverkan 

med regionens verksamheter för Folkhälsa, Hållbarhet, Hälso- och sjukvård, och tandvård samt 

socialtjänst, förskolor och skolor i länets kommuner, Länsstyrelsen i Västmanland, Autism- och 

Aspergerföreningen Västmanland, Hjärnkoll Västmanland och Nationell samverkan för psykisk 

hälsa-Västmanland.  Inledningsvis har även invånardialoger genomförts. 

Fristående skolhuvudmän har getts möjlighet att lämna synpunkter vid framtagandet och i 

remissförfarandet. 

I framtagande har tjänstedesign använts som metod för målgruppens medverkan. En prövning 

av barnets bästa är genomförd. 

Giltighet och uppföljning 

Denna överenskommelse med tillhörande regionala rutiner gäller från det att den är beslutad 

och tillsvidare. För ändringar av överenskommelsen krävs beslut av ansvariga politiker på både 

regional och kommunal nivå.  

För ändringar och framtagande av nya regionala rutiner kopplade till överenskommelsen krävs 

beslut av ansvariga chefer från både regionen och kommunerna i samarbetsorganet chefsforum 

barn och unga. 

Uppföljning av överenskommelsen ska ske vart fjärde år. Ansvarig är Region Västmanland, 

verksamheten Välfärd. Uppföljningen ska göras i dialog med ansvariga chefer och 

verksamhetsföreträdare i regionen och kommunerna. Uppföljning av mål och indikatorer sker 

årsvis och rapporteras till Chefsforum barn och unga samt Politisk samverkansgrupp barn och 

unga. All statistik ska vara könsuppdelad och uppföljningen bör analyseras ur ett 

jämställdhetsperspektiv. 
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Utgångspunkter 

Avgränsningar och kopplingar till andra dokument 

Den här överenskommelsen är avgränsad utifrån den målgrupp som beskrivs i texten ovan. 

Därmed är ålder en av avgränsningarna. Placerade barn och unga upp till och med 20 år 

innefattas, men fokus i överenskommelsen är barn upp till 18 år.  

Region Västmanland och länets kommuner har ytterligare samverkansöverenskommelser 

gällande personer över 18 år. I överenskommelser som berör vuxna ska ofödda barn, 

övergången från barn till vuxen samt målgruppen unga vuxna lyftas särskilt.  

Barn och unga med psykiatriska tillstånd omfattas som en särskild målgrupp. 

Överenskommelsen har däremot inte särskilt fokus på barn med fysisk och/eller intellektuell 

funktionsnedsättning. 

Till överenskommelsen tas regionala rutiner inom följande områden fram av Region 

Västmanland, Välfärd i samverkan med berörda aktörer 

• samordnad individuell plan (SIP) 

• barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet 

• misstanke om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

• misstanke om riskbruk och skadligt bruk av alkohol, narkotika, beroendeframkallande 

medel, läkemedel eller dopningsmedel. 

Fler rutiner kan tas fram vid behov. Regionala rutiner beslutas om i chefsforum barn och unga.  

Barnets rättigheter 

Lagen om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter innebär att verksamheter 

inom offentlig sektor som arbetar för och med barn ska arbeta barnrättsbaserat. De måste 

känna till rättigheterna och ansvara för att de i praktiken tillämpas och tillgodoses för det 

enskilda barnet. Barnkonventionen gäller alla barn upp till 18 år.  

Ingen får diskrimineras 
Alla barn har samma rättigheter och lika värde. För att de insatser som ges ska ges jämlikt och 

utan diskriminering behöver analys/statistik ligga till grund för olika prioriteringar och insatser.  
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Barnets bästa 
Barnets bästa är centralt och ska prövas vid alla åtgärder som rör barn direkt eller indirekt. Det 

förutsätter att det i beslut som rör barn, som grupp eller enskilt, framkommer hur barnets bästa 

har utretts bedömts och beaktats. 

Barnets rätt till utveckling 
Offentliga aktörer ansvarar med sina expertområden gällande barns utveckling. För att främja 

det enskilda barnets möjlighet till optimal utveckling inom alla livsområden behöver därför 

samverkan inom och mellan aktörer ske. Föräldrar/vårdnadshavare samt civilsamhället ska 

inkluderas när det är lämpligt.  

Barnets rätt till delaktighet 
Det finns ingen nedre åldersgräns, funktionsnedsättning eller språklig förutsättning som ska 

hindra barnet från att ges möjlighet att vara delaktigt i frågor som rör barnet. Verksamheten 

beslutar utifrån barnets ålder och mognad hur barnet kan vara delaktig. Barn ska skyddas i 

deltagande, inte från deltagande. En förutsättning för att kunna vara delaktig, få inflytande och i 

vissa frågor själv få bestämma är att barnet får begriplig information om vad det förväntas ha en 

åsikt om. Barnet har dock ingen skyldighet att vara delaktigt. 

Målgruppens inflytande 

Inom verksamheter som berörs av denna överenskommelse är kvalitetsutveckling och 

förbättringsarbete ständigt pågående. En viktig utgångspunkt för att finna effektiva arbetssätt 

och lösningar är att stärka målgruppens möjlighet till medverkan och inflytande. Inflytandet 

behöver säkerställas på olika nivåer, det handlar dels om den enskildes rätt till delaktighet i sin 

egen process, dels om möjlighet till delaktighet och inflytande på verksamhetsnivå och på 

strukturell nivå. 

Intresseorganisationer (patientorganisationer, brukarorganisationer, 

funktionsrättsorganisationer, barnrättsorganisationer, anhörigorganisationer med flera) ska ges 

möjlighet att medverka med sina samlade erfarenheter i frågor som regleras i denna 

överenskommelse. Det är angeläget att huvudmännen utvecklar långsiktig samverkan med 

intresseorganisationerna och tar tillvara deras kompetens och erfarenhet.  För att 

intresseorganisationerna ska få reellt inflytande och en aktiv involvering är det viktigt att 

dialogen är ständigt pågående och kommer in från start i samband med planerade förändringar 

och utvecklingsarbeten. 

Det är angeläget att det utvecklas fler former än de redan etablerade för att säkerställa 

målgruppens inflytande. Tjänstedesign är ett exempel på en utvecklingsprocess där man utgår 

ifrån användarens/målgruppens behov och skapar lösningar tillsammans. Barns rätt till 
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delaktighet och inflytande i frågor som rör dem har en stark ställning i barnkonventionen. Barn 

är den primära målgruppen för denna överenskommelse och det är viktigt att säkerställa att 

barns egna röster blir hörda och att de får möjlighet att påverka. 

Jämlikhet 

Jämlikhet innebär att alla barn och unga i lika stor utsträckning ska få främjande och 

förebyggande insatser, utredning, vård, stöd och behandling utifrån sitt behov - oavsett kön, 

könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexualitet eller ålder, samt socioekonomiska faktorer. Vården/insatsen 

ska vara av lika god kvalitet och bemötandet av individen lika bra, oavsett vem den enskilde är. 

Arbetet enligt samverkansöverenskommelsen ska vara rättighetsbaserat. Det innebär 

att vården/insatsen ska bidra till att stärka individens egenmakt genom att omsätta FN:s 

deklarationer om de mänskliga rättigheterna till praktisk handling. Det rättighetsbaserade 

arbetet innebär vidare att huvudmännen i arbetet enligt samverkansöverenskommelsen strävar 

efter att så långt som möjligt utjämna skillnader mellan barn och unga med, respektive utan 

vård/insats enligt överenskommelsen. 

Med den könsuppdelade statistiken som grund, kan även jämlikhetsperspektivet i 

överenskommelsens insatser analyseras utifrån exempelvis ålder, inrikes-/utrikes födda och 

bostadsort.   

Jämställdhet  

Samverkansarbetet enligt överenskommelsen ska genomsyras av ett 

jämställdhetsperspektiv. Det innebär att könsuppdelad statistik och analyser utifrån kön ska 

användas genom hela processen - från planering och beslut om insatser/vård, till 

genomförandet och uppföljningen av resultat och utfall. Där det är möjligt ska statistik tas fram 

för flicka, pojke, annan. 

Bedömning och val av insatser får inte utgå ifrån eller begränsas av stereotypa normer eller 

föreställningar om kön. 

Vård och insatser ska planeras, erbjudas och genomföras på lika villkor, med hänsyn tagen till 

flickors och pojkars, unga kvinnors och unga mäns, ibland skilda behov och 

livsvillkor. Insatserna ska leda till att flickor och pojkar, unga kvinnor och unga män, får 

samma förutsättningar för en god hälsa, likvärdig vård och samma möjlighet att vara delaktiga i 

samhället och forma sitt eget liv.  
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God och nära vård 

Denna överenskommelse ligger i linje med den nationella utredningen Samordnad utveckling för 

god och nära vård och utredningen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. 

Omställningen mot en God och Nära vård har sin utgångspunkt i samverkan, med fokus på att 

uppnå en mer likvärdig och personcentrerad vård som innefattar hälsofrämjande insatser.  

Nära vård rör alla invånare, både barn som är i behov av samordnade insatser, vuxna med 

komplex sjukdomsbild och sköra äldre. Samverkansfrågor gällande barn och unga kommer 

därför att vara en del av det övergripande strategiska arbetet för God och Nära vård i 

Västmanland. 

Kunskapsstyrning 

En gemensam utgångspunkt för länets kommuner och Region Västmanland är att utveckla, 

sprida och använda bästa tillgängliga kunskap. Huvudmännen ska utöva metoder som är 

evidensbaserade och/eller baseras på beprövad erfarenhet samt metoder som rekommenderas 

i nationella riktlinjer. Evidensbaserad praktik bygger en modell med fyra kunskapskällor som den 

professionelle väger samman vid val av insats, se bild nedan. 

 

En förutsättning för att åstadkomma en evidensbaserad praktik är att skapa en struktur för 

kunskapsutveckling och systematisk uppföljning som är integrerad i verksamheterna.  

Det finns flera olika nationella satsningar och initiativ med uppdrag att stödja kunskapsstyrning. 

De mest centrala kopplat till denna överenskommelse beskrivs nedan. 

Regional samverkan och stödstruktur - RSS 
Regional samverkan och stödstruktur (RSS) stödjer huvudmännen i samverkan kring frågor som 

rör socialtjänst och hälso- och sjukvård. RSS gäller både samverkan mellan kommunerna i länet 

och samverkan mellan kommunerna i länet och regionen. RSS är också en del av det nationella 

36



 

11 
 

partnerskapet för kunskapsstyrning, som ingåtts mellan ett antal myndigheter samt kommuner 

och regioner. För mer information om partnerskapet, se referenslista. 

Personcentrerade sammanhållna vårdförlopp 
Inom hälso- och sjukvården finns nationella programområden (NPO) som bland annat arbetar 

med att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för ett antal 

sjukdomsområden. Dessa omfattar större delar av en vårdkedja – från tidig upptäckt till 

utredning, behandling, uppföljning och rehabilitering. Vårdförloppen ska ge svar på vad som ska 

göras av vem och när. Personcentrerade sammanhållna vårdförlopp kan involvera olika delar av 

den regionala hälso- och sjukvården, den kommunala hälso- och sjukvården samt socialtjänst 

och elevhälsa.  

Vård och insatsprogram 
Nationella vård- och insatsprogrammen (VIP) är kopplade till de personcentrerade 

sammanhållna vårdförloppen inom psykisk hälsa. VIP är en nationell kunskapssammanställning 

samlad på en gemensam plattform som riktar sig till specialistpsykiatri, primärvård, socialtjänst 

och förskola/skola. Innehållet är utformat för att ge svar på hur vården ska genomföras. 

Individbaserad systematisk uppföljning 
Socialtjänsten, verksamheter enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), 

hälso- och sjukvård samt tandvård ska följa samma föreskrifter och allmänna råd om 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsen har utvecklat material och 

verktyg för att stödja socialtjänstens arbete med individbaserad systematisk uppföljning. Region 

Västmanland, verksamheten Välfärd har möjlighet att ge stöd vid samverkan kring 

individbaserad systematisk uppföljning på regional nivå. 

BBIC- Barns behov i centrum 
Samtliga kommuner i länet arbetar i enlighet med BBIC som innehåller en struktur för 

handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövning inom den kommunala 

barn- och ungdomsvården. BBIC syftar till att stärka barnets/den unges delaktighet och 

inflytande, förbättra samarbetet med barnets/den unges nätverk. BBIC bidrar också till ökad 

kvalitet och rättssäkerhet samt skapa struktur och systematik i handläggning. 

Inom ramen för BBIC har Socialstyrelsen tagit fram stöddokument för tvärprofessionellt 

samarbete mellan socialtjänst, förskola/skola, hälso- och sjukvård samt tandvård. Hänvisningar 

till stöddokumenten finns i tillhörande regional rutin för barn och unga som vårdas utanför det 

egna hemmet. 
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Ledning, styrning och struktur för samverkan 
I denna överenskommelse beskrivs samverkan i Västmanlands län utifrån tre nivåer; regional 

samverkan, lokal samverkan samt samverkan på individnivå. Överenskommelsen tydliggör också 

kopplingen mellan samverkan på olika nivåer. 

 

Regional samverkan 

Verksamheten Välfärd ingår i Regional utvecklingsförvaltning inom Region Västmanland. 

Verksamheten ansvarar för att stödja och följa upp gemensamma utvecklings- och 

samverkansfrågor mellan kommunerna i länet och regionen. Välfärd är ansvariga för den 

regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS) på länsnivå. I arbetet ingår bland annat att 

ansvara för processen vid framtagande, upprätthållande och uppföljning av 

samverkansöverenskommelser som denna. 

Förtroendevalda 
Politisk samverkansgrupp barn och unga ansvarar för att hantera och följa upp 

länsgemensamma samverkansfrågor som rör barn och unga. Samverkansgruppens 

huvuduppgifter är att identifiera, prioritera och diskutera gränsöverskridande 

samverkansuppgifter, att lämna synpunkter på förslag till projekt och överenskommelser som 

utarbetas, samt att vara en arena för lärande och erfarenhetsutbyte. I den politiska 

samverkansgruppen finns representation från både Region Västmanland och länets kommuner.  

Tjänstepersoner 
Chefsforum barn och unga är ett samverkansforum där socialchefer och skolchefer eller 

motsvarande deltar från länets kommuner. Från Region Västmanland deltar utsedda chefer för 

regionens hälso- och sjukvård. Chefsforum barn och unga sammanträder minst två gånger per år 
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och ansvarar för att initiera, behandla och följa upp länsgemensamma samverkansfrågor som 

rör barn och unga. Vid behov kan fler representanter från hälso- och sjukvården och tandvården 

adjungeras in i Chefsforum barn och unga. 

Beredningsgrupp barn och unga består av utsedda representanter från Chefsforum barn och 

unga; socialchefer, skolchefer och representanter från den regionala hälso- och sjukvårdens 

ledning. Gruppen bereder frågor på uppdrag av Chefsforum barn och unga. Vid behov kan 

representanter från fler verksamheter adjungeras in i Beredningsgrupp barn och unga, till 

exempel från hälso- och sjukvården eller från intresseorganisationer.  

Lokal samverkan 

Västmanlands län delas upp i fyra länsdelar baserat på var invånarna till största del tar del av 

hälso- och sjukvård vid länets fyra sjukhus. I varje länsdel ska det finnas en lokal ledningsgrupp 

för samverkan gällande barn och unga, så kallade BUS-grupper.  

Funktioner som ska delta i BUS-grupperna: 

• Två representanter (verksamhetsnära chefer) från varje deltagande kommuns 

socialförvaltning. Dessa representerar individ och familjeförvaltning samt vård och 

omsorgsförvaltning LSS i sin kommun.  

• En till två representanter (verksamhetsnära chefer) från varje deltagande kommuns 

utbildningsförvaltning. Dessa representerar samtliga berörda skolformer i sin kommun.  

• Två till tre representanter (verksamhetsnära chefer) från Hälso- och sjukvården. Dessa 

representerar barn- och ungdomshälsan (BU-hälsan), barn- och ungdomspsykiatrin 

(BUP) och habiliteringscentrum i deltagande länsdel. 

• En samordnare för BUS-gruppen. 

Samordnare för BUS-gruppen ansvarar för att anpassa deltagandet utifrån dagordning i dialog 

med berörda verksamheter och organisationer. Ytterligare verksamheter samt berörda 

intresseorganisationer ska bjudas in utifrån vilka frågor som kommer att behandlas under 

mötet. Aktuella verksamheter från hälso- och sjukvården kan vara vårdcentraler, 

ungdomsmottagning, barnhälsovård, barn- och ungdomskliniken, vuxenpsykiatrin och 

tandvården. Andra verksamheter/organisationer som bedöms viktiga i samverkansarbetet kan 

också bjudas in, till exempel polis, kultur och fritid.  

Representanter i chefsforum barn och unga från berörda kommuner samt hälso- och sjukvården 

utser gemensamt vem/vilka som är ansvariga för att sammankalla och leda respektive BUS-

grupp. Uppdraget som samordnare kräver mandat och tid. I varje länsdel kan samfinansiering av 

en utsedd samordnande funktion övervägas.  
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BUS-grupperna ska träffas minst 1–2 gånger per termin. Grupperna i respektive länsdel avgör 

själva hur mötena planeras i relation till andra samverkansforum. I de fall det anses fördelaktigt 

kan till exempel BUS-gruppen och lokala ledningsgrupper gällande vuxna samplaneras.   

Målgruppen för BUS-grupperna är densamma som målgruppen för denna överenskommelse. 

Arbetet i grupperna ska utgå ifrån god kännedom om målgruppens behov, som återkommande 

ska inventeras och ligga till grund för planeringsarbetet. 

BUS-grupperna ansvarar för 

• att grundläggande kunskap om olika aktörers ansvar sprids i de lokala operativa 

verksamheterna, till exempel genom att initiera och möjliggöra regelbunden dialog 

över verksamhetsgränserna  

• att denna överenskommelse och tillhörande rutiner blir kända i de lokala 

verksamheterna 

• att lokalanpassa regionala rutiner som är kopplade till denna överenskommelse i de fall 

en lokalanpassning behövs 

• att analysera och åtgärda brister som upptäcks i samarbetet samt att vid behov 

rapportera strukturella brister eller avvikelser vidare till Beredningsgrupp barn och 

unga som bereder inför Chefsforum barn och unga 

• att årligen analysera statistik utifrån mål och indikatorer i överenskommelsen och 

rapportera till den regionala nivån  

• att ta fram en övergripande gemensam planering som beskriver prioriterade 

utvecklingsområden och fokusfrågor på lokal nivå  

• att lyfta utvecklingsfrågor som bedöms ha bäring på regional nivå till Beredningsgrupp 

barn och unga  

• att säkerställa målgruppens inflytande samt samverkan med intresseorganisationer.  

Kopplingen mellan den lokala och den regionala nivån 
En förutsättning för att lyckas med arbetet är att det finns en tydlig ledning, styrning och 

struktur för samverkansfrågor som inkluderar både politisk nivå och tjänstepersonsnivå. Det 

behöver också finnas en tydlig koppling mellan den lokala och den regionala nivån som 

möjliggör att utvecklingsfrågor av strukturell karaktär kan lyftas från den lokala till den regionala 

nivån och omvänt från den regionala till den lokala nivån. För att underlätta kopplingen mellan 

olika nivåer i länets samverkansstruktur tillämpas följande rutiner: 

• Samordnare för BUS-grupperna erbjuds regelbundet processtöd och nätverksträffar på 

regional nivå 

• Samordnare för BUS-grupperna har regelbundna avstämningar med den egna 

organisationens representanter i Chefsforum barn och unga 
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• Representanter i Chefsforum barn och unga har regelbundna avstämningar med den 

egna organisationens representanter i Politisk samverkansgrupp barn och unga 

• Utvecklingsfrågor, utmaningar, tvister och avvikelser som identifieras på lokal nivå och 

bedöms ha relevans på strukturell nivå hanteras på den regionala nivån enligt 

framtagna rutiner 

• Statistik och BUS-gruppernas analys utifrån mål och indikatorer i överenskommelsen 

analyseras och följs upp i Chefsforum barn och unga samt i Politisk samverkansgrupp 

barn och unga årligen 

• Utvärdering av mötesformer och samverkansformer görs löpande av respektive forum. 

Vart fjärde år görs en större utvärdering och uppföljning av samverkansstrukturen på 

lokal och regional nivå   

Ansvarsfördelning 

Kommunens och regionens ansvar beskrivs löpande i denna överenskommelse utifrån olika 

områden. I bilaga 1 finns en sammanställning över ansvarsfördelning. 

Det finns verksamheter i länet där båda huvudmännen är ansvariga för verksamheten eller har 

samfinansierade tjänster. Exempelvis Ungdomsmottagningen, Slussen, Spindeln och 

Familjecentraler. Ansvarsfördelningen för dessa verksamheter avtalas inte i denna 

överenskommelse. 

Ansvar för implementering 

Respektive huvudman ansvarar för att implementera överenskommelsen i sin organisation. 

Lokala ledningsgrupperna har ett särskilt ansvar för att se till att överenskommelsen och dess 

regionala rutiner blir kända i samtliga berörda verksamheter. Lokala ledningsgrupperna ansvarar 

också för att lokalanpassa regionala rutiner vid behov. Vidmakthållandet av denna 

överenskommelse ska ingå i kommunernas och regionens kvalitetsuppföljning. 

Svårigheter i samverkan 

Svårigheter i samverkan som inte kan lösas på operativ nivå ska i första hand lösas mellan 

ansvariga chefer. Svårigheter i samverkan, avvikelser och tvister som är av principiell karaktär 

ska lyftas till lokala ledningsgrupper. Om ärendet är av intresse på länsnivå ska frågan lyftas till 

beredningsgrupp barn och unga, som bereder ärendet inför Chefsforum barn och unga samt vid 

behov Politiska samverkansgruppen barn och unga.  
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Hälsofrämjande och förebyggande arbete 
En god start i livet är en viktig förutsättning för att barn ska kunna utvecklas, stärka sina 

färdigheter och må bra. Det tidiga livet spelar en stor roll, då villkoren och förutsättningarna 

under denna tid både påverkar barnens liv direkt, och även livet i vuxen ålder.   

Hälsofrämjande och förebyggande insatser tidigt i ett barns liv kan ge stor effekt. Sådana 

insatser blir dels samhällsekonomiskt lönsamma, med vinster som mångfaldigt överstiger den 

ursprungliga insatsen. Dels gynnar de individen och familjen, då förutsättningar ges för hälsa, 

utveckling och lärande under uppväxtåren. Tidiga insatser kan också leda till goda livsvillkor i 

vuxen ålder i form av exempelvis utbildning och arbetsliv men stärker även möjligheten till ett 

gott föräldraskap. 

När verksamheter möter blivande föräldrar med social och/eller psykiatrisk problematik som 

kan påverka föräldraförmågan ska eventuella risker för det ofödda barnet beaktas. Behov av 

samverkan med andra aktörer bör särskilt övervägas utifrån det ofödda barnets situation även 

om barnet inte blir en egen juridisk person förrän efter födelsen. Selektivt och indikerat 

föräldraskapsstöd ska vid behov erbjudas innan barnet är fött och utgör då en hälsofrämjande 

och förebyggande insats för det ofödda barnet.  

Tidiga insatser i livet ger vinster för individen, för familjen och för samhället. Det 

hälsoekonomiska utfallet blir större ju tidigare ett problem upptäcks och rätt åtgärder sätts in. 

Det är därför viktigt att både satsa på generella hälsofrämjande och förebyggande insatser, men 

också att agera snabbt och med rätt insatser när det väl uppstår problem i ett barns liv. 

Föräldrar och föräldraskapsstöd 

Föräldrar eller annan vårdnadshavare är den/de som främst ansvarar för barnets uppfostran, 

utveckling och bevakar att barnet får sina rättigheter tillgodosedda. Att ha en god relation till en 

eller flera föräldrar eller annan närstående vuxen är också en av de viktigaste skyddsfaktorerna 

för att minska risken för bland annat psykisk ohälsa. 

De flesta föräldrar vill sina barns bästa men kan behöva råd och stöd i sin föräldraroll utifrån 

både barnets behov och/eller familjens livssituation. För att utjämna ojämlikheten i barns 

uppväxtvillkor ska samhället därför erbjuda olika former av föräldraskapsstöd med syfte att 

främja barnets hälsa och utveckling under hela uppväxten. Föräldraskapsstöd har betydelse för 

såväl det enskilda barnet som för samhället i stort. Det främjar bland annat barnets psykiska 

hälsa vilket kan leda till förbättrade skolresultat och stärkta socioekonomiska förutsättningar. 

Föräldraskapsstödet måste vara tillgängligt och utformat så att inga föräldrar diskrimineras 

utifrån exempelvis kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. 
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I Västmanlands län samverkar länets kommuner, Länsstyrelsen och Region Västmanland i 

arbetet med föräldraskapsstöd. Region Västmanland har tillsammans med Länsstyrelsen i 

Västmanland tagit fram en vägledande handbok för arbetet med föräldraskapsstöd i länet. 

Handboken ska fungera som en gemensam kunskapsgrund och vara ett stöd i prioriteringar och 

beslut så att föräldrar i länet får ta del av ett mer likvärdigt föräldraskapsstöd.  

SIP- Samordnad individuell plan  
När barn och unga får stöd och insatser från flera olika huvudmän kan barnet, ungdomen 

och/eller familjen ofta uppleva att de själva får bära ansvaret för att föra vidare information 

mellan berörda aktörer. SIP är ett verktyg för att samordna insatserna så att det blir tydligt hur 

olika aktörer bidrar för att hjälpa barnet/den unge och familjen. Barnet/den unge, 

vårdnadshavare och berörda verksamheter kan i dialog komma överens om insatserna. 

Socialtjänsten och hälso- och sjukvården har en lagstadgad skyldighet att erbjuda den enskilde 

en SIP när denne får insatser från båda huvudmännen. Förskola/skola har inte någon skyldighet 

att kalla till SIP enligt lag, men är en verksamhet som möter barn och unga dagligen 

och därmed kan upptäcka ett behov av samordnade insatser. 

Med utgångspunkt i ovanstående är regionen och kommunerna i Västmanlands län överens om 

att inkludera förskola och skola som jämbördig part i arbetet med SIP för barn och unga. Det 

innebär att när barn och unga har behov av att få insatser från flera huvudmän samordnade så 

har förskolan, skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården likvärdiga skyldigheter och 

ansvar. Vad som ska framgå i en SIP och hur processen går till beskrivs i regionala rutiner för SIP. 

Parternas ansvar 

Alla inom förskola/skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård som uppmärksammar ett behov av 

samordning av olika huvudmäns insatser ska ta ansvar för att individen erbjuds en SIP.  

De professionella aktörerna som deltar i SIP-mötet ska ha kunskap om den enskilde och utifrån 

den egna verksamhetens ansvarsområde förbereda sig inför mötet. SIP-mötet ska prioriteras av 

alla och den enskilde ska vara i fokus. Samtliga huvudmän har ansvar att följa uppgjord SIP-plan. 

Utse huvudansvarig 
En huvudansvarig ska utses på SIP-mötet och namnges i planen. Denne har det övergripande 

ansvaret för den fortsatta SIP-processen. Huvudansvarig kan ändras under processens gång. 

Regionens ansvar 

Den regionala hälso- och sjukvården har ett ansvar att kalla till SIP, delta i SIP-möten och följa 
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SIP-processen när behov av samordnade insatser föreligger. Ansvaret för olika delar av den 

regionala hälso- och sjukvården och tandvården beskrivs närmare i bilaga 1.  

Barnavårdscentral, hälsocenter, ungdomsmottagning och tandvård har ett ansvar att initiera till 

SIP när de ser ett behov. De initierar genom att kontakta relevant verksamhet i första linjen i 

enlighet med gällande Primärvårdsprogram. Övriga verksamheter inom hälso- och sjukvården 

ansvarar för att initiera och följa SIP-processen enligt framtagen SIP-rutin.  

Hälso- och sjukvården och tandvården har ett ansvar att medverka i SIP-processen när någon 

annan part kallar. Vilken del av den regionala hälso- och sjukvården som deltar beror på om och 

var individen har en aktuell vårdkontakt. Specialistvården ska normalt inte kallas eller delta om 

det inte finns en pågående och aktiv vårdkontakt. När en förskola eller skola som saknar Cosmic 

Link tar initiativ till SIP är hälso- och sjukvården i vissa fall ansvariga för att vara behjälpliga enligt 

framtagen SIP-rutin.  

Socialtjänstens ansvar 

Socialtjänsten har ett ansvar att kalla till SIP, delta i SIP-möten och följa SIP-processen när behov 

av samordnade insatser föreligger. Socialtjänsten har också ett ansvar att medverka i SIP-

processen när någon annan part kallar. När en förskola eller skola som saknar Cosmic Link tar 

initiativ till SIP är socialtjänsten i vissa fall ansvariga för att vara behjälpliga enligt framtagen SIP-

rutin. 

Vilken aktör inom socialtjänsten som ska delta beror på om och var individen har behov av stöd 

och insatser och/eller tar del av stöd och insatser. 

Förskolans och skolans ansvar 

Kommunalt drivna förskolor och skolor har ett ansvar att kalla till SIP, delta i SIP-möten och följa 

SIP-processen när behov av samordnade insatser föreligger på samma sätt som socialtjänsten 

och hälso- och sjukvården. Fristående skolhuvudmän är inte undertecknande parter i denna 

överenskommelse men inbjuds att samverka i enlighet med överenskommelsen. Fristående 

förskolor och skolor kan således ansvara för att kalla till SIP, delta i SIP-möten och följa SIP-

processen på samma sätt som kommunala skolhuvudmän under förutsättning att verksamheten 

har deltagit i erforderliga utbildningar och är insatt i gällande rutiner.  

Förskolor och skolor som har tillgång till Cosmic Link följer samma rutiner som socialtjänsten och 

hälso- och sjukvården genom hela SIP-processen. Förskolor och skolor som saknar Cosmic Link 

initierar och sammankallar till SIP med stöd av socialtjänsten eller hälso- och sjukvården enligt 

framtagen SIP-rutin. 
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Tidig upptäckt och tidiga samordnade insatser 
När någon verksamhet upptäcker att ett barn eller ungdom har behov av stödinsatser behöver 

verksamheten ta ställning till om det finns behov av samverkan kring barnet/den unge. Struktur 

för samverkan kan också vara avgörande för att upptäcka barn och unga i behov av stöd.  

Tidiga samordnade insatser (TSI) innebär att personal från förskola, skola, hälso- och sjukvård 

och socialtjänst arbetar tillsammans för att skapa en helhet för barn och unga som är i behov av 

stöd från flera aktörer i ett tidigt skede. Med ”tidigt skede” avses här tidigt i livet, men också 

tidigt när behoven upptäcks, oavsett vilken ålder barnet/den unge har.  

Nationellt pågår olika utvecklingsarbeten inom TSI som stöds av Socialstyrelsen och Skolverket i 

syfte att bland annat sprida kunskap om framgångsfaktorer som kan vara till nytta för alla. 

Västmanland deltar i satsningen och flera utvecklingsarbeten pågår med inspiration från det 

nationella initiativet. Modeller för samverkan lyfts fram av Socialstyrelsen och Skolverket, 

exempelvis Skottlandsmodellen. 

Hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt förskola och skola i länet ska ta del av kunskap som 

växer fram inom området och rekommenderas att utveckla befintliga arbetssätt. 

Ansökan om insatser från socialtjänsten 

Barn och familjer som vill ha stöd och hjälp från socialtjänsten har möjlighet att själva ansöka 

om bistånd. Vissa insatser kan ges även utan biståndsbeslut. Verksamheter som upptäcker barn 

och familjer som är i behov av insatser från socialtjänsten bör uppmuntra dem att söka hjälp. 

Verksamheter som förskolan, skolan, ungdomsmottagningen, tandvården, primärvården kan 

tillsammans med barnet och dess vårdnadshavare kontakta socialtjänsten ifall barnet/familjen 

önskar stöd och hjälp. 

Orosanmälan till socialtjänsten 

Finns kännedom eller misstanke om att ett barn far illa ska en anmälan göras till socialtjänsten. 

Detta gäller alla myndigheter och yrkesverksamma vars verksamhet rör barn och unga och även 

andra myndigheter inom hälso-och sjukvården, annan rättspsykiatrisk 

undersökningsverksamhet, socialtjänsten, Kriminalvården, Polismyndigheten och 

Säkerhetspolisen. Anmälningsplikten gäller alla anställda, även de som inte direkt arbetar med 

barn. Anmälningsplikten gäller även yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet gällande barn 

och unga samt all annan verksamhet inom hälso-och sjukvården eller på socialtjänstens område.  

Anmälningsskyldiga är också skyldiga att lämna uppgifter till socialtjänsten som kan vara av 
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betydelse för ett barns behov av stöd och skydd vid pågående utredning. Orosanmälan är 

personlig och kan inte överlåtas till någon annan som gör en orosanmälan. 

Verksamheter som möter blivande föräldrar med någon form av problematik som ligger till 

grund för oro för det ännu ofödda barnet kan samverka med socialtjänsten om samtycke från 

den blivande föräldern finns. Om oron kvarstår efter barnets födelse, kan och ska en 

orosanmälan göras. 

Förhandsbedömning och utredning 
Socialtjänsten ska vid anmälan genast göra en bedömning av eventuellt omedelbart behov av 

stöd eller skydd. I de fall barnet inte bedöms vara i behov av omedelbart skydd, kan nämnden ta 

vissa begränsade kontakter för att bedöma om utredning ska inledas eller inte. Socialtjänsten 

bör enligt lagrummet erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som gjort anmälan ett möte om 

det är lämpligt utifrån barnets bästa.  

Om socialtjänsten bedömer att anmälan kan föranleda behov av åtgärder från socialnämnden, 

ska socialtjänsten utan dröjsmål inleda utredning. Socialtjänsten får informera den som gjort 

anmälan om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Sådan information ska 

på begäran lämnas till anmälaren om det inte är olämpligt med hänsyn till omständigheterna.  

Barn och unga som vårdas utanför egna hemmet 
I detta avsnitt redovisas ansvarsfördelning i samband med att socialtjänsten placerar barn och 

unga upp till och med 20 år utanför det egna hemmet. Avsnittet omfattar samtliga 

placeringsformer så som familjehem, hem för vård eller boende (HVB) och stödboende, både 

frivilliga placeringar enligt SoL och placeringar enligt LVU. Barn och unga som vårdas utanför 

hemmet med stöd av LSS ingår inte i detta avsnitt.  

Ansvarig för placerade barn och unga är alltid socialtjänsten i den kommun som är 

placeringskommun. Det innebär att ansvarig socialtjänst i många fall är en annan kommun än 

den kommun som barnet/den unge bor eller vistas i.  

Regionens ansvar för hälso- och sjukvård styrs av folkbokföringen. En person som bor i ett annat 

län än folkbokföringsadress har rätt till hälso- och sjukvård i det län där personen vistas. 

Kostnader för vården styrs av bestämmelserna i Riksavtalet för utomlänsvård. 

När barn och unga placeras är det av största vikt att både hälso- och sjukvården, tandvården och 

socialtjänsten försäkrar sig om att skolgången och vårdkedjan inte bryts. Detta ska göras genom 

samverkan vid överlämningar. Socialtjänsten behöver försäkra sig om att berörda inom skola, 

hälso- och sjukvård samt tandvård fått vetskap om barnets eller den unges nya bostadsort. Vid 

LVU-placeringar kan socialtjänsten fatta beslut om hemlighållande av vistelseort och 
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umgängesbegränsning. Socialtjänsten ansvarar då för att informera regionen om att 

vårdnadshavare inte ska ha tillgång till barnets journal (för att inte röja vistelseort), likaså när 

dessa beslut upphör. I Undantagsfall kan ny bostadsadress inte röjas på grund av andra 

skyddsaspekter. Särskilda lokala rutiner ska följas vid dessa fall. 

Varje huvudman ansvarar för att överlämna adekvat information inom sin organisation, dvs 

skolan ansvarar för att föra över information till ny skola, BUP ansvarar för att föra över 

information till BUP i ny kommun/region, osv. Informationsöverföring ska ske i enlighet med 

bestämmelser i Offentlighets och sekretesslagen. 

För mer information se Regional samverkansrutin gällande barn och unga som vårdas utanför 

det egna hemmet.  

Inför att ett barn placeras 

Både socialtjänst och hälso- och sjukvård har ett lagstadgat ansvar att samverka kring barn och 

unga som far illa. Denna samverkan påbörjas innan barnet eller den unge har blivit placerad, om 

det inte handlar om en akut placering där tid inte alltid finns för samverkan. I dessa fall ska 

samverkan ske så snabbt som möjligt efter placering. Socialtjänsten ska verka för att samverkan 

sker med både vårdnadshavare, skola, hälso-och sjukvården och tandvården. Alla parter bär ett 

ansvar i att samverka för barnets bästa. Socialstyrelsen har tillsammans med Skolverket 

utarbetat en vägledning för placerade barns skolgång och hälsa. 

Barnet eller den unges behov ska vara i centrum och barnet eller den unge ska vara delaktig i sin 

vård, utifrån ålder och mognad.  

Samverkan mellan skola och socialtjänst  
Skola och socialtjänst i länet ska samverka så att placerade barn kan fullfölja sin skolplikt och få 

en obruten skolgång.  

Socialstyrelsen, Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten har utarbetat modellen 

SAMS för att underlätta samverkan mellan socialtjänst och skola för placerade barn och unga. 

SAMS-stödet utgör ett konkret stöd för samverkan för obruten skolgång, dvs att skolgången ska 

vara kontinuerlig i tid och innehåll. Skola och socialtjänst i länet rekommenderas att arbeta 

enligt modellen och att integrera arbetssättet i det ordinarie systematiska kvalitetsarbetet. 
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Samverkan mellan hälso- och sjukvård, tandvård och 
socialtjänst 
Det är viktigt att skapa en obruten vårdkedja vid placering. Barnets eller den unges behov av 

generella och specialiserade insatser inom hälso-och sjukvården behöver säkras. Kontakter 

behöver tas så att informationsöverföring kan ske på lämpligt sätt utifrån förutsättningarna. 

Underlag för bedömning 

När socialtjänsten gör en utredning har de rätt att begära in underlag från hälso- och sjukvården 

samt tandvården som stöd för att kunna bedöma barnets eller den unges behov inom psykisk, 

fysisk och oral hälsa. Hälso- och sjukvården samt tandvården är då skyldiga att lämna uppgifter 

till socialtjänsten och detta kan göras utan samtycke. Socialtjänsten har möjlighet att vid behov 

konsultera hälso- och sjukvården gällande barnets eller den unges psykiska hälsa, även när de 

inte har någon pågående vårdkontakt.  

Det är av stor vikt att uppmärksamma barn och unga som löper risk för suicid. Inför varje 

placering bedömer socialtjänsten om en riskbedömning för suicid behövs. Riskbedömning av 

suicid genomförs av BUP. 

Under placeringstiden 

Under placeringstiden har socialtjänsten ett omfattande uppföljningsansvar. De ska bland annat 

särskilt uppmärksamma barnets eller den unges hälsa och skolgång. För att kunna göra detta 

krävs fortsatt samverkan då andra huvudmän ansvarar för insatserna. Vid uppföljning av hälsan 

ska socialtjänsten följa upp att barnet eller den unge har blivit erbjuden en hälsoundersökning. I 

uppföljningen ska barnets eller den unges behov vara i centrum och barnet eller den unge ska 

vara delaktig i sin vård utifrån ålder och mognad. 

Aktuell vårdinstans, så som BUP, Habiliteringscentrum, BU-hälsan, tandvården ansvarar för 

uppföljning av hälso- och sjukvården och tandvården under vistelsetiden, och har ansvar för att 

samverka med socialtjänst och skolan. Hur samverkan ska ske avgörs lämpligast vid upprättande 

av SIP.  

Vid behov av omplacering är det viktigt att på samma sätt som vid en ny placering verka för en 

obruten skolgång och vårdkedja.  

Vid avslut av placering 

Barn och unga som varit placerade utanför det egna hemmet har vid avslut samma behov som 

inför placering för att ge förutsättningar för obruten skolgång och obruten vårdkedja. Det är 

viktigt att detta arbete påbörjas i god tid för att ge så bra förutsättningar som möjligt inför en 
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flytt hem till vårdnadshavare eller till annan placeringsform eller boendeform. Det är viktigt att 

påbörjade insatser inte avbryts utan kan fortgå utifrån barnets eller den unges behov. Tidigare 

SIP följs upp eller en ny upprättas. 

Kostnadsansvar 

Socialtjänsten och hälso- och sjukvården har möjlighet att komma överens om och avtala om 

kostnader i enskilda ärenden för insatser där båda huvudmännen bär ansvar. Det är lämpligt att 

en sådan diskussion förs i samband med framtagande av en SIP. Kostnadsansvar ska diskuteras 

utan individens medverkan.  SIP-mötet behöver då föregås av ett möte med bara professioner, 

men fortsatt diskussion kan även behövas efter ett SIP-möte.  

I de fall en överenskommelse inte träffats om insatserna ska den huvudman som beställt 

insatsen stå för kostnaden. Vid en akut placering, till exempel ett omedelbart omhändertagande 

enligt LVU, saknas oftast möjlighet att genomföra en SIP och att diskutera kostnadsansvar för 

olika insatser. En inbjudan till gemensam planering i dessa ärenden ska initieras av beslutande 

socialnämnd snarast (inom två veckor). I dessa fall kan ingen part hävda den andra partens 

kostnadsansvar.  

Hälso- och läkarundersökningar 

Barn och unga som är föremål för samhällsvård har sämre fysisk hälsa, tandhälsa, och psykisk 

hälsa än barn i allmänhet. Detta gäller både under placeringstiden och senare i livet. Barn och 

unga i samhällsvård har många gånger inte tagit del av barnhälsovård och elevhälsovård i 

samma utsträckning som andra barn och har generellt sett oftare brister i 

vaccinationsskydd och sämre tandhälsa än barn i allmänhet.  

Det finns tre olika lagstadgade läkar- och hälsoundersökningar. Dessa tre har olika syften och 

ersätter inte varandra. Alla tre kan vara aktuella för barn och unga som placeras utanför det 

egna hemmet. 

Socialtjänsten i länets kommuner, hälso- och sjukvården samt tandvården i Region Västmanland 

har ett gemensamt ansvarar för att alla barn och unga som placeras utanför det egna hemmet 

får möjlighet till en hälsoundersökning som omfattar psykisk, fysisk och oral hälsa. Samverkan 

ska ske enligt framtagna rutiner.  

Nedan följer en beskrivning av ansvarsfördelning gällande de tre olika hälso- och 

läkarundersökningarna. 
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Hälsoundersökning enligt lag 2017:209 
Denna hälsoundersökning ska erbjudas samtliga barn och unga som placeras utanför egna 

hemmet. Hälsoundersökningen syftar till att ge en medicinsk bedömning av behovet av hälso- 

och sjukvård samt tandvård, ge ett underlag för att bedöma hur socialnämnden ska verka för att 

barnet eller den unge ska få sitt behov tillgodosett samt hur den fortsatta kontakten ska se ut. 

Hälsoundersökningen ska omfatta områdena psykisk, fysisk och oral hälsa, samt uppmärksamma 

eventuella tecken på förekomsten av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning.  

Kommunernas ansvar 

Socialtjänsten ansvarar för att ta reda på om en hälsoundersökning redan är gjord och bedöma 

om eventuella genomförda undersökningar är likvärdiga med den undersökning som avses för 

placerade barn och unga. 

Socialtjänsten ska underrätta regionen om att barnet eller den unge ska erbjudas en 

hälsoundersökning. Om hälsoundersökning genomförs i Västmanland skickar socialtjänsten en 

begäran om hälsoundersökning till hälso- och sjukvården samt en separat begäran till 

tandvården.   

Region Västmanlands ansvar 

Hälso- och sjukvården samt tandvården ansvarar för att inhämta tidigare uppgifter från 

vårdgivare. Vårdgivaren, dvs hälso- och sjukvården och tandvården ansvarar för att bedöma 

vilken bakgrundsinformation som behövs i samband med hälsoundersökning och inhämta sådan 

information. I Socialstyrelsens förskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2019:19) beskrivs vilken 

information som bör inhämtas samt vad hälsoundersökningen ska bestå av. Vårdgivaren 

ansvarar också för att inhämta nödvändiga samtycken från barnet eller den unge samt i vissa fall 

dess vårdnadshavare.  

Efter att vårdgivaren genomfört hälsoundersökningen och bedömt barnets eller den unges 

vårdbehov ska bedömningen dokumenteras, och socialtjänsten får del av utlåtanden. I Region 

Västmanland utfärdas två separata utlåtanden, ett för psykisk och fysisk hälsa, samt ett för oral 

hälsa.  

Läkarundersökning vid ansökan om vård enligt LVU 
Läkarundersökning enligt LVU syftar till att identifiera sjukdom, skada eller funktionsnedsättning 

som kan ha betydelse för bedömningen av behovet av vård och för planering av vårdens 

innehåll. Tiden för utredning och ansökan om vård enligt LVU är ofta kort och därmed saknas 

ofta förutsättningar för en mer djupgående hälsoundersökning enligt lagen om 

hälsoundersökning.  

Socialnämnden beslutar enligt 32 § LVU om läkarundersökning av barnet eller den unge. Hälso- 

och sjukvården ansvarar för att genomföra läkarundersökningen. Undersökningen ska ske innan 
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nämnden gör ansökan enligt 4 § LVU, vilket innebär att regionen behöver hantera dessa 

läkarundersökningar extra skyndsamt, senast inom 4 veckor. En läkarundersökning enligt LVU 

kräver inte samtycke av barnet, den unge eller dess vårdnadshavare. 

Hälsoundersökning för asylsökande m.fl. enligt lag 2008:344  
Denna hälsoundersökning ska erbjudas till alla asylsökande samt vissa nyanlända. 

Undersökningen syftar till att uppmärksamma eventuell ohälsa och behov av 

smittskyddsåtgärder, samt för att informera om möjligheten att få del av hälso- och sjukvård 

och tandvård.  

Hälso- och sjukvården ansvarar för att kalla och genomföra hälsoundersökningen. Kommunen 

har inget ansvar i hälsoundersökningar av asylsökande och nyanlända. Om elevhälsan 

uppmärksammar nyanlända barn och unga som inte är hälsoundersökta har elevhälsan 

möjlighet att remittera till hälso- och sjukvården. Framtagna rutiner finns mellan hälso- och 

sjukvården och elevhälsan. 

Om ett asylsökande eller nyanlänt barn eller ungdom placeras utanför det egna hemmet ska de 

även erbjudas hälsoundersökningen för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Se 

Hälsoundersökning enligt lag 2017:209.  

Psykisk ohälsa 
Det här avsnittet berör främst barn upp till 18 år. I avsnittet används definitioner av psykisk 

ohälsa utifrån modell framtagen av SKR, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Den 

upplevda hälsan kan variera oavsett funktionsnedsättning eller sjukdom. Personer med 

exempelvis neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller psykisk sjukdom kan också uppleva ett 

psykiskt välbefinnande.  
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Avsnittet berör även barn med riskbruk, skadligt bruk eller beroende av alkohol, droger, 

dopningsmedel eller spel om pengar. Barn som både har psykisk ohälsa och en social 

problematik och/eller samsjuklighet lyfts också särskilt i detta avsnitt.  

Barn med psykiska besvär 

Begreppet psykiska besvär används för psykisk ohälsa när kraven för en psykiatrisk diagnos inte 

är uppfyllda. Psykiska besvär är vanligt förekommande i befolkningen och är något många 

drabbas av någon gång i livet.  

Exempel på psykiska besvär är koncentrationssvårigheter, oro, ångest, sömnsvårigheter, 

nedstämdhet och destruktivt beteende. Ofta handlar det om normala reaktioner på 

påfrestningar i livet. Psykiska besvär hos barn och unga kan vara mildare eller svårare och de kan 

pågå under kortare eller längre perioder. Det är vanligt att besvären ger kroppsliga symtom, till 

exempel huvudvärk eller magont. De psykiska besvären påverkar i olika grad livet och förmågan 

att klara av viktiga vardagsfunktioner, till exempel att gå i skolan och att ägna sig åt 

fritidsaktiviteter. Det är viktigt att upptäcka barn och unga med psykiska besvär och agera i ett 

tidigt skede för att svårigheterna inte ska eskalera. Besvären kan upptäckas av både förskolan, 

skolan, hälso- och sjukvården, ungdomsmottagningen, tandvården och socialtjänsten.  

Ansvariga för stöd, vård och behandling i hälso- och sjukvårdens första linje (primärvården) är 

barnhälsovården, BU-hälsan samt ungdomsmottagningen. Elevhälsan har främst ett främjande 

och förebyggande uppdrag men kan också erbjuda visst stöd vid identifierade psykiska besvär. 

Förskola, skola och socialtjänst har vid behov möjlighet att konsultera första linjens hälso- och 

sjukvård gällande barn med psykiska besvär. 

Det är av största vikt att informationsöverföringar mellan verksamheter fungerar så att 

övergången från exempelvis förskola till skola, barnhälsovården till elevhälsan, primärvården till 

specialistvården underlättas för barnet och dess familj.  

Barn med psykiatriska tillstånd 

Med begreppet psykiatriska tillstånd avses diagnostiserade psykiska sjukdomar och syndrom 

samt utvecklingsrelaterade psykiska funktionsavvikelser, vanligen kallade neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. 

Psykiatriska tillstånd kan utvecklas och upptäckas både i barndomen och i vuxen ålder. 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar debuterar oftast i barndomen och lyfts särskilt nedan. 

Barnhälsovården, förskolan och skolan möter barn regelbundet och kan därmed spela stor roll 

för att möjliggöra tidig upptäckt och tidiga insatser. Dessa verksamheter behöver ha god 

kunskap om symtom som föranleder misstanke om psykiatrisk problematik och hur symtomen 
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skiljer sig åt mellan flickor och pojkar. Att förskola och skola inkluderats som likvärdig part i SIP-

samarbetet underlättar samverkan i ett tidigt skede när det finns insatser från både 

förskolan/skolan och hälso- och sjukvården. 

I förskolan ska alla barn ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt eller 

varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov och 

förutsättningar. Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver 

mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. 

Skolan ansvarar för att alla elever ska ges möjlighet att nå så långt som möjligt i sin 

kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar. Skolan ska så långt det är möjligt ge de 

anpassningar och det stöd som krävs för att en elev ska uppnå kunskapskraven. Elever som till 

följd av en funktionsnedsättning ändå har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav eller 

kravnivåer som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka 

funktionsnedsättningens konsekvenser.  

Barn med psykiatriska tillstånd kan vara i behov av sociala stödinsatser. Socialtjänsten ansvarar 

för att utreda och ge insatser utifrån behov enligt SoL och LSS. 

BUP ansvarar för att utreda och ge insatser till barn med psykiatriska tillstånd. Förskola, skola 

och socialtjänst har vid behov möjlighet att konsultera BUP gällande barn med misstänkta 

psykiatriska tillstånd och/eller vid akut oro för ett barns psykiska hälsa. Habiliteringscentrum 

ansvarar för stöd och insatser till barn med autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning. 

Barn med psykiatriska tillstånd kan vara i behov av hjälpmedel. Riktlinjer, rutiner och 

kostnadsansvar gällande hjälpmedel beskrivs i Hjälpmedelshandboken för Västmanland. 

Innehållet i handboken baseras på gällande lagstiftning samt på de politiska beslut som fattats 

av Hjälpmedelsnämnden, en gemensam nämnd för kommuner i Västmanlands län och Region 

Västmanland. Ansvaret för hjälpmedel i förskola och skola beskrivs i en särskild 

länsövergripande överenskommelse. 

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar debuterar ofta i barndomen. Symtom och svårigheter 

varierar från lindriga besvär till svår funktionsnedsättning och behovet av stöd varierar från 

person till person, men kan också skilja sig åt för samma individ över tid. Symtomen skiljer sig 

mycket åt mellan flickor och pojkar och flickor med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

upptäcks ofta senare än pojkar. Tidig upptäckt och individanpassat stöd i ett tidigt skede är 

viktigt.  
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Vid misstanke om att ett barn har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ska en utredning 

initieras och stödjande insatser ska sättas in direkt utifrån individuella behov. Många 

stödinsatser kan ges utan diagnos, i väntan på och under en utredning. BUP ansvarar för 

utredningen, men förskola, skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård har i uppdrag att upptäcka 

behov och ge insatser.  

För att insatserna ska bli så effektiva som möjligt behöver de samordnas och koordineras, både 

inom den egna verksamheten och i samverkan med andra. För att klargöra vilka insatser som 

det finns behov av och vilken/vilka verksamheter som kan ge insatser ska SIP användas. 

Regionala rutiner för samverkan vid misstanke om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

kommer att tas fram. 

När ett barn har fått en neuropsykiatrisk diagnos är det viktigt med fortsatt samordning och 

koordinering av insatser utifrån individuella behov. Diagnosen medför ofta behov av varaktigt 

stöd, men hur omfattande och intensiva insatser som behövs kan variera över tid. Systematisk 

uppföljning av symtom, funktion och livskvalitet är viktigt. 

I Vård och insatsprogrammet finns stöd att få gällande ex ADHD. Stöd gällande 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan också erhållas av intresseorganisationer som 

besitter stor kunskap och erfarenhet. 

Riskbruk, skadligt bruk och beroende 

Utredningen God och nära vård konstaterar att det finns oklarheter gällande roller och uppdrag 

mellan olika verksamheter när det gäller psykisk ohälsa och att det finns behov av en 

övergripande struktur som beskriver vilka insatser som erbjuds var och av vem.  Även i 

delbetänkandet av samsjuklighetsutredningen lyfts behovet av en sådan struktur och att skadligt 

bruk, beroende och samsjuklighet inkluderas bland de psykiatriska tillstånden. 

I länets lokala ledningsgrupper (BUS-grupperna) ska samverkan gällande barn och unga med 

psykisk ohälsa inkludera även barn och unga med alkohol- och drog- och spelproblematik. För 

att säkerställa att unga vuxna får rätt stöd ska lokala rutiner för övergångar från barn till vuxen 

säkerställas i BUS-gruppen.  

På individnivå ska verksamheter använda SIP för att samverka kring insatser för barnet eller den 

unge. Förutom samverkan mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården kan skolan och 

tandvården vara viktiga samverkansaktörer för målgruppen. 

Alkohol, droger och dopningsmedel 
Som tidigare nämnts i dokumentet är främjande och förebyggande insatser av största vikt för att 

barn och unga inte ska hamna i skadligt bruk eller beroende av alkohol, droger eller 
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dopningsmedel. Skyddsfaktorer på både individ-, interpersonell- och samhällsnivå minskar 

risken för utveckling av skadligt bruk och beroende. Barn och unga som befinner sig i riskbruk 

kan upptäckas av både skolan, hälso- och sjukvården, ungdomsmottagningen, tandvården och 

socialtjänsten. Verksamheter som möter barn behöver tidigt kunna identifiera både risk- och 

skyddsfaktorer, upptäcka riskbruk och ha rutiner för samverkan kring insatser. Könsskillnader 

behöver beaktas, exempelvis finns ett stort mörkertal när det gäller flickors skadliga bruk av 

narkotika. Regionala rutiner ska tas fram. 

Samtliga verksamheter har ansvar att orosanmäla vid misstanke om att ett barn har ett riskbruk, 

skadligt bruk eller beroende av alkohol, droger och dopningsmedel.  

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för barn och unga med problematik gällande alkohol, 

droger och dopningsmedel. Socialtjänsten ansvarar för att utreda och ge insatser utifrån behov.  

Hälso- och sjukvården ansvarar för medicinska och psykiatriska insatser. Barn och unga som 

brukar alkohol och droger kan behöva insatser för abstinensvård eller insatser för psykisk 

ohälsa.  

Spel om pengar 
Spel om pengar förekommer hos barn under 18 år. Många dataspel innehåller köp med pengar 

som en del i spelet. När socialtjänsten utreder barn ställs också frågor gällande dataspel och spel 

om pengar. Det är inte ovanligt att barn som har ett skadligt bruk eller beroende av spel, också 

har andra former av svårigheter så som problematisk skolfrånvaro och psykisk ohälsa.  

Länsstyrelsen i Västmanland har ett samordningsuppdrag vad gäller regeringens strategi för 

alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobak och spel (ANDTS). En strategi och handlingsplan finns 

regionalt för ANDTS-arbetet i Västmanlands län. Folkhälsomyndigheten följer årligen upp det 

ANDTS-förebyggande arbetet i kommunerna genom länsstyrelsen. 

Samsjuklighet och sammansatt problematik  

Med samsjuklighet avses här när barnet eller den unge har ett skadligt bruk eller beroende av 

alkohol och/eller droger samtidigt med en eller flera psykiatriska diagnoser. Med sammansatt 

problematik avses när barn och unga har både psykisk ohälsa och en social problematik.  

För barn och unga med alkohol- och drogproblematik samspelar ofta psykiska och sociala 

faktorer. Barn och unga med samsjuklighet ska få insatser parallellt och samordnat från 

socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Ingen huvudman får avvakta med att ge insatser med 

hänvisning till att en annan huvudman måste komma in med sina insatser först. Till stöd för 

arbetet finns Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. 
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Även delbetänkandet av samsjuklighetsutredningen påtalar vikten av att kommun och region 

samordnar insatser vid samsjuklighet. 

Behovet av att samordna insatser gäller inte enbart samsjuklighet utan även barn och unga som 

har en social problematik med insatser från socialtjänsten samt har en psykisk eller psykiatrisk 

problematik med behov av utredning eller insatser. Det är av största vikt att förskola, skola, 

socialtjänsten och BU-hälsan eller BUP samverkar kring dessa barn. När insatser behöver ske 

parallellt och samordnat ska SIP användas som verktyg.  

Flera barn och unga samt deras vårdnadshavare upplever att det är många aktörer kring 

familjen och att det är svårt att veta vem man ska vända sig till. Barn och unga uttrycker ett 

starkt behov av att få en samordning av insatser.  

Region Västmanland och länets kommuner ansvarar för att se till att barn och unga i behov av 

samordnade insatser tilldelas en samordnande kontakt. Samverkan ska ske med stöd av 

samordnad individuell plan och processen kring den. En huvudansvarig ska utses som också blir 

barnets samordnande kontakt gällande de insatser som ingår i SIP-planen. Den som är 

huvudansvarig ansvarar för att barnet och vårdnadshavarna får individuellt anpassad 

information under SIP-processen. Utöver en huvudansvarig för SIP-processen kan en fast 

vårdkontakt också vara till hjälp för barnet och familjen. I statliga utredningen, Börja med 

barnen, tar man upp behovet av fast vårdkontakt även för barn och unga. I Region Västmanland 

utgår hälso- och sjukvården utifrån behov, inte ålder. Detta innebär att även barn kan få en fast 

vårdkontakt när behov finns. 

Förebygga suicid 
De vanligaste diagnoserna hos ungdomar som tagit sitt liv är depression, ofta i kombination med 

missbruk eller beroende. Hos pojkar är den största risken för suicidförsök utagerande beteende 

kombinerat med depression och missbruk eller beroende. Den största risken för suicidförsök har 

flickor med diagnosen depression i kombination med ångest. Hos flickor är också 

självskadebeteende vanligare. Pojkar löper större risk än flickor att fullborda suicid. Separationer 

och uppbrott är generellt sett påfrestande för barn som redan befinner sig i en socialt belastad 

eller utsatt situation och kan öka risken för suicidtankar eller handlingar.    

Förebyggande insatser kan sättas in på olika nivåer. Universella insatser som avser hela 

befolkningen, selektiva insatser som riktar sig till grupper som är särskilt utsatta för suicidrisk 

och indikerade insatser som riktar sig till individer med risk för suicid. Både kommunen och 

regionen har ett ansvar att förebygga suicid hos barn och unga. Kommunernas och regionens 

insatser förtydligas i en länsgemensam handlingsplan som kommer att tas fram under 2022.  

När verksamheter möter ett barn och misstänker risk för suicid ska både socialtjänsten och BUP 

kontaktas. Socialtjänsten ansvarar för att utreda och bedöma barnets sociala situation. BUP 
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ansvarar för riskbedömning om suicid samt för akuta åtgärder vid risk för suicid. Stödjande och 

behandlande åtgärder kan behövas från både socialtjänsten, hälso- och sjukvården, skolan och 

skolhälsovården. För att samordna insatser ska SIP användas. 

Övergång från barn till vuxen 
När barnet fyller 18 år kommer den unge att få nya kontakter med anledning av hur både 

kommuner och regioner är organiserade. Kommunen och regionen har ett ansvar att se till att 

vården inte bryts och att övergången blir bra för individen. Varje organisation har ett ansvar 

gällande överföring av information i sin egen organisation och att detta görs i samförstånd med 

den unge. Den unge kan vilja ha vårdnadshavare involverade även efter 18-årsdagen. SIP 

rekommenderas även i processen kring överlämning från barn till vuxen. I överenskommelser 

som berör vuxna ska övergången från barn till vuxen samt målgruppen unga vuxna lyftas 

särskilt. 
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Remissversion 220223 - 220503 

Bilaga 1 – Aktörers uppdrag och ansvarsområden 

I denna bilaga beskrivs olika aktörers ansvar för hälsofrämjande, förebyggande, stödjande och 

vårdande insatser till barn i Västmanlands län. Det finns många viktiga aktörer i ett barns liv, till 

exempel familj, föreningar och andra aktörer inom civilsamhället. I detta dokument beskrivs endast 

verksamheter som överenskommelsens parter ansvarar för. Aktörerna har delats upp i tre nivåer 

som delvis överlappar varandra: 

• Verksamheter med ansvar för hälsofrämjande och förebyggande insatser (den inre cirkeln i 

nedanstående modell) 

• Verksamheter med ansvar för primärvård och utredning/insatser vid lätt till måttlig 

problematik (den mittersta cirkeln i nedanstående modell) 

• Verksamheter med ansvar för specialistvård och utredning/insatser vid svårare problematik 

(den yttre cirkeln i nedanstående modell) 

När en nivås kompetens inte är tillräcklig ska andra nivåer kontaktas. Varje huvudman ansvarar för 

att respektive verksamhet har resurser för att utföra sitt uppdrag. Resursbrist på en nivå motiverar 

inte insatser på en annan nivå. 
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Verksamheter med ansvar för hälsofrämjande och förebyggande insatser 
Nedan beskrivs verksamheter som främst har ett hälsofrämjande och förebyggande uppdrag 

gällande barns hälsa. Flera av verksamheterna erbjuder också stöd, vård och insatser vid 

konstaterade behov inom ramen för sitt uppdrag. 

 

Barnmorskemottagningen 
Barnmorskemottagningarna är organisatoriskt knutna till vårdcentralerna i Västmanlands län. I vissa 

kommuner finns barnmorskemottagningen i samma lokaler som familjecentralen/familjecentrum. 

Barnmorskemottagningarna arbetar hälsofrämjande och förebyggande för att ge blivande föräldrar 

och det ofödda barnet en så bra start i livet som möjligt. På barnmorskemottagningen erbjuds råd, 

stöd och regelbundna hälsokontroller under hela graviditeten samt ett eftervårdsbesök efter 

förlossningen. Barnmorskemottagningarna arbetar också med preventivmedelsrådgivning, 

abortrådgivning och gynekologiska hälsokontroller. Vid behov kan barnmorskemottagningen 

remittera till primärvårdens mödra- och barnhälsovårdspsykologer. Alla besök på 

barnmorskemottagningen är avgiftsfria och frivilliga. 

 

Barnavårdscentralen (BVC) 
Barnavårdscentraler (BVC) är organisatoriskt knutna till vårdcentralerna i Västmanlands län. I vissa 

kommuner finns BVC i samma lokaler som familjecentralen/familjecentrum. BVC arbetar 

hälsofrämjande och förebyggande för att ge vårdnadshavare och barn 0–6 år en så bra start i livet 

som möjligt. På BVC erbjuds råd och stöd till vårdnadshavare och regelbundna hälsokontroller för alla 

barn från födelsen till dess att barnet börjar i förskoleklass. Insatserna erbjuds i enlighet med det 

nationella barnhälsovårdsprogrammet. Vid behov kan BVC remittera till primärvårdens mödra- och 

barnhälsovårdspsykologer. Alla besök på BVC är avgiftsfria och frivilliga. 

 

Öppen förskola 
Öppen förskola finns i kommunal regi i de flesta kommuner i länet. Öppna förskolan är en mötesplats 

där vårdnadshavare och barn i åldrarna 0–6 år kan träffa andra barn och vuxna. Öppna förskolan 

samarbetar ofta med familjevägledare, barnhälsovård och barnmorskemottagning i närområdet. I 

vissa kommuner är öppna förskolan en del av familjecentralen/familjecentrum. I vissa kommuner 

bedrivs öppna förskolan i samarbete med civilsamhället.  

 

Förskola 
Hemkommunen ska erbjuda förskola till alla barn som är bosatta i Sverige från och med ett års ålder, 

i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier, eller om barnet 

har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Från och med höstterminen det år då 

barnet fyller tre år ska kommunen erbjuda alla barn så kallad allmän förskola oavsett vilken 

sysselsättning föräldrarna har. Allmän förskola ska vara avgiftsfri. 

Förskolan ska främja alla barns utveckling och lärande och särskilt uppmärksamma barn som av olika 

anledningar behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska få en utbildning som 

är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt 

behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar.  
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Skola 
Förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola är alla så kallade obligatoriska 

skolformer där elever har rätt till utbildning och normalt omfattas av skolplikt. Skolplikten upphör vid 

vårterminens slut det tionde året efter det att eleven har börjat fullgöra skolplikten. För de flesta 

elever är det när de har gått ut årskurs 9. För elever i specialskolan upphör skolplikten vid 

vårterminens slut det elfte året, alltså normalt när eleven har gått ut årskurs 10. Vissa elever har rätt 

till utbildning utan att omfattas av skolplikten, till exempel asylsökande barn.  

Utbildning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är frivillig, men de elever som väljer att gå där 

har närvaroplikt. Man kan söka till gymnasiet till och med det år man fyller 20 år. En elev som har 

börjat läsa på ett nationellt program har rätt att fullfölja sin utbildning. 

Skolhuvudmannen för samtliga ovan nämnda skolformer ansvarar för att alla elever ska ges möjlighet 

att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar. Skolan ska så långt 

det är möjligt ge de anpassningar och det stöd som krävs för att en elev ska uppnå de kunskapskrav 

som finns i aktuell skolform. 

Elevhälsan är en del av skolans verksamhet i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, 

sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Elevhälsans uppdrag är att stödja elevernas 

utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsans uppdrag är främst hälsofrämjande och förebyggande. 

Den samlade elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 

insatser. Det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator för medicinska, 

psykologiska och psykosociala insatser. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan 

kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. Elevhälsan ska 

erbjuda alla elever tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller under grundskoletiden 

och ett under gymnasietiden. 

 

Familjecentraler/Familjecentrum 
Familjecentraler eller Familjecentrum finns i de flesta kommuner i länet. På familjecentraler och 

familjecentrum finns ofta öppen förskola, föräldrautbildning och föräldravägledning i kommunens 

regi i samma lokaler som vårdcentralens barnmorskemottagning och BVC. Verksamheterna bedrivs i 

samverkan mellan vårdcentralen och kommunen, ibland också i samverkan med Svenska kyrkan 

och/eller andra aktörer från civilsamhället.  Familjecentraler och Familjecentrum arbetar främst 

hälsofrämjande och förebyggande men kan också erbjuda stöd och vägledning i ett tidigt skede när 

svårigheter uppstår. 

 

Ungdomsmottagningen 
Länets ungdomsmottagningar bedrivs av Region Västmanland i samarbete med länets kommuner. 

Åldersgränsen på Ungdomsmottagningen i Västmanland är 13–23 år. En översyn pågår för att utöka 

åldersgränsen till 13–25 år under 2022/2023 för att på så sätt nå fler unga vuxna. 

Ungdomsmottagningen finns för alla unga i länet, dels med fysiska mottagningar med bokade besök 

eller drop in, dels med digitala tider och chattverksamhet. Ungdomsmottagningen arbetar även med 

utåtriktade insatser. Ungdomsmottagningen arbetar med sexuell-, reproduktiv-, fysisk- och psykisk 

hälsa. Mottagningen erbjuder stödjande och rådgivande samtal. Frivillighet är en bärande princip i 

verksamheten och insatserna utgår ifrån ungdomens önskemål och behov. 
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Tandvården 
Tandvårdens övergripande mål är att verka för en god och jämlik tandhälsa i befolkningen. Barn och 

unga vuxna upp till 23 år har rätt till avgiftsfri tandvård och regelbundna tandhälsoundersökningar. 

Tandvården för barn och unga är till stora delar hälsofrämjande och förebyggande, men vid behov 

erbjuds också tandvårdande behandlingar på allmän nivå och specialistnivå. Genom de regelbundna 

tandhälsokontrollerna har tandvården möjlighet att upptäcka barn som far illa. Upprepat uteblivande 

från bokade besök uppmärksammas. Tandvården i länet består av Folktandvården Västmanland AB, 

privata tandvårdskliniker samt regiondriven specialisttandvård. Tandvårdsenheten samordnar 

tandvården i länet. 

 

Verksamheter med ansvar för primärvård och utredning/insatser vid lätt till måttlig 

problematik 

 

Socialtjänsten – Råd och stöd 
Socialtjänstens råd och stödverksamhet är organiserad på olika sätt i länets kommuner, och kan ges 

enskilt och/eller i grupp. Vissa verksamheter riktar sig till föräldrar/familjer medan andra riktar sig 

direkt till barnet eller den unge. De flesta kommuner erbjuder ett antal tillfällen utan ansökan om 

bistånd. Exempel på råd och stödverksamhet kan vara samtal i föräldrarollen eller samspel i familjen. 

Råd och stödverksamhet kan även vara integrerad med familjecentraler/familjecentrum. 

Socialtjänsten erbjuder även stödgruppsverksamhet för barn och unga. Det kan se olika ut i 

kommunerna om stödgruppsverksamhet finns på den egna orten eller om samverkan sker mellan 

kommuner. Ansökan till stödgruppsverksamhet sker via socialtjänsten men vissa stödgrupper erbjuds 

även utan biståndsbeslut. Exempel på stödgruppsverksamhet är 

• Gruppverksamhet för barn till föräldrar med riskbruk, skadligt bruk, beroende.  

• Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa.  

• Gruppverksamhet för barn som bevittnat våld.  

 

Vårdcentralen 
Alla invånare i Västmanlands län är normalt listade vid någon av länets vårdcentraler. Valet av 

vårdcentral är personligt, och för barn upp till 18 år är det vårdnadshavaren som väljer. Om inget 

aktivt val görs så tilldelas barn samma vårdcentral som sin mamma. Vårdcentralen ska tillgodose 

patienternas behov av rådgivning, behandling, omvårdnad, habilitering och rehabilitering på 

primärvårdsnivå. Vårdcentralen ska integrera ett hälsofrämjande och förebyggande förhållningssätt i 

alla kontakter och i all vård och behandling. Gällande barn upp till 18 år med psykisk ohälsa ansvarar 

vårdcentralen för att göra en bedömning för att utesluta och/eller behandla somatiska 

bakomliggande faktorer. Vid konstaterade psykiska besvär skickar vårdcentralen en vårdbegäran till 

barn- och ungdomshälsan, vid behov remitteras barnet till psykiatrisk specialistvård. Medicinskt 

ansvar följer specialistläkarområde. Läkaren vid vårdcentralen är ansvarig fram tills dess att patient 

som remitterats till specialistklinik gör sitt första besök där. 
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Primärvårdens mödra- och barnhälsovårdspsykologer 
Primärvårdens mödra- och barnhälsovårdspsykologer är organiserade i en egen enhet och arbetar 

mot alla länets vårdcentraler. Mödra- och barnhälsovårdspsykologerna bedömer och behandlar 

lindriga till måttliga symtom på psykisk ohälsa hos gravida kvinnor och hos barn 0–6 år. Man 

genomför också bedömningar vid misstanke om utvecklingsrelaterad problematik hos barn 0–6 år 

och skickar vid behov remiss till Mottagningen för tidiga insatser (MTI). För att få kontakt med 

mödra- och barnhälsovårdspsykologerna så behövs en remiss från barnmorskemottagningen eller 

BVC. 

 

Barn- och ungdomshälsan 
Barn- och ungdomshälsan är en kompletteringsverksamhet till vårdcentralerna i regionen med 

särskild psykologisk kompetens gällande barn och unga. Verksamheten ansvarar för psykologisk 

bedömning och behandling av barn och unga på primärvårdsnivå. Barn- och ungdomshälsan är en 

samtalsmottagning och behandlar lindrig till måttlig psykisk ohälsa för att förebygga allvarligare 

psykisk ohälsa som kräver specialistvård, vilket oftast innebär ett begränsat antal kontakter under en 

kortare tidsperiod. All behandling görs med båda vårdnadshavares samtycke och delaktighet utifrån 

att de insatser som ges är begränsade i intensitet och kräver uppföljning på hemmaplan för att ge 

optimal effekt.  

 

Verksamheter med ansvar för specialistvård och utredning/insatser vid svårare 

problematik 

 

Socialtjänsten – Utredning, vård och behandling 
Socialtjänstens individ och familj, ansvarar för att ta emot ansökningar och anmälningar som rör barn 

och unga 0–20 år, bedöma, utreda och besluta om insatser samt att följa upp dessa. Bistånd som 

riktas till barn och unga och deras familjer kan till exempel vara någon form av öppenvårdsinsats, 

kontaktperson, kontaktfamilj eller i vissa fall placering utanför det egna hemmet. 

Exempel på öppenvårdsinsatser är riktade föräldrautbildningar, familjebehandling, krisstöd, 

öppenvård för ungdomar med alkohol och drogproblematik eller kriminalitet. 

 

Socialtjänsten - Socialjour Västmanland 
Socialjouren i Västerås är socialjour för länets samtliga kommuner. Socialjouren arbetar kvällar, 

nätter och helger för att hantera akuta sociala ärenden som inte kan vänta till socialtjänstens 

ordinarie öppettider. Socialjouren kan ge stöd till individer eller familjer i en svår situation och 

hanterar även ingripanden när barn far illa. 
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Barnahus Västmanland 
Målgruppen för Barnahus Västmanland är barn som bor i Västmanlands län och som misstänks vara 

utsatta för våld främst i nära relation, sexualbrott, samt barn som bevittnat våld. På Barnahus 

bedöms och planeras hanteringen av ärenden tvärprofessionellt med barnets bästa i fokus. Om en 

polisanmälan görs så förhörs barnet på Barnahus där miljön är anpassad och trygg. På Barnahus kan 

även medicinska undersökningar göras. Verksamheten bedrivs i samverkan mellan Polismyndigheten, 

socialtjänsten i länets alla kommuner, Åklagarkammaren, Region Västmanland (BUP och Barn- och 

ungdomskliniken) samt Länsstyrelsen i Västmanlands län.  

 

Socialtjänsten – Åtgärder enligt LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) 
Insatser till barn och unga samt deras familjer ska i första hand erbjudas som ett bistånd enligt 

socialtjänstlagen. I de fall barn och unga behöver stöd och skydd och detta inte kan ges med 

vårdnadshavarnas eller barnets samtycke kan socialnämnden ansöka hos Förvaltningsrätten om att 

vården ska ges enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). 

 

Socialtjänsten - Familjerätt 
Socialtjänsten bedriver familjerättslig verksamhet med ansvar för frågor rörande vårdnad, boende 

och umgänge, fastställande av föräldraskap samt adoptioner. 

 

Socialtjänsten – Insatser enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)  
Socialtjänsten har biståndshandläggare som utreder behov av stöd och serviceinsatser för personer 

som har en psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning.  

Stöd och service enligt LSS kan beviljas i form av: 

• biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans 

• ledsagarservice 

• biträde av kontaktperson 

• avlösarservice i hemmet 

• korttidsvistelse utanför det egna hemmet 

• korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen 

samt under lov 

• boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn som behöver bo utanför 

föräldrahemmet 

 

Mottagningen för tidiga insatser (MTI) 
Mottagningen för tidiga insatser (MTI) är en tvärprofessionell funktionsmottagning för barn under 6 

år med utvecklingsrelaterad problematik inom två eller flera områden. På mottagningen erbjuds en 

samlad utredningsprocess, vård, stöd och behandling vid misstanke om neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning, intellektuell funktionsnedsättning och vid mer ospecifik, men komplex 

problematik. Barn med konstaterad ADHD och behov av specialistinsatser remitteras till BUP. Barn 

med konstaterad autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning (LSS-målgrupper med rätt till 

insatser på specialistnivå) remitteras till Habiliteringscentrum.     
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Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) 
Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) är en länsövergripande specialistverksamhet med uppdrag att 

erbjuda bedömning, behandling och utredning för barn med, eller med hög risk för, allvarlig 

psykiatrisk sjukdom som påverkar funktionsnivån i vardagen. Den största patientgruppen på BUP är 

barn med misstänkt eller konstaterad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. BUP erbjuder 

öppenvård, slutenvård, och har också en akutmottagning. BUP ansvarar också för ätstörningsenheten 

för barn och vuxna. Nya patienter på BUP tas emot på BUP Start som är en central 

mottagningsfunktion med syfte att snabbt kunna bedöma vårdbehov och erbjuda rätt insatser på rätt 

vårdnivå.  

 

Barn- och ungdomskliniken 
Barn och ungdomskliniken är en länsövergripande specialistverksamhet med uppdrag att erbjuda 

bedömning, utredning, vård och behandling för barn och ungdomar upp till 18 år. På barn- och 

ungdomskliniken finns barnspecialister inom alla somatiska medicinska områden. Barn- och 

ungdomskliniken erbjuder både öppenvård och slutenvård inom olika somatiska specialistområden 

och ansvarar också för barnakuten i länet.  

 

Habiliteringscentrum 
Habiliteringscentrum är en länsövergripande verksamhet som ger livslång habilitering till barn och 

vuxna med utvecklingsstörning, autism, medfödda omfattande och bestående rörelsenedsättningar 

och omfattande och bestående synnedsättningar. Bland barn och unga är den största patientgruppen 

barn med autism. Habiliteringscentrum erbjuder kartläggning, bedömning, behandling, stöd och 

uppföljning och riktar sig till både patienter och närstående. Verksamheten är ett komplement till 

övrig hälso- och sjukvård vilket innebär man i hög grad samverkar med övriga aktörer runt 

patienterna.   

 

Logopedmottagningen 
Logopedmottagningen är en länsövergripande öppenvårdsverksamhet som utreder, diagnosticerar 

och behandlar både barn och vuxna med olika typer av svårigheter med kommunikation, tal, röst och 

språk. Mottagningens största målgrupp är barn i förskoleåldern med misstänkt eller konstaterad 

språkstörning. Mottagningen utreder också misstanke om dyslexi och dyskalkyli hos vuxna.  

 

Hjälpmedelscentrum 
På Hjälpmedelscentrum finns specialistkompetens gällande hjälpmedel. Utprovning av hjälpmedel 

sker efter behovsbedömning av förskrivare inom hälso- och sjukvården. Förskrivare är vanligtvis 

arbetsterapeut, fysioterapeut, specialpedagog, läkare eller logoped. Hjälpmedelscentrum är en 

stödfunktion till länets förskrivare. I Hjälpmedelcentrums utbud ingår hjälpmedel som underlättar 

vardagen för personer med rörelse-, kognitiva- och kommunikativa funktionsnedsättningar. Det finns 

också hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling och inkontinenshjälpmedel. På 

Hjälpmedelscentrum kan barn och vuxna få information om, och tillsammans med sin förskrivare 

prova, olika hjälpmedel och bostadsanpassningar i dess rätta miljö. Det finns en visningslägenhet där 

man kan se hjälpmedel som underlättar vid kognitiva funktionsnedsättningar.  
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DIARIENR: 2022/53 
 
    
    

Vård och Omsorg  
Ingrid Strandman 
Socialchef Vård- och omsorgsnämnden 

 

 

MISSIV 

Vägledande dokument för samverkan, då barn och ungdomar 
misstänks fara illa, 2022-2025 
 

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET 
Alla som arbetar med barn och ungdomar har en lagstadgad skyldighet att sam-
verka i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. Tydliga och av 
personalen kända kommunikationsvägar samt samsyn kring hur anmälan ska gå  
till underlättar i kontakterna med andra, den aktuella familjen samt vid eventuell 
uppföljning. Den ökade medvetenheten i samhället om barns rättigheter till en god 
och trygg uppväxt gör att det numera finns en bred uppslutning kring nödvändig-
heten av att anmäla till socialtjänsten när barn och unga behöver samhällets stöd 
och skydd. Antingen på grund av förhållandena i hemmet eller på grund av sitt eget 
beteende. Genom att ingripa tidigt i ett skeende med rätt insatser anpassade till 
barnets eller den unges individuella behov kan en positiv utveckling främjas utan 
alltför omfattande insatser. 

 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta 

att fastställa Vägledande dokument för samverkan, då barn och ungdomar misstänks 
fara illa, 2022-2025. 

 

Ingrid Strandman 
Socialchef 

 

Bilagor: 
1 Vägledande dokument för samverkan, då barn och ungdomar 

misstänks fara illa, 2022-2025 
  

    

 
  

67



 

Vård och Omsorg  

2 (3)  
2022-03-22 

2022/53 

 

 

CHECKLISTA 

Checklista avseende Barnperspektivet, Landsbygdsperspektivet 
och de Horisontella principerna 
Förklaring om de olika begreppen finns nedan. 

 

Barnperspektivet 
  

Innebär insatsen att barn och ungdomars hälsa sätts i främsta rummet?   JA  ☒ NEJ ☐ 

Påverkar denna insats barn och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter 
och situation till det bättre? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Innebär insatsen att barn och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas? JA  ☒ NEJ ☐ 

Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening om insatsen? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar med funktionsvariation - fysiskt 
och/eller psykiskt? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Tar insatsen hänsyn till barnkonventionens text om ”till det yttersta av sin förmåga”? JA  ☒ NEJ ☐ 

Landsbygdsperspektivet 
  

Bedömer ni att beslutet kommer att innebära särskilda konsekvenser för landsbygden   
– nu eller i framtiden? 

JA  ☐ NEJ ☒ 

Vid JA hur bedömer ni att beslutet påverkar:   

Att det blir svårare att bo på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det blir fler jobb på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det minskar tillgången till god service på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Horisontella principerna  
(tillgänglighet, icke-diskriminering samt jämställdhet)  

  

Innebär insatsen risk för begränsad tillgänglighet? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har icke-diskrimineringsperspektivet beaktats? JA  ☒ NEJ ☐ 

Kan beslutet utestänga någon från samhället? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har man beaktat FN:s konvention angående rättigheter för personer med 
funktionsvariation när beslutet togs? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Om NEJ – varför inte?   
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Begreppsförklaring  

Barnkonventionen/barnperspektivet 
Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och skall 
naturligtvis främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år barn.  

Barnens bästa i främsta rummet  

- Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och 
utveckling i beslutsfattandet? 

- Har en sammanvägning av olika intressen gjorts? 

FN:s barnkommitté har uttalat principen om att barnets bästa alltid ska beaktas och 
väga mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga 
tyngre, till exempel samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. Principen om 
barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till skydd mot 
missförhållanden och övergrepp. Till prioriterade rättigheter hör 
utveckling/utbildning. 

Landsbygdsperspektivet 
Kan de som bor och verkar på landsbygden bli diskriminerade eller åsidosatta?  

Horisontella principer 
Diskriminering sker när någon missgynnas eller kränks och missgynnandet eller 
kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder). Detta gäller även 
barn till personer med något av ovanstående diskrimineringsgrund.  

Funktionshinderspolitiken innebär att alla människor, oavsett funktionsförmåga, 
ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga 
rättigheter. 

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå 
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktions-
nedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad 
jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas. 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Alla som arbetar med barn och ungdomar har en lagstadgad skyldighet att samverka i 

frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. Tydliga och av personalen 
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kända kommunikationsvägar samt samsyn kring hur anmälan ska gå till underlättar i 

kontakterna med andra, den aktuella familjen samt vid eventuell uppföljning. Den 

ökade medvetenheten i samhället om barns rättigheter till en god och trygg uppväxt 

gör att det numera finns en bred uppslutning kring nödvändigheten av att anmäla till 

socialtjänsten när barn och unga behöver samhällets stöd och skydd. Antingen på 

grund av förhållandena i hemmet eller på grund av sitt eget beteende. Genom att 

ingripa tidigt i ett skeende med rätt insatser anpassade till barnets eller den unges 

individuella behov kan en positiv utveckling främjas utan alltför omfattande insatser. 

1.2 SAMVERKAN 

Samverkan har blivit en nödvändighet. När det gäller barn och unga som far illa är det 

en typ av ärende som ingen myndighet klarar ensam. Målsättningen med samverkan 

är att barn och ungdomar ska uppmärksammas tidigt och få rätt stöd snabbt. En 

förutsättning för samverkan är enligt Socialstyrelsen; styrning, struktur och samsyn.  

 

1.3 SYFTE  

Detta vägledande dokument syftar till att underlätta för de personer som i sitt arbete 

ibland möter barn och ungdomar som far illa. För att detta dokument ska kunna 

tillämpas är det därför av stor vikt att dokumentet är känt inom de berörda 

verksamheterna. Detta är ett ansvar som åläggs arbetsledning och personer som 

arbetar med barn och ungdom.   
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2 VÄGLEDNING  

2.1 ANMÄLAN OCH ANMÄLNINGSSKYLDIGHETEN 

Vård- och omsorgsnämnden har ett övergripande ansvar för att de barn och 

ungdomar som riskerar att fara illa får den hjälp och stöd de behöver. För att kunna 

leva upp till detta ansvar behöver socialtjänsten få kännedom om dessa barn, vilket 

kan ske på olika sätt. Personer kan på egen hand ansöka om stöd och hjälp hos 

socialtjänsten och allmänheten uppmanas att ta kontakt och göra en anmälan då de 

får kännedom om barn och unga som de misstänker far illa.  

Enligt 14 kap 1 § 1 st Socialtjänstlagen (SoL) finns en skyldighet för vissa grupper att 

genast göra en anmälan om de i sin verksamhet får kännedom eller misstänker att 

ett barn far illa. Detta är en förstärkning av anmälningsplikten sedan den 1 januari 

2013 och förutsätter inte att anmälare ska ha en förkunskap om socialtjänstens 

arbete utan utgångspunkten ska vara anmälarens egna iakttagelser och oro för 

barnet 1. 

Denna skyldighet gäller:  

 myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom såsom skola och 

förskola  

 andra myndigheter inom hälso- 

sjukvården, annan rättspsykiatrisk 

undersökningsverksamhet, 

socialtjänsten och kriminalvården  

 anställda inom dessa myndigheter 

 anställda inom yrkesmässigt bedriven 

enskild verksamhet som fullgör 

uppgifter som berör barn och unga eller 

inom annan sådan verksamhet inom 

hälso- och sjukvården eller på 

socialtjänstens område.  

 

Anmälningsskyldigheten är ett personligt 

ansvar och den är ovillkorlig. Var och en som får 

kännedom om eller misstänker att ett barn far 

illa bör enligt socialtjänstlagen2 anmäla detta till 

vår- och omsorgsnämnden.            Foto: Sala 

Kommun 

                                                             
1 Prop. 2012/13:10 – Stärkt stöd och skydd för barn och unga.  
2 enligt 14 kap. 1c § Socialtjänstlagen (SoL), 
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 Oron kring ett barn/ungdom kan vara en omtanke som kan vara början till en positiv 

förändring för barnet eller ungdomen och samt anhöriga. Vid första misstanke bör 

socialtjänsten kontaktas för att rådgöra kring en orosanmälan. Det blir ofta bättre än 

om man väntar till att flera upprepade händelser skett. Det är socialtjänstens uppgift 

att bedöma och eventuellt utreda situationen. Den som omfattas av 

anmälningsskyldigheten har inte rätt att vara anonym 3. 

 

 

 

 

 

 

Läs mer: Till dig som är skyldig att anmäla oro för barn (socialstyrelsen.se) 

2.2 KONSULTATION 

Om man känner sig osäker på om det ska göras en anmälan ska Barn- och 

ungdomsenhetens mottagningsgrupp kontaktas för en konsultation. Det är då viktigt 

att säga att man önskar rådfråga/konsultera och då inte nämna namn på 

barn/ungdom eller föräldrar. Viktigt är att berörd personal som vet mest om barnet, 

själv konsulterar, då följdfrågor oftast behöver ställas.  

Arbetsledningen har ansvar för att all personal har kunskap om anmälningsplikten 

samt de rutiner som gäller på respektive arbetsplats. Det är viktigt att verksamheten 

även har rutiner för hur stöd och handledning erbjuds till den anställde vid 

anmälningssituationer. 

Tänk på att 

 Anmälningsplikten är ett personligt ansvar 

 Anmälan till socialtjänsten ska ske skyndsamt 

 Skyldigheten inte kan delegeras eller remitteras bort 

 Konsultation/samråd kan alltid föregå en anmälan 

 Samråd får inte ersätta en anmälan om det finns skäl att göra en sådan 

2.3 INNAN ANMÄLAN GÖRS 

Innan anmälan görs är det viktigt att prata med föräldrarna om den oro man känner 

för barnet/ungdomen och att anmälan görs. Det finns dock undantag vid misstanke 

om barn som lever i våld, misshandel och sexuella övergrepp.  

                                                             
3 Socialstyrelsens skrift 2004-101-1 Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn. 

 Det är barnets/ungdomens behov som är 
utgångspunkten för om anmälan ska göras eller inte 
och inte hänsyn till föräldrarna eller den egna 
verksamheten. 
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Se stycke 2.11: Undantag vid anmälningsförfarande. Det är viktigt att ett sådant 

initiativ/samtal utgår från barnet och dess behov och med barnets bästa för ögonen. 

Målet med samtalet ska vara att försöka få föräldrarna att uppmärksamma att det 

finns oro för barnet samt att avsikten är att hjälpa och stödja hela familjen. Att 

anmälaren informerar skapar goda förutsättningar för ett bra samarbete. Det 

understryker även föräldrarnas betydelse och ansvar. Anmälningsmöten kan ske 

tillsammans med familjen och Anmälare.  

Kom ihåg att det är din oro för barnet du anmäler och inte föräldrarna. Om barnet 

har två vårdnadshavare ska båda underrättas, oavsett om de bor tillsammans eller 

inte. Ett barn som har fyllt 15 år ska personligen underrättas eftersom barnet efter 

denna ålder har rätt att föra sin egen talan. 

2.4 UPPGIFTER SOM BÖR INGÅ I EN ANMÄLAN 

Socialstyrelsen rekommenderar att anmälan sker skriftligt om situationen inte är 

akut. En muntlig anmälan bör snarast kompletteras med en skriftlig information. 

Socialtjänsten i Sala önskar att en skriftlig anmälan 

överlämnas vid anmälningsmötet. 

Om anmälaren är anonym boka tid för telefonsamtal för 

eventuella följdfrågor till anmälare. 

2.5 ANMÄLAN/ GEMENSAMT MÖTE MED 
ANMÄLAREN 

Vid orosanmälningar bjuder anmälande verksamhet in 

vårdnadshavare och barnet, om det med hänsyn till barnets 

bästa är lämpligt, till ett möte. Mötet syftar till att 

informera om innehållet i anmälan och diskutera och samtala kring den oro som 

finns. Genom detta kan socialtjänsten effektivisera sitt arbete och fatta beslut 

snabbare om en utredning behöver inledas eller inte. Det finns fortfarande en 

anmälningsskyldighet, trots att en utredning redan pågår eller att familjen har 

pågående insatser från socialtjänsten.  

Om nya uppgifter tillkommer efter anmälan ex. om information om att tidigare 

uppgifter varit felaktiga eller nya allvarliga misstankar uppstår är man skyldig att 

anmäla detta till socialtjänsten. Likaså ska förnyad anmälan göras i ärenden där 

ingen utredning inletts eller utredningen har avslutats om det är så att situationen 

för barnet förvärras. Socialtjänsten får då göra en ny förhandsbedömning.  

2.6 FÖRHANDSBEDÖMNING  

När anmälan kommit in till socialtjänsten görs en förhandsbedömning som mynnar ut 

i ett beslut om att inleda eller inte inleda utredning. I början görs alltid en bedömning 

av om barnet är i behov av omedelbart skydd (inom 24 timmar). En 
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förhandsbedömning ska vara färdig inom 14 dagar och kontakter får tas med 

barnet/ungdomen och vårdnadshavare, samt vid behov med anmälare. 

  

2.7 BARN BEHOV I CENTRUM, BBIC  

I utredningar kring barn och ungdomar utgår socialtjänsten från Barnets Behov i 

Centrum (BBiC) som är ett system för handläggning, dokumentation och uppföljning4. 

Syftet är att se barnet i ett sammanhang och få en helhetsbild av barnets behov 

genom att koppla ihop delarna i triangeln nedan.  Utredning ska inledas vid 

misstanke om att ett barn far illa, det vill säga om risk för barnets hälsa och 

utveckling kan misstänkas föreligga till följd av brister i hemmiljön eller den unges 

eget beteende. En påbörjad utredning ska genomföras inom fyra månader. Arbetet 

sker strukturerat inom ramen för handläggnings- och dokumentationssystemet BBIC 

– Barn Behov i Centrum:  

 

 

Foto: Grundbok BBIC, socialstyrelsen 2016, s. 24 

2.8 KONSULTATION OCH UTLÅTANDE   

När ett barns behov av stöd eller skydd utreds behöver oftast socialtjänsten 

konsultera personal runt barnet, om barnets lärande, utveckling, hälsa, och så vidare. 

Socialtjänsten avgör vilka kontakter som behöver tas och inhämtar de uppgifter som 

kan ha betydelse.   

                                                             
4 Grundbok BBIC, oktober 2015, Socialstyrelsen artinr: 2017-10-7 
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Inom ramen för BBIC finns olika material framtagna som stöd för att hämta in 

uppgifter. Materialen ger stöd för två situationer, dels när socialtjänsten konsulterar 

samverkanspartners eller när socialtjänsten efterfrågar ett skriftligt utlåtande om ett 

barn. Materialen innehåller frågor som rör barnets utveckling och är baserade på 

risk- och skyddsfaktorer för utsatthet och psykosocial problematik. Frågorna ställs av 

socialsekreterare till den personal som har god kontakt med barnet. Vid konsultation 

sker det via telefon eller vid ett möte.   

2.9 FRIVILLIGHET OCH TVÅNG  

Vid en utredning där vårdnadshavare inte samtycker till utredning ska en 

bedömning göras om det finns skäl för utredning mot vårdnadshavares vilja så 

öppnas det med stöd av SOL kap 11 § 1,2. 

Utredningen bör som längst pågå under fyra månader och ska inte vara mer 

omfattande än vad som krävs för att kunna fatta beslut. När utredningen är 

genomförd finns olika alternativ för vilka beslut socialtjänsten kan ta. Majoriteten av 

de insatser socialkontoret gör är beroende av att vårdnadshavare samtycker till 

insatsen.  

Om nödvändiga insatser inte kan ges under frivilliga former eller är otillräckliga kan 

Lagen om vård av unga (LVU)5 vara tillämplig. LVU är en skyddslag som kompletterar 

socialtjänstlagen. Några grundförutsättningar måste vara uppfyllda för att LVU ska 

vara tillämplig; det måste finnas ett missförhållande med anknytning till hemmet 

eller barnets eget beteende som innebär en påtaglig risk för barnets hälsa och 

utveckling. Vidare ska nödvändig vård inte kunna ges på frivillig väg. Om dessa 

kriterier är uppfyllda kan socialtjänsten ansöka om LVU hos förvaltningsrätten. Om 

skyddsbehovet är akut kan socialkontoret även besluta om omedelbart 

omhändertagande enligt LVU.  

2.10 BARN SOM UPPLEVER/BEVITTNAR VÅLD I NÄRA RELATION 

Vår- och omsorgsnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning på alla barn och unga 

som kan ha utsatts för/bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot en 

närstående, enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 6. 

När vård- och omsorgsnämnden får kännedom om att ett barn kan ha:  

1) utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående, eller 

2) bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot en närstående ska nämnden utan 

dröjsmål inleda en utredning om barnets behov av stöd och hjälp. Nämnden ska 

                                                             
5 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.  
6 6 kap 1 § SOSFS 2014:4, socialstyrelsen 
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vidare bedöma risken för att barnet kommer att utsättas för eller bevittna ytterligare 

våld. 

Socialtjänsten i Sala kommun ska alltså bedöma risken för att barnet kommer att 

utsättas för eller bevittna ytterligare våld, enligt föreskrifterna. 

2.11 UNDANTAG VID ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 

 

 

  

2.12 BARNAHUS VÄSTMANLAND    

I Västmanland finns ett gemensamt Barnahus i Västerås som är en samverkansform 

för utredningar när barn misstänks vara utsatta 

för våld i nära relation, sexuella övergrepp eller 

har bevittnat våld. Här träffas poliser, åklagare, 

socionomer, barnläkare och barnpsykologer för 

att diskutera aktuella fall och planera och 

genomföra utredningar och undersökningar 

tillsammans med socialtjänsten. Genom att samla 

alla kompetenser kring barnet görs allt snabbare 

och med ett tydligt fokus på barnets bästa. Vid 

polisanmälan kallas socialtjänsten in på så kallade 

samrådsmöten för vidare planering och 

bedömning. När det sker barnförhör där 

föräldrar/vårdnadshavare är misstänkta, sker 

detta utan deras vetskap.                   

Foto: Sala kommun 

Barnet/ungdomen hämtas till förhöret av socialsekreterare eller någon annan trygg 

person. Det är önskvärt att en trygghetsperson följer med. En trygghetsperson är en 

person som har daglig kontakt med barnet/ungdomen. 

Om det finns misstankar om brott mot barn som våld eller 
sexuella övergrepp måste skyddsaspekten alltid beaktas för 
barnet. Rådgör alltid med socialtjänsten om lämpligt agerande. 
Ingen kontakt får tas med föräldrar/vårdnadshavare. 
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2.13 ÅTERKOPPLING 

Socialtjänsten möjligheter till återkoppling till anmälare har förstärkts i lagstiftningen 

from första januari 2013 7. Det gäller uppgift om beslut att inleda utredning, inte 

inleda utredning eller uppgift om att utredning redan pågår. Om det finns samtycke 

från de som är parter i ärendet kan socialtjänsten ge en mer omfattande 

återkoppling.  Ambitionen är att ge återkoppling till de professionella som gör 

anmälan, om du inte hör något - ta kontakt med mottagningsgruppen på Barn-och 

ungdomsenheten.   

2.14 SEKRETESS   

Uppgifter då som i andra fall omfattas av sekretess eller tystnadsplikt? Att göra en 

anmälan innebär som regel att anmälaren lämnar uppgifter till socialnämnden som kan 

vara känsliga för den berörda familjen. Sådana uppgifter omfattas ofta av regler om 

sekretess hos myndigheter eller tystnadsplikt i yrkesmässigt bedrivna enskilda 

verksamheter. Den som har anmälningsplikt kan göra det utan hinder av sekretess. Det 

beror på att anmälningsskyldigheten bryter sekretessen mellan myndigheter med stöd 

i offentlighet och sekretesslagen. 

                                                             
7 SFS Lag (2012:776). 
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3 NÄR FAR BARN ILLA  

3.1 TIDIGA TECKEN PÅ ATT BARN FAR ILLA   

Det är inte möjligt att i detta dokument fullständigt beskriva vad som kan utgöra 

skadliga förhållanden för barn och unga, men nedan följer några begrepp och 

områden. 

Bristande omsorg – gäller alla aspekter av ett barns/ungdoms fysiska hälsa och 

omsorg  

t ex hygien, kost, omvårdnad, årstidsanpassade kläder, vila, sömn, skydd och tillsyn 

Psykisk försummelse – psykisk hälsa och utveckling skadas eller äventyras t ex 

otillgänglighet och känslomässig likgiltighet för barnet, att underlåta att ge barnet 

uppmärksamhet, tillhörighet, fostran, vägledning, stimulans och undervisning 

Fysisk försummelse – underlåta att ge barnet/ungdomen god fysisk omsorg. Se 

bristande omsorg  

Kränkning – barnet/ungdomen över tid behandlas nedlåtande och/eller angripa 

barnets personlighet  

Psykiskt våld – att barnet/ungdomen systematiskt och 

över lång tid utsätts för nedbrytande behandling och 

avsiktligt känslomässigt lidande. Här ryms också orimligt 

hårda bestraffningar, orimliga krav, påtvingad social 

isolering från sociala kontakter och åldersanpassade 

aktiviteter såväl som konsekvent vägra lyssna till barnets 

synpunkter samt att tvingas bevittna våld eller leva i en 

miljö där våld eller hot om våld förekommer 

Otillbörligt utnyttjande – att tvingas utföra alltför 

ansträngande kroppsarbete, men också att tvingas ta för 

stort självständigt ansvar i förhållande till sin ålder 

     

      Foto: Sala kommun 

Fysiskt våld – att barnet/ungdomen utsätts för någon form av kroppsskada, smärta, 

sjukdom eller blir försatt i vanmakt eller annat liknande tillstånd. Varje form av 

kroppslig bestraffning är fysisk misshandel 

Sexuella övergrepp – alla former av sexuella handlingar som påtvingats ett barn/ 

ungdom 

Andra förhållanden i hemmet – kan vara missbruk eller psykisk ohälsa hos 

vårdnadshavare eller stora konflikter mellan föräldrar där barnets grundläggande 

behov åsidosätts 
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Misstanke om att ett barn/ungdom missbrukar alkohol, narkotika eller andra 

preparat 

Uppgifter om att ett barn/ungdom begått brott eller på annat sätt, exempelvis 

utagerande beteende visar tecken på att utvecklas ogynnsamt 8. 

3.2 BARN MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH DERAS UTSATTHET FÖR 
VÅLD OCH KRÄNKNINGAR 

Barn och unga med funktionsnedsättning är ofta mer utsatta och riskerar i högre grad 

än andra barn att fara illa. Våld mot och försummelse av barn och unga innebär både 

lidande för barnet när det inträffar och ökad risk för långvarig psykosocial och 

medicinsk ohälsa, inklusive missbruk och kriminalitet. 

Många undersökningar visar att barn med funktionsnedsättning är mer utsatta och 

att det finns högre risk för dem än andra barn att fara illa. 

Det finns uppgifter som antyder att barn med funktionsnedsättning eller sjukdom blir 

slagna i hemmet dubbelt så ofta som andra barn. Mest sårbara är utrikesfödda barn 

som lever i låginkomstområden där risken ökar med fem gånger. 

Våld mot och försummelse av barn innebär både lidande för barnet när det inträffar 

och ökad risk för långvarig psykosocial och medicinsk ohälsa, inklusive missbruk och 

kriminalitet. 

 

Olika anledningar till ökad risk för våld 

 ökad sårbarhet som följd av ökat vårdbehov hos många vårdgivare 

 kronisk stress hos vårdgivarna 

 anknytningsproblem hos föräldrarna 

 föräldrarna isolerar sig 

 orealistiska förväntningar på barnets förmåga 

 aggressivt beteende hos barnet 

 flera riskfaktorer samtidigt som till exempel funktionsnedsättning och 

missbruk 

 kommunikationssvårigheter med minskad förmåga att förmedla information 

 oförmåga att förmedla behov 

 beroende av ett stort antal vårdgivare 

 

Läs mer: Barn kan vara extra utsatta - Kunskapsguiden 

                                                             
8 Stiftelsen allmänna Barnahuset, Steven Lucas och Gabriel Otterman. 2014. Tidiga tecken”. Akademiska sjukhuset, 
Uppsala 
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3.3 ALLVARLIGA KONSEKVENSER 

Att utsättas för våld får allvarliga konsekvenser för barn på kort och lång sikt. Det 

gäller även för barn som ser, hör eller på andra sätt upplever våld mot en 

förälder/omsorgsperson eller annan nära anhörig exempelvis ett syskon. 

Både kvinnor och män kan utöva våld i parrelationer och våld förekommer både i 

heterosexuella relationer och i hbtq-relationer (homo-, bi-, transgender-, queer-

relationer). I heterosexuella relationer är det dock betydligt vanligare att mannen 

misshandlar kvinnan än tvärtom. Systematiskt och upprepat våld, och våld som 

orsakar fysisk skada, utövas typiskt sett av mannen mot kvinnan och skapar rädsla 

och andra långtgående negativa konsekvenser för den som blir utsatt. Det innebär att 

när barn upplever våld från en förälder mot den andra, är det typiskt sett pappas våld 

mot mamma som barnet upplever, och det som ofta omtalas som kvinnomisshandel 

är ur barnets perspektiv mammamisshandel.  

 

 

 

 

 

 

 

Det är dock viktigt att betona att våld i alla olika konstellationer i familjesfären 

drabbar barnen, och att när ett barn bevittnar våld är det ett brott och en kränkning 

av barnet oavsett om det utövas av mamma, pappa, syskon eller andra 

omsorgspersoner.  

 

I det korta perspektivet kan våld direkt mot barn innebära akuta risker för skador och 
till och med risk att barnet dör. I det längre perspektivet är misshandel och ett liv 
under hot om våld mot en förälder och/eller barnet självt en stark stressfaktor som 
ökar risken för sämre skolresultat, lägre livskvalitet, psykisk sjukdom och 
självskadebeteende. Barn som upplevt våld uppvisar till exempel mer ångest, 
depression, traumasymtom, hämmade beteenden och temperamentsproblem. De är 
också ofta mer ängsliga, antisociala och aggressiva än andra barn.  

Läs mer:  Barn som upplever våld - SKR Rapportwebb 

 

Ett barn som upplever våld mot sin omsorgsperson drabbas av 
kognitiva konsekvenser som om barnet själv blivit direkt utsatt 
för våldet.  
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3.4 BARNFRIDSBROTT  

Den 1 juli 2021 trädde ett nytt brott kallat i kraft i Sverige, Barnfridsbrott. Brottet är 
placerat i 4 kap. 3 § brottsbalken (BrB). Syftet är att stärka det straffrättsliga skyddet 
för barn som bevittnar vissa brott mellan närstående eftersom dessa barn enligt 
forskning löper ökad risk att drabbas av både psykisk och fysisk ohälsa. Den nya lagen 
om barnfridsbrott innebär att det blir det straffbart att utsätta barn att bevittna 
brott i nära relation. Ett barn som bevittnar våld blir nu målsägande och har då rätt 
till målsägandebiträde och skadestånd. 

 

 

 

Läs mer:  Faktablad barnfridsbrottet.pdf 

 

3.5 BARNKONVENTIONEN LAG  

Barnkonventionen blev den 1 januari 2020 svensk lag. Barnkonventionen slår fast att 

alla barn har rätt att växa upp under trygga förhållanden. Enligt artikel 12 ska det 

barn som är i stånd att bilda egna åsikter tillförsäkras rättigheten att fritt uttrycka 

dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande 

till barnets ålder och mognad.  

Att uppleva våld, att se, höra, ana eller på andra sätt erfara våld mot en förälder och 

omsorgsperson, förstås här som en form av psykiskt våld mot barn. I forskningen 

definieras våld mot barn på flera olika sätt. Vissa definitioner ligger nära 

Barnkonventionens artikel 19: 

 

 

 

 

 

 

 Barnkonventionslagens artikel 19; om barnets rätt gällande skydd mot 

övergrepp, att barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld 

när de är i föräldrarnas eller annan persons vård, att staten ska vidta olika 

skyddsåtgärder för att främja och förebygga att barn far illa och även ha 

förfaranden att kunna göra rättsliga ingripanden. 

Barnfridsbrottslagen betyder mycket för barnens rättssäkerhet och 

möjlighet till att få upprättelse! 

 

”barnet har rätt till skydd mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, 

skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel 

eller utnyttjande (inklusive sexuella övergrepp) medan barnet är i 

föräldrarnas eller den ena förälderns, vårdnadshavares eller annan 

persons vård”.  
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 Barnkonventionslagens artikel 3; om att barnets bästa i första hand ska 

beaktas vid alla åtgärder och beslut som rör barn, att den bästa möjliga 

lösningen för barnet ska eftersträvas i varje enskilt fall. 

 

 

 Barnkonventionslagens artikel 34; om att staten har en skyldighet att skydda 

barnet mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp, att 

staten ska vidta alla lämpliga åtgärder för att förhindra att barn deltar i olaga 

sexuell handling, utnyttjas för prostitution och pornografi. Artikeln är 

kopplad till handel med barn enligt artikel 35. 

 

 Barnkonventionens artikel 35; om att staten ska vidta lämpliga åtgärder för 

att förhindra bortförande och försäljning av eller handel med barn. 

 

3.6 BARNETS PERSPEKTIV- VÅGA FRÅGA  

Våld i familjen är ofta en dold familjehemlighet. På grund av rädsla och förvirring, 
lojalitet, skuld och skam kanske barn inte berättar vad de är med om, vilket innebär 
en risk för att deras utsatthet inte uppmärksammas. Genom att ställa frågor om 
våldsutsatthet till barn och därigenom ge barnet möjlighet att få tala om sina 
erfarenheter, kan man också minska och förebygga symtom. Även barn som inte 
visar synliga tecken på våld eller symtom kan behöva dela sina upplevelser med 
andra för att förstå sina känslor och reaktioner. Därför är det viktigt att även barn 
som inte visar tecken på behov av behandling får möjlighet att prata om vad de har 
varit med om. 

 

 

  

3.7 SAMVERKAN OCH SAMSYN 

Barn som upplever våld kan vara ett utmanande område att arbeta med. Tyngden av 
barns berättelser av våld kan påverka den professionella. Våldet väcker känslor. Det 
är även utmanande att arbeta både med de utsatta barnen och föräldrarna, och med 
våldsutövande föräldrar. Det är därför viktigt med kollegialt stöd och handledning, 
och med ansvarstagande chefer som skapar goda förutsättningar för arbetet.  

För att Sala kommun ska lyckas med att förbygga våld och med att få våldet att 
upphöra är det är vikt att samverkan mellan de olika myndigheterna, verksamheterna 

Det är inte frågan som gör ont- det är våldet! 
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och förvaltningarna i kommunen verkar för att inte motverka varandra. Det är viktigt 
att ha en samsyn kring vad våld är.  

Sala kommun utgår från följande definition av våld: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Våld är varje handling riktad mot en 
annan person, som genom att denna 
handling skadar, smärtar, skrämmer 
eller kränker, får denna person att 
göra något mot sin vilja eller avstå 
från att göra något den vill”   

/Per Isdal, psykolog, psykoterapeut, författare och grundare till Alternativ 
till våld, Norge  

 Is 
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4. BARN SOM LEVER I HEDERSVÅLD OCH FÖRTRYCK  

Hedersrelaterat våld och förtryck handlar om att upprätthålla gemensamma normer 

och värderingar som råder i den egna familjen/släkten eller ett större kollektiv. Det 

kan också handla om att återupprätta familjens eller släktens anseende om det 

skadats. Heder handlar om en kollektiv moral där kontrollen av kvinnans sexualitet är 

en förutsättning för upprätthållandet av kollektivet och patriarkatet. Kontrollen av 

flickors och kvinnors sexualitet betraktas därför som nödvändig för att upprätthålla 

familjens anseende. Familjens anseende och status är beroende av flickor och 

kvinnors faktiska eller påstådda beteende. Det innebär att rykten kan räcka för att en 

familj ska anses förlora sin heder. Det kan också medföra att flickor och kvinnor som 

utsätts för sexuella övergrepp inte vågar berätta om det, och att de skuldbeläggs om 

det kommer fram.  

 

 

 

 

 

 

 

4.1 ATT FRÅGA OM HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK 

Två öppna frågor att ställa inledningsvis: 

 

 

 

 

• Mer specifika frågor behöver också ställas för att ta reda på om flickan eller pojken 

är utsatt för hedersrelaterat våld eller förtryck och hur utsattheten ser ut.  

• Var tydlig med att frågorna inte ställs för att ifrågasätta flickan eller pojken, utan 

för att få veta mer om hennes/hans situation. 

OBS:  

Sedan 1 juli 2020 finns det en särskild straffskärpningsgrund, som 

innebär att brott med hedersmotiv får ett högre straffvärde.  

Exempelvis grov fridskränkning, grov kvinnofridskränkning, 

misshandel, olaga hot, olaga tvång, ofredande, olaga förföljelse, 

kränkande fotografering, människohandel, människorov och mord. 

 

 Vad vill du göra som du inte får?  

 Vad måste du göra som du inte vill?  

90



 Vägledande dokument- för samverkan, då barn och 
ungdomar misstänks fara illa, 2022-2025 

Vård och omsorg 
  

 

20 (24) 

 

Läs mer: Tecken och signaler på hedersvåld och förtryck - Rädda Barnen 

(raddabarnen.se) 

Utbildningstips skola: Arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck - webbkurs - 

Skolverket 

4.2 HBTQ-PERSONER SÄRSKILT UTSATT  

Hbtq-personer är en särskilt utsatt grupp i hederssammanhang. De heteronormativa 

föreställningarna innebär att hbtq- personers sexuella läggning, könsidentitet eller 

könsuttryck betraktas som ett hot mot familjens heder. Hbtq-personer kan utsättas 

för samma typ av hedersrelaterat våld och förtryck som andra unga men specifikt 

förekommer även s.k. omvändelseförsök. Det innebär att familjemedlemmar eller 

släktningar försöker få dem att ”bli heterosexuella”, t.ex. genom att hitta en lämplig 

partner och tvinga dem att ingå äktenskap eller tvinga dem till utlandsresa och 

vistelse med syfte att ”bota”/omvända sexualiteten.  

4.3 BARNÄKTENSKAP- OCH TVÅNGSÄKTENSKAP- LAG (2020:349) 
ÄKTENSKAPSTVÅNG 4 KAP. 4 C § BROTTSBALKEN 

Barn- och tvångsäktenskap är ett brott i Sverige. Det kan ske genom att familj/släkt 

eller kollektiv försöker övertyga, pressa, tvinga, hota eller misshandla den unga till att 

gifta sig mot sin vilja/utan hens samtycke. Det drabbar främst flickor men även 

pojkar. Många som har tvingats in i ett tvångsäktenskap saknar rätten att skilja sig. 

Har barnet eller den unga gifts bort mot sin vilja, finns en särskild anledning att känna 

oro.  

Läs mer:  Barnäktenskap och tvångsäktenskap - Hedersförtryck (hedersfortryck.se) 

4.4 VILSELEDANDE TILL ÄKTENSKAPSRESA - LAG (2020:349) 
VILSELEDANDE TILL ÄKTENSKAPSRESA BROTTSBALKEN 4 KAP. 4 D §  

Vilseledande äktenskap innebär att man förmår en person/barn att tacka ja till att 

gifta sig utan att individen förstår vad det innebär. Personen lockas med konkreta 

saker som exempelvis den stora bröllopsfesten, gåvor och fina kläder. Genom 

äktenskapet anses man bli ”normal” inom en hederskontext. Personer med 

intellektuell funktionsnedsättning kan vara en särskild sårbar grupp.   

Läs mer:  Nytt brott: Vilseledande till tvångsäktenskapsresa | Advokatbyrå Rebecca 

Lagh AB (advokatlagh.se) 
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4.5 KÖNSSTYMPNING- LAG (1982:316) MED FÖRBUD MOT 
KÖNSSTYMPNING AV FLICKOR/KVINNOR 

Könsstympning har som syfte att genom ett fysiskt övergrepp på flickor och kvinnor 

kontrollera deras kroppar och begränsa deras sexualitet. Ytterst handlar det om att 

se till att flickan eller kvinnan bevarar sin oskuld tills att hon gifter sig. Orsaken till 

föräldrarnas beslut om könsstympning är att hon annars kommer att uppfattas som 

oren, lösaktig och översexualiserad.  Man tror att brottet ska vara en garanti för 

giftermål eftersom oomskurna flickor inte anses attraktiva på en äktenskapsmarknad 

i hederskontext.  Det ”stängda underlivet” ses som rent och vackert, som 

preventivmedel och som ett nödvändigt steg till att bli vuxen.  

Oberoende av vem som utför könsstympningen är flickans föräldrar ansvariga och 

kan dömas till fängelse i Sverige.  

Könsstympning är en mycket gammal tradition som inte är kopplad till någon särskild 

religion. Brottet begås i många delar av världen men är vanligast i Afrika och i några 

länder i Mellanöstern och Asien. I de flesta länder där traditionen förekommer är den 

egentligen förbjuden. Till exempel i Egypten och Etiopien.  Tidpunkten för 

könsstympning kan variera. Många flickor utsätts för ingreppet när de är mellan 4 

och 14 år gamla, men det kan även ske under spädbarnstiden. 

Det finns en förväntan om att inte tala om sina erfarenheter av att ha blivit 

könsstympad. Tystnaden innebär också att flickor är helt oförberedda på innebörden 

och konsekvenserna av könsstympningen. En konsekvens av att förväntas hålla tyst 

om både smärtan eller ingreppet/övergreppet i sig är att flickorna lär sig att leva med 

smärta.  

Läs mer: Könsstympning - Hedersförtryck (hedersfortryck.se) 

4.6 UTRESEFÖRBUD 

Den 1 juli 2020 infördes nya regler om utreseförbud och tillfälligt utreseförbud i LVU 

samt vissa ändringar i passlagen och passförordningen (prop. 2019/20:131). 

Utreseförbud beslutas av förvaltningsrätten efter ansökan av socialnämnden. I 

brådskande situationer kan socialnämnden besluta om tillfälligt utreseförbud. Ett 

utreseförbud ska kunna utgöra både hinder mot att utfärda pass samt skäl för att 

återkalla pass. Det ska även vara straffbart att föra ut ett barn ur Sverige i strid med 

ett utreseförbud. 

Läs mer:   Utreseförbud och barnäktenskapsbrott m.m. – Ökat skydd mot 

hedersrelaterad brottslighet (socialstyrelsen.se) 
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5. SAMVERKAN FRÅN TVÅ PERSPEKTIV  

1. Samverkan kring ett ärende som identifieras i Sala kommun  

– samverkan inom och mellan myndigheter samt civilsamhället 

– Sala blir placerande kommun och ska samverka med den mottagande kommunen 

kring skyddat boende, förskola/ skola, hälso- och sjukvård etc.  

 

2. Samverkan kring ett ärende där Sala blir mottagande kommun  

– utsatt kommer till ert skyddande boende/ familjehem, rutiner i kommunen för 

skyddade personuppgifter, tillgång till förskola/ skola, hälso- och sjukvård samt 

annan stödverksamhet ex genom socialtjänsten. 

Samverkan handlar i hög grad om att arbeta bort stuprörstänkande och prestige och 

att alla utifrån sin profession gör sitt yttersta för barnets bästa.  

 Placerade barn  

 Saknade barn  

 Förebyggande arbete 

 

För att barn och elever ska få rätt stöd i rätt tid behöver skolan ibland samverka med 

andra aktörer. Här får du som arbetar i skolledning eller elevhälsa stöd kring extern 

samverkan för barn och elever som riskerar en ogynnsam utveckling: 

Extern samverkan för att tidigt möta barns och elevers behov - Skolverket 

5.1 FÖREBYGGANDE ARBETE PÅ OLIKA NIVÅER 
Förebyggande arbete, eller prevention, handlar om att förebygga ohälsa och främja 

hälsa. Stöd och insatser kan genomföras i samverkan mellan olika verksamheter för 

att stärka barns och ungas skyddsfaktorer eller undanröja riskfaktorer. 

Skolan har en skyldighet att rikta stöd till enskilda elever. De anpassningar som en 

elev behöver på individnivå kan ofta gynna flera - kanske till och med alla - elever. 

Skolan kan med erfarenheter från åtgärdande arbete riktat mot enskilda elever 

systematiskt planera för förebyggande och främjande insatser även på grupp- och 

organisationsnivå. 

Samverkan mellan skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst kan med fördel ske både 

i det främjande, förebyggande och det åtgärdande arbetet. 
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Universell nivå 

Insatser på universell nivå handlar om generella insatser som riktar sig till alla barn 

och unga. Exempel är tillgången till barnhälsovård via BVC, rätten till förskola, 

skolplikten samt rätten till utbildning. 

Selektiv nivå 

Insatser på selektiv nivå ges till barn och unga i ett tidigt skede av en ogynnsam 

utveckling. Insatserna kan ske både på grupp- och individnivå. Många gånger handlar 

samverkansarbete om att den selektiva nivån behöver stärkas för att tidigt 

uppmärksamma och ge samordnat stöd till barn och unga. 

Insatser på selektiv nivå kan till exempel vara att på olika sätt tillgänglighetsanpassa 

lärmiljön i ett klassrum för elever med behov av särskilt stöd. En sådan insats gynnar 

ofta alla elever, det vill säga har effekt på en universell nivå. Inom socialtjänsten är till 

exempel fältassistenters uppsökande verksamhet genom samarbete med skolan ett 

sätt att samverka på selektiv nivå. 

Indikerad nivå 

Insatser på indikerad nivå är riktade till barn och unga där det finns en känd 

problematik. Det kan då handla om att samordna insatser till elever som ges särskilt 

stöd i skolan, där barn och ungdomspsykiatrin ger behandling och där socialtjänsten 

ger stöd inom ramen för sin myndighetsutövning. 
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6. ANSVAR OCH MÖJLIGHET VID MISSTANKE OM 
VÅLD I NÄRA RELATION ELLER HEDERSRELATERAT 
VÅLD OCH FÖRTRYCK   

6.1 SÄKERSTÄLLA SKOLGÅNG FÖR BARN I SKYDDAT BOENDE  

Socialnämnden har det övergripande ansvaret för att placerade barn och unga ska få 

sina behov av en säker skolgång tillgodosedda. Men verksamheter som skola, hälso- 

och sjukvård och HVB har ett delat ansvar för god samverkan. När barn och unga blir 

placerade i samhällsvård är det hemkommunens ansvar att säkerställa att de får den 

utbildning de har rätt till. För att den rätten ska säkras krävs att skola och socialtjänst 

samverkar. 

Se förslag på Rutin: Rutin säkerställa skolgång.pdf 

6.2 BARN SOM FÖRSVINNER FRÅN SKOLAN, MISSTÄNKS FÖRAS 
UTOMLANDS OCH UTSÄTTAS FÖR BROTT 

I fall där barn försvinner från skolan och misstänks föras utomlands av sina 

vårdnadshavare har det visat sig att barnen löper stor risk att utsättas för 

hedersrelaterade brott. Skolan har en stor roll i att förebygga och arbeta mot denna 

typ av problematik, men i dagsläget tycks det finnas en övergripande osäkerhet och 

brist på rutiner gällande arbetet mot detta I Sverige.  

Signaler som kan visa på att ett barn riskerar att föras bort av sina vårdnadshavare 

kan exempelvis vara att barnet uppvisar oro för längre ledigheter, oro för att åka 

utomlands, tecken på planer att barnet ska ingå äktenskap och tecken på utsatthet 

för hot och våld (Skolverket, 2020b; Länsstyrelsen Västmanlands län, 2015). 

Ytterligare signaler kan vara att barnet uppvisar en känsla av skuld och skam, att 

barnet har bortgifta syskon eller andra anhöriga samt att barnets egen vilja kring 

framtida planer begränsas. Det kan även vara att familjen uppfattas isolerad, att 

vårdnadshavarna tidigare är anmälda till socialtjänsten eller dömda för brott mot 

barn.  

Erfarenheter av dessa typer av ärenden har visat att familjer där barn misstänks föras 

utomlands och utsättas för brott inte sällan är kända hos myndigheter redan innan 

bortförandet (Eriksson, 2019; Länsstyrelsen Västmanlands Län, 2015).  

Skolans roll i det brottsförebyggande arbetet är avgörande (Wahlgren, 2014; Gruber, 

2011; Dahlstedt & Foultier, 2018) och mer specifikt har dess roll gällande att skydda 

barn från att föras utomlands och utsättas för brott konstaterats vara viktig 

(Länsstyrelsen Västmanlands Län, 2015).  

Det har visat sig finnas viss problematik gällande hur skolan hanterar varningssignaler 

och vilken allvarlighetsgrad som krävs för ett agerande, då till exempel skolan 
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huvudsakligen vill ha bevis på fysiskt våld innan orosanmälan till socialtjänsten sker 

(Eriksson, 2020b).  

För att skolan ska kunna uppmärksamma varningssignaler och misstanke om att ett 

barn kan komma att föras utomlands av sina vårdnadshavare krävs därför tydliga och 

strukturerade rutiner och riktlinjer samt mer kunskap om indikatorer på ökad risk för 

bortföranden (Malmström, 1999; Eriksson, 2020a; Socialstyrelsen, 2005; 

Länsstyrelsen Västmanlands län, 2015). 

6.2.1 FÖRSKOLA/SKOLA 

 Tillse att personalen på skolan har kunskap om våld i nära relation och 

hedersrelaterat våld och förtryck.  

 Utgår från skollagen, förskolans läroplan, skolans läroplan, 

värdegrundsarbete, kränkande behandling, diskriminering kopplat till 

hedersvåld och förtryck.  

 Vid oro eller misstanke om att barn far illa göra en orosanmälan.  

 Vid akuta situationer där någon utsätts/misstänks vara utsatt för brott 

kontakta polis.  

 Vid ex polisförhör, Barnahus är det viktigt att någon barnet litar på följer med 

till barnförhöret. 

 Upprätta nödvändig samverkan  

6.2.2 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS ANSVAR 

 Tillse att personalen på skolan har kunskap om våld i nära relation och 

hedersrelaterat våld och förtryck 

 Viktigt att rutinmässigt ställa frågor 

 Ha kontakt med patienten utan någon annan är närvarande 

 Agera vid misstanke om att vårdsökande är eller har varit utsatt för våld eller 

andra övergrepp  

 Vid oro eller misstanke om att barn far illa gör en orosanmälan 

 Upprätta nödvändig samverkan  

6.2.3 SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR 

 Socialtjänsten har ett särskilt ansvar att skydda de som är utsatta i vårt 

samhälle och är den aktör som har yttersta ansvaret för alla barn och unga 

som riskerar att fara illa och/eller far illa.  

 Tillse att personalen på skolan har kunskap om våld i nära relation och 

hedersrelaterat våld och förtryck 

 Hjälpa, ge stöd och skydd för det barn som utsatts för eller riskerar att 

utsättas för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck 

 Barnets bästa ska vara i fokus enligt bestämmelser i SoL och LVU  

 Ansvaret omfattar även vuxna som behöver stöd och skydd 
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 Hot- och riskbedömning (FREDA/PATRIARK) 

 Upprätta nödvändig samverkan, exempelvis med Barnhus och UD  

 

Barnkonventionslagen artikel 3; Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas 

av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa 

myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms 

vara barnets bästa. 

Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan 

omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och 

skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra 

personer som har juridiskt ansvar för barnet, och ska för detta ändamål vidta alla 

lämpliga lagstiftningsåtgärder och administrativa åtgärder. 

Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar 

som ansvarar för omvårdnad eller skydd av barn uppfyller av behöriga 

myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens 

antal och lämplighet samt behörig tillsyn. 

 

Läs mer: Socialtjänstlag (2001:453) Svensk författningssamling 2001:2001:453 

t.o.m. SFS 2021:1314 - Riksdagen 
 

 6.2.4 POLISENS ANSVAR 

 Upprätta anmälan 

 Omedelbart skydda  

 Utredningsansvar  

 Inleda förundersökning 

 Inhämta vittnesuppgifter 

 Säkra bevisning (teknisk och medicinsk) 

 Upprätta samverkan med exempelvis Socialtjänsten, UD  

 Hot- och riskbedömning  

 Informera om rätten till ombud 

 Upprätta nödvändig samverkan  

 

 

97

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453


 Vägledande dokument- för samverkan, då barn och 
ungdomar misstänks fara illa, 2022-2025 

Vård och omsorg 
  

 

27 (24) 

7. MÄNNISKOHANDEL OCH PROSTITUTION  

7.1 MÄNNISKOHANDEL BARN OCH UNGDOM  

Nedan beskrivs barnet men texten är likväl gällande ungdom. Människohandel är ett 

allvarligt brott och har ofta kallats vår tids slavhandel. Brottet människohandel 

innebär i korthet att någon har rekryterat, transporterat eller inhyst ett barn eller 

ungdom med syfte att exploatera det. Barn kan utnyttjas i sexuell exploatering, för 

tvångsäktenskap, som hushållshjälp, för organhandel, inom servicearbeten, på 

fabriker, i kriminalitet, för bidragsbedrägerier, för falska adoptioner och i tiggeri. 

Barnen som utnyttjas är ofta utsatta för flera olika former av exploatering, 

exempelvis kan barnet tvingas tigga på dagen och begå stölder på kvällen eller 

utnyttjas i hushållsslaveri och även för sexuella ändamål. För att det ska vara 

människohandel med barn behöver inte exploateringen ha ägt rum, utan enbart 

syftet att exploatera ett barn är straffbart. En ny lag har trätt i kraft den 1 juli 2018. 

Brottet är alltså fullbordat redan innan den planerade exploateringen äger rum. När 

offret är ett barn finns det inget krav på att ett otillbörligt medel, exempelvis tvång, 

hot, våld eller liknande, ska ha förekommit för att brottet ska rubriceras som 

människohandel.  

De främsta orsakerna till att handel med barn existerar är utbredd fattigdom och 

maktlöshet. Barnen kommer ofta från fattiga förhållanden och svåra sociala 

livsvillkor. De har många gånger levt i omgivningar med våld, missbruk och förtryck 

och kanske inte gått i skola. Många kidnappas och tvingas in i handeln, andra lockas 

av löften om jobb och ett bättre liv i något annat land eller område. Andra anar oråd, 

men är tillräckligt desperata för att vara beredda att pröva i princip vad som helst i 

hopp om att det ska bli bättre för familjen. Det förekommer även att föräldrar 

frivilligt skickar sina barn till ett annat land för att skydda dem mot våld eller mot 

tvångsrekrytering till militär verksamhet i hemlandet. Den absoluta majoriteten av 

barn som utsätts för människohandel är utsatta för sexuellt utnyttjande9. 

 

 

 

 

                                                                  

 

                                                                          

Foto: Sala kommun   

                                                             
9 Länsstyrelsen och UNICEF (2016) Kan det vara människohandel?  Samt Brottsbalken 4 kap. 1 a §  
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Kontaktuppgifter för råd- och vägledning 

Anna Runesson- Regionkoordinator mot prostitution och människohandel Region 

Mitt   

Tel: 0721-42 01 60  anna.runesson@vasteras.se 

 

Nationellt metodstödsteam mot prostitution och människohandel (NMT)  

Tel: 020 390 000  

7.2 BARNPROSTITUTION  

Barnprostitution sker när ett barn utnyttjas i sexuella handlingar i utbyte mot någon 
form av ersättning. Barnet kan prostituera sig på eget initiativ för att tjäna pengar, 
eller exploateras av någon som tvingar henne eller honom att utföra sexuella tjänster 
mot betalning. 

En annan typ av barnprostitution är då barn lever i ett förhållande med en äldre 
person som utnyttjar barnet eller ungdomen sexuellt i utbyte mot mat, kläder, saker, 
utbildning och beskydd. På så vis blir barnet beroende av den vuxne och övergreppen 
kan fortgå i det tysta. Barn som blir sexuellt utnyttjade kan också mutas av vuxna 
auktoriteter i sin omgivning, som erbjuder gåvor för att barnen i gengäld inte ska 
berätta om de kränkningar de utsatts för. Barn som utnyttjas i prostitution behandlas 
dock inte alltid som offer för förövare. I vissa länder, där det är förbjudet att sälja sex, 
ges de istället skulden och ses som kriminella. Detta gör att många sexuellt 
utnyttjade barn världen över straffas, istället för att få den hjälp och det stöd som de 
behöver10.  

7.2.1 SUGARDATING  

Även i Sverige förekommer så kallade sugardating-sajter som lurar unga pojkar och 
flickor att sälja sex. Det handlar om internetsidor där ungdomar lockas att träffa äldre 
rikare personer. Fenomenet handlar inte om att bara träffas, utan om sexköp. Män 
eller kvinnor betalar i form av pengar, presenter eller gåvor för unga killar eller tjejers 
sällskap. Många svenska ungdomar ser detta som ett snabbt sätt att få pengar. 
Sidorna och attityden blir en form av ett försök till att paketera in prostitution i en 
finare form. Många av de unga som har sex för att få pengar eller presenter är 
ungdomar som redan har det svårt och mår dåligt. Det är psykisk ohälsa och det är i 
väldigt många fall en historik av sexuella övergrep11. 

                                                             
10 Unicef fakta om barnprostitution och människohandel. 2016.  
11 Intervju, Sveriges Radio med polisen Simon Häggström, ”Sugär Däddy-sidor försöker lurä ungä ätt köpä sex”. 
14 september 2017.  
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7.2.2 GROOMING  

Grooming är en brottslig handling som innebär att en vuxen tar kontakt med barn i 

sexuellt syfte. Det har funnits i alla tider men internet har inneburit att förövare 

enklare kan komma i kontakt med barn via spel, kontaktsidor, chattar eller sociala 

medier. Förövare kan agera på olika sätt för att komma i kontakt med barn och unga 

på nätet. Metoderna kan grovt delas in i två kategorier; en långsammare taktik som 

kallas för grooming, och en snabbare taktik som kallas för sexuell utpressning. Den 

senare metoden blir allt vanligare. 

Internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn, ISÖB, är ett samlingsbegrepp för 

olika former av sexualbrott mot barn som har utförts via eller med hjälp av sociala 

medier, IT eller internet. Det är viktigt att du polisanmäler så fort du kan. Grooming 

leder till sexuellt utnyttjande och beroende vilket förstås kan leda till 

människohandel.  

Anmäl brott eller förlust | Polismyndigheten (polisen.se) 

 

Tänk på att 

 Anmäla så snart som möjligt. Det kan vara svårt för polisen att få tag i loggar 
och andra bevis om det har gått för lång tid 

 Spara information som chattar och meddelanden. Det kan bli viktiga bevis 
 Anmäla även om du bara har ett alias eller användarnamn på en person 
 Anmäla om det händer något på nätet som inte känns bra. Det är polisens 

uppgift att avgöra om det är ett brott eller inte 

Om du kommer i kontakt med misstänkt dokumentation av sexuella övergrepp mot 
barn på internet finns det en särskild enhet inom polisen som du kan vända dig till:   

Sexuella övergrepp mot barn - tipsa polisen | Polismyndigheten 

 
Om du misstänker att barnet blivit utsatt  

 Prata med barnet och berätta att du är orolig 

 Det är viktigt att utforska brett och inte bilda sig en hypotes om vad det är 

som hänt för snabbt, eftersom det kan göra att barnet känner sig hotat, låser 

sig och inte vill berätta 

 Ställ konkreta frågor: - Vad har du varit med om på nätet i dag? – Vem har du 

träffat och hängt med? – Vad brukar ni chatta/prata om? 

 Hitta fler tillitsfulla vuxna. Ibland vill barnet berätta, men inte för just dig. Det 

kan vara svårt som förälder att acceptera det, men fundera på vilka andra 

tillitsfulla vuxna som finns i barnets närhet – kanske farfar, mormor, 
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skolkuratorn eller ett äldre syskon, som i vissa avseenden kan ha en mer 

avslappnad relation till barnet 

 Vem vänder man sig till? 

Du kan alltid kontakta socialtjänsten för att få råd om du är orolig. Om du har 

en starkare oro för att något har hänt ska du vända dig till polisen 

Läs mer:  Så pratar du med barn om grooming - Rädda Barnen (raddabarnen.se)  

 

101

https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/sa-pratar-du-med-barn-om-grooming/


 Vägledande dokument- för samverkan, då barn och 
ungdomar misstänks fara illa, 2022-2025 

Vård och omsorg 
  

 

31 (24) 

8. INDIKATORER  

8.1 INDIKATORER PÅ ATT ETT BARN KAN VARA UTSATT FÖR 
MÄNNISKOHANDEL, PROSTITUTION  

Det allra tydligaste tecknet på utsatthet är barnets egen berättelse. Barnet kanske 
inte förstår att den själv är utsatt men berättar om händelser och saker som är 
tydliga tecken på människohandel, vanligt är att berättelserna kommer fram i samtal. 
Det kan till exempel vara att barnet berättar att barnet eller dennes familj kan råka 
illa ut om barnet pratar med myndigheter, att barnet måste tjäna pengar åt någon 
annan, eller att barnet måste arbeta olagligt, sälja droger, tigga eller ta emot kunder 
för sexuella ändamål.    

Ett annat tecken på att barnet är utsatt kan också vara om barnet saknar eller har 
falska ID-handlingar. Många gånger blir de fråntagna sina ID-handlingar för det ska bli 
svårare att identifiera barnen för polisen och andra myndigheter.  

Det finns en rad olika indikationer på att ett barn kan vara utsatt för brottet 
människohandel. Indikatorerna nedan är indelade efter om det finns tecken 
på att barnet blivit utsatt för exploatering, handelsåtgärder och tvång. En stark 
indikator på exploatering är nog för att göra en anmälan om misstanke om brott mot 
barn.  

8.1.1 ALLMÄNNA INDIKATORER PÅ MÄNNISKOHANDEL 

Indikatorerna utgår från ILO:s indikatorer om människohandel.  

Offer för människohandel kan:  

• Visa tecken på att deras rörelsefrihet kontrolleras. 

• Känna att de inte kan lämna den situation de befinner sig i. 

• Visa rädsla eller oro om de blir kontaktade. 

• Utsättas för våld eller hot om våld mot dem själva, deras familjer eller närstående. 

• Ha skador som verkar vara ett resultat av våld eller någon form av kontroll. 

• Eventuell misstro myndigheterna. 

• Utsättas för hot om att bli överlämnade till myndigheter. 

• Ha lämnat över sina pass eller andra id-handlingar till någon annan. 

• Ha falska rese- eller id-handlingar. 

• Eventuellt inte tala det lokala språket och känner inte till den plats där de bor 

och/eller arbetar. 

• Ha en tredje part som för deras talan när de utfrågas. 

• Agera som om de kontrolleras av en annan person. 

• Utsättas för fysisk bestraffning. 

• Få låg eller ingen betalning för sitt arbete. 

• Bo/sova i bristfälliga boenden. 
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• Sakna tillgång till sjukvård. 

• Sakna tillgång till sina personliga tillhörigheter. 

• Sakna social samvaro. 

• Ha lite eller ingen kontakt med familjemedlemmar. 

• Sakna möjligheten att kommunicera fritt med människor. 

• Hållas kvar i utnyttjandet på grund av deras skuld till gärningspersonen. 

• Befinna sig i en beroendesituation gentemot tredje part. 

• Ha vilseletts om vad de ska ägna sig åt i destinationslandet. 

• Ha fått sina resekostnader betalda av mellanhänder som de måste betala tillbaka 

genom arbete eller andra tjänster. 

8.1.2 INDIKATORER PÅ MÄNNISKOHANDEL FÖR SEXUELL EXPLOATERING 

Offer för denna typ av exploatering kan: 

• Flyttas från en plats till en annan och tvingas arbeta på olika bordeller 

• Ständigt ha en följeslagare vart än de går 

• Ha tatueringar eller andra märken som signalerar ”tillhörighet” till exploatörer 

• Bo eller resa med andra människor som inte talar samma språk 

• Ha få klädesplagg 

• Vara rädda för sexköparna 

• Sakna kunskap om det lokala språket 

• Ha begränsad tillgång till pengar 

• Utsättas för oskyddade eller våldsamma sexhandlingar 

• Befinna sig på bordeller som annonserar om kvinnor av olika etnicitet och 

nationalitet 

8.1.3 INDIKATORER PÅ MÄNNISKOHANDEL FÖR TVÅNGSARBETE 

Offer för denna typ av exploatering kan: 

• Bo/sova tillsammans med en grupp människor på samma plats som de arbetar 

• Bo/sova i otjänliga byggnader som t.ex. industribyggnader 

• Ha olämpliga kläder och begränsat material för sitt arbete (som t.ex. 

säkerhetsutrustning) 

• Få undermålig kost 

• Straffas genom bötfällning 

• Sakna tillgång till sin lön 

• Sakna ett anställningsavtal 

• Arbeta långa dagar och inte ha några lediga dagar 

• Vara beroende av sin arbetsgivare för transport och logi 

• Förbjudas eller inte ha möjlighet att lämna arbetsplatsen 

• Utsättas för hot, våld och andra kränkningar 
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8.1.4 INDIKATORER PÅ MÄNNISKOHANDEL MED BARN OCH UNGA12  

Starka indikatorer på exploatering: 

• Barnet berättar att det blivit exploaterat sexuellt, i kriminalitet, i krigstjänst, tiggeri 

eller arbete med mera 

• Barnet visar fysiska tecken på att det utsatts för våld eller sexuell exploatering eller 

annat utnyttjande 

• Barnet är utsatt för tvångsäktenskap 

• Barnet är involverad i kriminalitet där vuxna finns med i bakgrunden; 

som ficktjuv, gatubrott, stölder, langare 

• Barnet berättar att hen är skyldig att tjäna pengar åt en annan person 

• Barnet har en signifikant äldre pojkvän 

• Barnet verkar styrt av någon som ringer barnet ofta 

• Barnet har mobiltelefon, SIM-kort eller telefonnummer som hen är instruerad att 

ringa vid kontakt med myndigheter 

• Barnet vill inte uppge var hen bor och tillsammans med vem 

8.1.5 STARKA INDIKATORER PÅ HANDELSÅTGÄRD: 

• Barnet saknar ID/pass eller har falska ID-handlingar. (Det här är en stark indikator 

på att barnet kan vara utsatt för brott. Att vara fråntagen sina ID-handlingar är ett 

sätt att kontrollera barnet och syftet kan vara att barnet får använda sig av olika 

identiteter för att försvåra polisens arbete när barnet påträffas). 

• Barnet kom in illegalt i landet 

• Barnet har inte kontaktuppgifter till personen som mötte dem när de anlände 

• Barnet kan inte uppge någon adress eller telefonnummer till vårdnadshavare eller 

annan person som har ansvar för barnet 

• Barnet kom ensamt till Sverige eller i en grupp med flera barn eller tillsammans 

med någon som uppges vara släkting 

• Barnet berättar en historia som verkar inövad och som påminner om den många 

andra ensamkommande barn berättat 

• Barnet hämtas upp på boendet, hos socialtjänsten eller polisen av en vuxen som 

uppger släktskap till barnet. Personen kan ha med sig intyg från föräldrarna att de har 

en fullmakt att ta med sig barnet 

• Barnet försvinner ofta från boendet utan förklaring 

• När barnet kommer tillbaka ser det välklätt ut och har mycket pengar på sig men 

kan inte redogöra för var pengarna kommer ifrån 

• Barnet söker asyl i samband med att det har begått brott 

• Barnet är registrerat hos Migrationsverket i flera olika identiteter 

• Barnet har varit aktuellt på andra socialförvaltningar i landet 

• Barnet har gripits av polis tidigare på andra platser 

                                                             
12 Checklistan bygger på de indikatorer som är framtagna av UNICEF 2006 och ILO 2008 
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8.1.6 INDIKATORER PÅ ATT BARNET ÄR UTSATT FÖR HOT OCH TVÅNG: 

• Barnet är utsatt för otillbörligt medel som exempelvis hot och tvång 

• Barnet blir isolerat, instängt, övervakat 

• Barnet sätts i skuld som det tvingas ”arbeta av” 

• Barnet tvingas begå kriminella handlingar, arbeta olagligt, tigga, ta emot kunder för 

sexuella ändamål 

8.1.7 BRISTANDE OMSORG SOM KAN VARA TECKEN PÅ EXPLOATERING: 

• Barnet bor under misärliknande förhållanden 

• Barnet ger intryck av att vara eller berättar att det är undernärt, trött, utmattat 

• Barnet äter/lever isolerat från de andra i familjen/gruppen de reser med 

• Barnet går inte i skolan 

• Barnet uppger att det tidigare levt som gatubarn 

8.1.8 INDIKATORER PÅ HANDEL MED MÄNNISKOR FÖR ARBETE I HEMMET 

Offer för denna typ av exploatering kan: 

• Ha begränsade möjligheter att lämna huset utan sina arbetsgivare 

• Få undermålig kost 

• Bo i samma hus som de utför hushållsarbete i 

• Sakna ett privat utrymme i huset där de bor och arbetar 

• Bo i ett delat eller annat olämpligt utrymme 

• Utsättas för förolämpningar, kränkningar, hot, och andra former av våld 13 

8.2 INDIKATORER PÅ HEDERSVÅLD OCH FÖRTRYCK 

•Äldre syskon som tar ett stort ansvar för yngre syskon, t.ex. vid hämtning/lämning 

• Stora krav på att hon ska ta ett stort ansvar för hemarbete och små syskon 

• Att inte få vara med på skol-och fritidsaktiviteter, särskilt idrott, simundervisning 

och sex och samlevnad 

• Kontrollen utövas av syskon/familjemedlemmar som finns i skolmiljön. Kontrollen 

och begränsningarna i livsutrymmet sker på en lång rad olika sätt  

• Att inte få välja kläder man vill ha 

• Kontroll av mobil, dator och sociala medier 

• Att inte få välja eller välja bort religiös åskådning 

• Att inte få ha vänner som inte är godkända av familjen 

• Att inte få ha pojkvän/flickvän 

• Att dölja/hemlighålla sin sexuella läggning eller könsidentitet  

                                                             
13 Länsstyrelsen Stockholm och UNICEF (2016) Kan det vara människohandel? Kortfattad information för myndigheter 
med flera som kan komma i kontakt med barn som utsatts för människohandel.  
BRISEIS MANUAL (2014) Människohandel för tvångsarbete – Identifiering av offer 
Strategier för yrkesverksamma 
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• Att inte få ha sex innan äktenskap 

• Att inte få välja partner eller avstå från att ingå partnerskap (leva ensam) 

• Koncentrationssvårigheter  

• Utåtagerande beteende för att få uppmärksamhet  

• Avsaknad av vuxna stödpersoner utanför familjen  

• Depression och självmordstankar 

• Föräldrar som drar sig undan all kontakt med skolan och föräldrar som motsätter 

sig stödinsatser från skolans sida 

• Oro över att familjen ska få reda på att hen är homosexuell, bisexuell eller 

transperson  

• Oro över att föras ut ur landet under lov/utlandssemester för att bli bortgift eller 

könsstympad  

• Konkreta planer på äktenskap då eleven är omyndig eller mot elevens vilja 

 • Eleven rymmer hemifrån. För att tidigt upptäcka elever utsatta för hedersrelaterat 

våld och förtryck  

• Magvärk, huvudvärk och illamående 

• Synliga skador av våld 

 

8.3 INDIKATORER PÅ KÖNSSTYMPNING 

• Hon är hjälpsökande men vågar inte berätta utförligt på grund av rädsla och/eller 

skamkänslor.  

• Hög frånvaro från skolan/sysselsättning.  

• Beteendeförändringar som tillbakadragenhet, nedstämd, tystlåten, koncentrations- 

och minnessvårigheter, socialt undvikande, svårigheter att reglera känslor; tecken på 

upplevelse av trauma.  

• Hon behöver lämna rummet ofta på grund av problem med urinering eller 

menstruationen.  

• Motvillig till medicinsk undersökning.  

• Särskilda tecken vid infibulation, typ III: hon går annorlunda, långa och täta 

toalettbesök, är hemma under menstruationen då blodet har svårt att tränga ut eller 

på grund av smärtor av skador på angränsande vävnader. 

•Återkommande urinvägsinfektioner  

•Klåda i underlivet  

•Smärta i underlivet  

•Menstruationsproblem  

•Överdriven ärrbildning  

•Cystor  

•Fistlar  

•Varbildningar  

•Infertilitet  

•Sexuella problem (samlagssmärtor) 
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• Önskan om att ”återställa” sin ”mödomshinna” eller slidkrans eller tvingas till 

”oskuldskontroll” för att söka oskuldsintyg eller oskuldsoperation. 

 

FÖRHINDRA BARN SOM TOLK 

Sala kommun vill uppmärksamma barns rättigheter. Därför vill vi förtydliga att 

barn inte får används som tolkar i våra verksamheter.   

Barn under 18 år får inte användas för att tolka åt sina 

föräldrar/närstående/vänner och de får inte heller vara sin egen tolk i en 

vårdsituation. Tolk ska alltid användas när patient/klient/brukare/medborgare 

inte förstår eller kan uttrycka sig på svenska språket i den utsträckning som 

krävs för att kunna ge och tillgodogöra sig information som behövs för en säker 

och god vård. 

Barn under 18 år får inte användas som tolkar då det inte är förenligt med FN:s 

barnkonvention och barnkonventionslagen, bland annat därför att: 

 Barnen får ett ansvar som de inte kan axla 

 Det skapas en maktförskjutning i familjen och föräldrarollen försvagas 

 Barnen får tillgång till känslig information 

 Om barnen missuppfattar den yrkesverksamma kan det leda till oanade 

konsekvenser 

 Barnen uteblir från skolan 

 Läs mer: Barn och andra anhöriga som översätter och medlar inom socialtjänst 

och hälso- och sjukvård (socialstyrelsen.se) 
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9 INFORMATION  

9.1 ANMÄLAN SKICKAS TILL  
Sala kommun,  

Vård- och omsorg  

Barn- och ungdomsenheten  

Box 304 

733 25 Sala    

Eller via fax: 0224-192 98 

Eller;   

                         

Oro för barn - Anmälan - Vuxenenheten - Sala 

kommun  

    Foto: Sala Kommun

   

9.2 ANVÄNDBARA TELEFONNUMMER 

BARN- OCH UNGDOMSENHETEN  

Mottagningsnummer: 0224- 74 96 20 

Öppettider: 8.00–16.30  

 Barn- och ungdomsenhetens faxnummer: 0224- 192 98 

 Teamledare på Barn- och ungdomsenheten: 0224-74 96 18, 0224-74 96 18 

 Förebyggande teamet: 0224- 74 96 43 

 Enhetschef på Barn- och ungdomsenheten: 0224- 74 96 29 

 Skolteamet 0224- 74 96 81, 0224- 74 96 83 

 Samordnare Våld i nära relation, Hedersvåld och förtryck: 070-161 85 68 

 

SOCIALTJÄNST VUXENENHETEN, MYNDIGHETSUTÖVNING 

Mottagningstelefon: 0224-74 96 30 

Öppettider: 8.00–16.30  

Vuxenenheten är en del av Individ- och familjeomsorg. Dess roll där är att ge råd, 
stöd och riktade insatser till personer och familjer med brister i sin sociala trygghet. 
Målet är att stärka deras resurser och möjligheter att leva ett självständigt liv. Vid 
behov kan man göra en orosanmälan eller ansöka om insats. Man kan söka stöd 
direkt till öppenvårdsverksamheten eller ansöka via handläggare på 
myndighetskontoret.  
 
VERKSAMHETER INOM VUXENENHETEN: 

 Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd 
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 Öppenvård  
 Våld i nära relation 
 Boendesamordning 

 

 

Verksamhetsområdet Individ och Familj består av:  

Socialtjänst Barn- och ungdomsenheten 

Myndighetsutövning - mottagnings- och utredningsteamet 

Öppenvård Familjeteamet- Familjebehandling  

Familjerådgivning 

Socialtjänst Barn- och ungdomsenheten 

Myndighetsutövning - Familjehemsteamet 

Öppenvård - Ungdomsteamet och skolteamet 

Socialtjänst Vuxenenheten 

Myndighetsutövning 

Boendesamordning  

Ekonomiskt bistånd 

Öppenvård 

Biståndsenheten 

Anhörigstöd/Anhörigcentrum 

 

Vid akuta situationer utanför kontorstid, kontakta: 

 Socialjouren Västmanland direkt nr: 021- 39 20 66 eller  

 Polisen 112  

Sala kommuns hemsida www.sala.se under Vård- och omsorg. 

 

OBS: Kom ihåg att du alltid kan ringa och rådfråga socialtjänsten! 

 

 Tillsammans- för barnens rätt i Sala 
kommun! 
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Vård och Omsorg 
Ingrid Strandman 
Socialchef Vård- och omsorgsnämnden 

 

 

MISSIV 

Handlingsplan utvecklingsarbete Barn och ungdomsenheten 
 

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET 
I fastslagen Verksamhetsplan 2022-2024 för Vård och Omsorgskontoret framgår att 
en handlingsplan skall tas fram i syfte att lättare kunna följa effekten av Barn och 
ungdomsenhetens utvecklingsarbete.  

I bifogad bilaga beskrivs hur satsningen på enheten skall fortlöpa för att ge önskad 
effekt. Handlingsplanen berör både öppenvård (Skolteamet, familjebehandling mm) 
och myndighet.  

 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta 

att godkänna Handlingsplan utvecklingsarbete Barn och ungdomsenheten. 

 

Ingrid Strandman 
Socialchef 

 

 

Bilagor: 
1 Handlingsplan utvecklingsarbete Barn och ungdomsenheten.   
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CHECKLISTA 

Checklista avseende Barnperspektivet, Landsbygdsperspektivet 
och de Horisontella principerna 
Förklaring om de olika begreppen finns nedan. 

 

Barnperspektivet 
  

Innebär insatsen att barn och ungdomars hälsa sätts i främsta rummet?   JA  ☒ NEJ ☐ 

Påverkar denna insats barn och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter 
och situation till det bättre? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Innebär insatsen att barn och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas? JA  ☒ NEJ ☐ 

Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening om insatsen? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar med funktionsvariation - fysiskt 
och/eller psykiskt? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Tar insatsen hänsyn till barnkonventionens text om ”till det yttersta av sin förmåga”? JA  ☒ NEJ ☐ 

Landsbygdsperspektivet 
  

Bedömer ni att beslutet kommer att innebära särskilda konsekvenser för landsbygden   
– nu eller i framtiden? 

JA  ☐ NEJ ☒ 

Vid JA hur bedömer ni att beslutet påverkar:   

Att det blir svårare att bo på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det blir fler jobb på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det minskar tillgången till god service på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Horisontella principerna  
(tillgänglighet, icke-diskriminering samt jämställdhet)  

  

Innebär insatsen risk för begränsad tillgänglighet? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har icke-diskrimineringsperspektivet beaktats? JA  ☒ NEJ ☐ 

Kan beslutet utestänga någon från samhället? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har man beaktat FN:s konvention angående rättigheter för personer med 
funktionsvariation när beslutet togs? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Om NEJ – varför inte?   
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Begreppsförklaring  

Barnkonventionen/barnperspektivet 
Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och skall 
naturligtvis främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år barn.  

Barnens bästa i främsta rummet  

- Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och 
utveckling i beslutsfattandet? 

- Har en sammanvägning av olika intressen gjorts? 

FN:s barnkommitté har uttalat principen om att barnets bästa alltid ska beaktas och 
väga mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga 
tyngre, till exempel samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. Principen om 
barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till skydd mot 
missförhållanden och övergrepp. Till prioriterade rättigheter hör 
utveckling/utbildning. 

Landsbygdsperspektivet 
Kan de som bor och verkar på landsbygden bli diskriminerade eller åsidosatta?  

Horisontella principer 
Diskriminering sker när någon missgynnas eller kränks och missgynnandet eller 
kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder). Detta gäller även barn 
till personer med något av ovanstående diskrimineringsgrund.  

Funktionshinderspolitiken innebär att alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska 
ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga 
rättigheter. 

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå 
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktions-nedsättning 
i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till 
att barnrättsperspektivet ska beaktas. 
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Handlingsplan Utvecklingsarbete IFO Barn & Ungdomsenheten  

 

Arbetsplats/avdelning 

 

IFO BoU 

 

 

 

Medverkande 

Marina Dickfors, Agneta Bergman, Eva-Lotta 

Holmberg 

Datum 

2022-03-22 

 

 

 Mål/Aktivitet  

 

Ansvarig för aktivitet Klart datum Uppföljning  

1 Mål; Kontroll på budget/prognos kopplat till placeringskostnader.  

 

Aktivitet; Månatliga ekonomisk uppföljning på placeirngar, sker med hjälp av 

excelfil. Uppföljningarna som görs skall även förankras hos teamledare.  

 

Administratör 

Controller 

Verksamhetschef 

Pågår hela året Tertial  

2 

 

Mål; Verksamhetschef kvalitetssäkrar placeringsprocessen, bedömningar mm. 

 

Aktivitet; Verksamhetschef deltar aktivt på avstämningar med teamledare och 

enhetschef en gång i månaden, oftare vid behov.   

 

Verksamhetschef Pågår hela året Tertial 

3 Mål; Minska antal placeringar. 

 

Aktivitet; Enhetschef är involverade vid alla nya placeringar. Använder 

ramavtal. Öka nätverksarbetet. Använda mallen för placeringar i syfte att göra 

tydliga planeringar för bl a hemmaplanslösningar.   

 

Enhetschef  

Teamledare  

Pågår hela året Tertial 

4 

 

Mål; Minska kostnader för konsulentstödda familjehem.  

 

Aktivitet; Använder ramavtal. Förhandla ner dygnspris vid längre placeringar, 

alt överta konsultstödda familjehemmet till eget. Öka antalet egna familjehem. 

Säkerställ att handläggare utgår från ramavtal och dokumenterar avvikelser från 

det.  

 

 

Enhetschef 

Teamledare 

Socialsekreterare  

Pågår hela året Tertial 
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 Mål/Aktivitet Ansvarig för aktivitet Klart datum Uppföljning   

7 

 

Mål; Inte använda extern öppenvård. Öka användandet av vår egen öppenvård.  

 

Aktivitet; Erbjuda öppenvård på hemmaplan.Tidiga instser genom bl a 

nätverksarbete och Signs of Safety. 

 

Enhetschef 

Teamledare  

Socialsekreterare  

Pågår hela året Tertial 

8 Mål; Erbjuda insatsen Stödboende/träningsboende på hemmaplan samt utöka 

boendestöd där behov finns.  

 

Aktivitet; Utreda förutsättningarna för ovan.  

 

Enhetschef  

Verksamhetschef 

Påbörjas april 

2022 

Juni 2022 

 

9 Mål; Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) tar sitt behandlingsansvar i 

gemensamma ärenden.  

 

Aktivitet; God samverkan med BUP i gemensamma ärenden. Följa 

samverkansavtalet. Bjud in till möte där en samordnad individuell planering 

(SIP) kan göras där behov finns.  

 

Enhetschef  

Teamledare 

Socialsekreterare 

Pågår hela året Tertial 
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Vård och Omsorg  
Ingrid Strandman 
Socialchef Vård- och omsorgsnämnden 

 

 

MISSIV 

Kvalitetsberättelse 2021 VON 
 

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET 
Lagens krav på systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialtjänstlagen 3 kap 3 § ska 
insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom 
socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. 
Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. 
Även i 6 § Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade finns lagkrav på att 
LSS verksamhet ska vara av god kvalitet. Utifrån dessa lagkrav har Socialstyrelsen 
utarbetat SOSFS 2011:9. ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” som 
gäller för socialtjänst, verksamhet enligt LSS och hälso- och sjukvård.  

Vård och Omsorgskontoret ska årligen sammanställa hur det systematiska 
kvalitetsarbetet bedrivits.  

 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta 

att godkänna rapporten. 

 

Ingrid Strandman 
Socialchef 

 

Bilagor: 
1 Kvalitetsberättelse 2021 Vård- och omsorgsnämnden   
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CHECKLISTA 

Checklista avseende Barnperspektivet, Landsbygdsperspektivet 
och de Horisontella principerna 
Förklaring om de olika begreppen finns nedan. 

 

Barnperspektivet 
  

Innebär insatsen att barn och ungdomars hälsa sätts i främsta rummet?   JA  ☒ NEJ ☐ 

Påverkar denna insats barn och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter 
och situation till det bättre? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Innebär insatsen att barn och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas? JA  ☒ NEJ ☐ 

Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening om insatsen? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar med funktionsvariation - fysiskt 
och/eller psykiskt? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Tar insatsen hänsyn till barnkonventionens text om ”till det yttersta av sin förmåga”? JA  ☒ NEJ ☐ 

Landsbygdsperspektivet 
  

Bedömer ni att beslutet kommer att innebära särskilda konsekvenser för landsbygden   
– nu eller i framtiden? 

JA  ☐ NEJ ☒ 

Vid JA hur bedömer ni att beslutet påverkar:   

Att det blir svårare att bo på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det blir fler jobb på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det minskar tillgången till god service på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Horisontella principerna  
(tillgänglighet, icke-diskriminering samt jämställdhet)  

  

Innebär insatsen risk för begränsad tillgänglighet? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har icke-diskrimineringsperspektivet beaktats? JA  ☒ NEJ ☐ 

Kan beslutet utestänga någon från samhället? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har man beaktat FN:s konvention angående rättigheter för personer med 
funktionsvariation när beslutet togs? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Om NEJ – varför inte?   
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Begreppsförklaring  

Barnkonventionen/barnperspektivet 
Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och skall 
naturligtvis främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år barn.  

Barnens bästa i främsta rummet  

- Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och 
utveckling i beslutsfattandet? 

- Har en sammanvägning av olika intressen gjorts? 

FN:s barnkommitté har uttalat principen om att barnets bästa alltid ska beaktas och 
väga mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga 
tyngre, till exempel samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. Principen om 
barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till skydd mot 
missförhållanden och övergrepp. Till prioriterade rättigheter hör 
utveckling/utbildning. 

Landsbygdsperspektivet 
Kan de som bor och verkar på landsbygden bli diskriminerade eller åsidosatta?  

Horisontella principer 
Diskriminering sker när någon missgynnas eller kränks och missgynnandet eller 
kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder). Detta gäller även 
barn till personer med något av ovanstående diskrimineringsgrund.  

Funktionshinderspolitiken innebär att alla människor, oavsett funktionsförmåga, 
ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga 
rättigheter. 

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå 
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktions-
nedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad 
jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas. 
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INLEDNING OCH SAMMANFATTNING  

För andra året i rad har Vård- och omsorgskontorets verksamheter fått ställa om verksamheten 

för att bidra till en minskad smittspridning på grund av pandemins konsekvenser i samhället.  

Det har förstås varit en stor ansträngning och har ställt höga krav på både personal, brukare och 

klienter. Tidvis har systematiska arbetssätt fått stå tillbaka för akuta insatser i en den nya 

verkligheten. Trots pandemin kan vi nu när vi ser i backspegeln på 2021 hitta många goda 

utvecklingsområden där vi tagit kliv framåt. Pandemin har i praktiken inneburit en stor 

omställning till mer digitala arbetssätt vilket har ökat vår kunskap om den digitala vardagens 

förutsättningar och utmaningar. Det har skyndat på en nödvändig utveckling och har därför 

också varit positivt för kontorets utvecklingsarbete. När vi nu återgår till en mer normaliserad 

vardag, drar vi viktiga lärdomar inför 2022. 

Syfte med Kvalitetsberättelsen 

Syftet med Kvalitetsberättelsen är att ge en samlad bild av hur Vård- och omsorgskontoret har 

arbetat med att både utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten under året som passerat.   

I Kvalitetsberättelsen lyfts viktig utveckling och åtgärder som vidtagits men också vilka resultat 

som uppnåtts som en konsekvens av kvalitetsarbetet12.  

Kvalitetsarbetet inom den kommunala hälso- och sjukvården presenteras i Patientsäkerhets-

berättelsen och kommer därmed inte att redovisas inom ramarna för den här texten.  

Vad är kvalitet? 

Kvalitet definieras enligt SOSFS 2011:9, 2 kap 1§ som att en verksamhet uppfyller de krav och 

mål som gäller för samma verksamhet i enlighet med lagar och föreskrifter om hälso- och 

sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade, samt alla interna beslut 

som har meddelats med stöd av dessa lagar och föreskrifter. Kvalitet är alltså både ett mått på 

hur väl verksamheten följer gällande lagar och föreskrifter samt hur väl verksamheten 

formulerar och uppfyller uppsatta mål utifrån dessa regelverk. 

Kvalitet kan delas in i olika områden exempelvis struktur-, process- och resultatkvalitet.  

Strukturkvalitet handlar om de grundläggande förutsättningarna för att bedriva verksamheten, 

exempelvis verksamhetens organisering, bemanning, personaltäthet, utbildning, kompetens, 

lokaler, tillgång på utrustning och material. Processkvalitet handlar om hur verksamheten 

bedrivs eller genomförs, arbetssätt, rutiner, kontroller och uppföljning. Resultatkvalitet avser 

det konkreta utfallet eller resultatet av de utförda tjänsterna och har att göra med förbättrad 

funktionsförmåga eller livskvalitet hos patienten brukaren eller klienten. Kvalitetsutveckling 

handlar om hur pass väl en organisation arbetar med samspelet mellan de olika perspektiven 

I vård- och omsorgssammanhang kan även en distinktion göras mellan vårdens medicinska 

kvalitet och kvaliteten på mötet mellan patient/brukare och vårdgivare.  

                                                             
1 7 kap 1§ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.   
2 3 kap 3 § Socialtjänstlag (2001:453) 
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ORGANISATORISKA FÖRUTSÄTTNINGAR  

Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde och organisation 

Vård- och omsorgskontoret arbetar på uppdrag av Vård- och omsorgsnämnden. Kontoret har 

strax under 880 tillsvidareanställda medarbetare och drygt 30 chefer.  

            Nämndens och kontorets organisation 2021 

 

Ansvar och roller i kvalitetsarbetet 

En viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet är tydlighet i roller och ansvar för verksamhet, 

uppdrag och mål. Inom VoO ser ansvarsfördelningen ut enligt följande. 3 

Socialchef  

är ytterst ansvarig 

och har övergripande 

ansvar för 

 

 att Vård och Omsorg bedrivs utifrån lagar, föreskrifter, 

riktlinjer och rutiner 

 att resursanvändning och bemanning ger förutsättningar för 

att uppnå god och säker vård samt att bedriva ett 

systematiskt kvalitetsarbete 

 att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och 

förbättra verksamheten 

 att genomföra riskanalyser inför större förändringar i 

verksamheten, exempelvis organisatoriska förändringar, 

byte eller förändring av metoder, specifik utrustning 

 att mål formuleras för verksamheten och att arbetet strävar 

mot att dessa nås 

 att svara för uppföljning och analys av verksamheten, så att 

förbättringsåtgärder kan vidtas 

 att det finns den personal och utrustning som krävs 

 att personal har kännedom om och följer gällande 

författningar, riktlinjer, rutiner 

 att medarbetarna får relevant introduktion och 

kompetensutveckling 

                                                             
3 3 kap SOSFS 2011:9 
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Verksamhetschef 

ansvarar för sitt 

specifika 

verksamhetsområde 

och har ansvar för 

 

 att genomföra riskanalyser inför större förändringar i 

verksamheten, exempelvis organisatoriska förändringar, 

byte eller förändring av metoder, specifik utrustning 

 att mål formuleras för verksamheten och att arbetet strävar 

mot att dessa nås 

 att svara för uppföljning och analys av verksamheten, så att 

förbättringsåtgärder kan vidtas 

 att det finns den personal och utrustning som krävs för 

arbetet 

 att personal har kännedom om och följer gällande 

författningar, riktlinjer, rutiner 

 att medarbetarna får relevant introduktion och 

kompetensutveckling 

 

Enhetschef ansvarar 

för sin specifika 

enhet och har ansvar 

för 

 

 att riktlinjer, rutiner och andra relevanta dokument är kända 

och följs på enheten 

 att vid behov genomföra riskanalyser 

 att vid behov genomföra förenklad händelseanalys 

 att genomföra egenkontroll årligen 

 att det finns personal och utrustning som krävs för arbetet 

 att personal har den kompetens som behövs 

 att ny personal får den introduktion som är nödvändig för 

att utföra uppdragen 

 

Medarbetare 

ansvarar för sin 

funktion och har 

även ansvar för 

 att följa lagar och föreskrifter 

 att följa riktlinjer, rutiner och andra relevanta dokument 

 att medverka till att verksamheten uppnår god kvalitet, 

exempelvis genom att vara behjälplig i förändringsarbete 

eller att rapportera händelser 

 

 

Värdegrund  

Värdegrunden ska utgöra en utgångspunkt för våra normer och handlingar i organisationen. Den 

handlar om bemötande utifrån olika perspektiv och omfattar såväl handläggning av ärenden 

som utförande av insatser. Under 2021 antogs en ny värdegrund för Sala kommun med värde-

orden Enkelt, Effektivt och Medborgarvänligt.  
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Alla enheter inom Vård- och omsorgskontoret har arbetat med 

vad dessa värdeord betyder för verksamhetsutveckling, 

handläggning och för mötet med medborgare och brukare hos 

just dem. Den nya värdegrunden fångar kärnan i det moderna 

systematiska kvalitetsarbetet och bidrar till att vara en 

ledstjärna för Vård- och omsorgskontorets systematiska 

kvalitetsarbete. 

Målområden för Vård- och omsorgskontoret under 2021 

De framgångsfaktorer för en god kvalitetsutveckling som brukar lyftas i forskningen inom 

kvalitetsområdet, exempelvis ledningens och medarbetarnas engagemang, brukarinflytande, 

styrning med utgångspunkt i värdeskapande processer och faktaunderlag, kan också på ett 

tydligt sätt återfinnas i kontorets målområden för 2021. Genom dessa mål vill kontoret styra 

mot att rätt person ska finnas på rätt plats och ha rätt kompetens för att kunna utföra rätt 

arbetsuppgift i rätt tid och med rätt resurser. Därigenom skapas goda resultat. 

 Flera av målgrupperna som beviljas insatser inom VoO kommer att öka i framtiden.  

För att säkerställa rätt insatser med en god kvalitet är det nödvändigt att ha medarbetare 

med god kompetens. Behovet kommer att öka och rekryteringsbasen behöver breddas. 

 Alla medarbetare ska ha rätt kompetens och VoO ska vara en arbetsgivare som lockar 

personer att söka sig till Sala. 

 Genom digital utveckling ska VoO effektivisera arbetet samt öka tillgängligheten för 

medborgarna.  

 Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt, med minsta möjliga påverkan på 

miljön. 

 Brukarnöjdheten ska vara hög.  

 Verksamheterna ska ha en god service med hög tillgänglighet och kvalitet. Insatserna ska 

vara rättssäkra och grunda sig i bästa tillgängliga kunskap 

 Alla verksamheter arbetar med systematiskt kvalitetsarbete enligt gällande metod.  

 Personer som vänder sig till och som får insatser av VoO ska uppleva delaktighet och 

inflytande i hur de utförs.  

 Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska målen nås för ett positivt arbetsklimat, god 

hälsa och medarbetarinflytande. På så sätt ska sjukfrånvaron sänkas.  

 Minska sjukfrånvaron med 1 %  

 Delaktighet och inflytande säkras genom att samverkansavtalet följs  

 Chefer ska ha ett tydligt uppdrag och ledarskapet ska ha och skapa förutsättningar för 

goda resultat. Stödfunktioner är en viktig faktor för ett hållbart ledarskap 

 Chefer ska uppleva att de har förutsättningar för att utöva ett gott ledarskap.  
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LEDNINGSSYSTEMET  

Insatser inom socialtjänsten ska enligt Socialtjänstlagen4 vara av god kvalitet och Vård- och 

omsorgsnämnden är ansvarig för att det finns ett ledningssystem för det systematiska 

kvalitetsarbetet. Ledningssystemet ska ange grundprinciper för planering, genomförande, 

uppföljning och förbättring av verksamheten. Man skulle på ett enklare sätt kunna uttrycka det 

som att ledningssystemet är våra överenskomna arbetssätt för ständiga förbättringar av 

verksamheten. Syftet är att åstadkomma systematik och samordning av verksamhetens 

kvalitetsutvecklings- och hållbarhetsarbete. Ledningssystemet ska vara ett lättillgängligt och 

användarvänligt stöd i det dagliga arbetet för medarbetarna, där styrande dokument och 

dokumenterade arbetssätt i form av exempelvis rutiner lätt ska kunna återfinnas på ett logiskt 

sätt.   

Ledningssystemet ska även bidra till ökad förståelse av verksamhetens helhet och relationer 

eller flöden mellan de olika organisatoriska delarna, och motivera till utveckling av 

verksamhetens kvalitet. Dokumentationen av genomarbetade arbetssätt för kvalitet medför 

också ökad insyn och öppenhet för arbete hos medborgare och andra. Nämnden ska även 

försäkra sig om att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete i privat yrkesmässig verksamhet 

som nämnden upphandlar tjänster av eller har avtal med. 

I takt med nya lagar och forskning och organisatoriska förändringar behöver våra processer och 

arbetssätt förändras och våra styrande dokument revideras. Innehållet i ledningssystemet är 

därför i ständig förändring.  

Processer och dokumentation av arbetssätt 

Kunskapen om ett processorienterat arbetssätt ökar inom kontorets verksamheter, men det 

finns utrymme för förbättring. Ett generellt ökat samarbete över de organisatoriska gränserna 

och flera samverkansprocesser regionalt och med andra huvudmän bidrar till att driva på en 

förståelse för vikten av ett mer processorienterat arbetssätt. Det bidrar även till ett tydligare 

fokus på att sätta brukaren i centrum när vi utformar våra kärnprocesser. Ett processorienterat 

arbetssätt ökar samordning och effektivitet i organisationen och höjer kvaliteten på det stöd vi 

ger dem vi är till för. 

Arbetet med att dokumentera, revidera och kvalitetssäkra olika typer av styrande dokument och 

se till att de ligger på rätt plats, har fortsatt med oförminskad styrka under 2021.  

Organisationens enheter har kommit olika långt i arbetet vilket har visat sig i samband med 

bland annat händelseanalyser, men samtliga verksamhetsområden arbetar intensivt med att 

tillgängliggöra sina arbetssätt i det digitala ledningssystemet. Inom exempelvis 

verksamhetsområde Funktionsnedsättning (FO) har personalen under året granskat och 

reviderat samtliga dokument i ledningssystemet. 

Att dokumentera arbetssätten är nödvändigt, men framöver behöver organisationen arbeta mer 

fokuserat på metoder och utveckling som säkerställer att vi verkligen gör det våra styrande 

dokument säger och följa upp och korrigera arbetssätt som inte ger det resultat vi är ute efter. 

Ett bra exempel på hur man på ett enkelt sätt kan ta sig an den frågan är hur FO jobbat med 

                                                             
4 SoL, (2001:453) 
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frågan. Verksamheten har infört SMART-modellen för att tydliggöra målen för både personal och 

brukare i sina genomförandeplaner, något som visat sig vara ett framgångsrikt koncept. SMART-

modellen är tillämpbar inom alla områden där man behöver tydliggöra sin målsättning och 

bidrar till att göra målen specifika, mätbara, accepterade, realistiska och inte minst tidsatta.  
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AVVIKELSER HÄNDELSER, SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL  

Avvikelser och händelser 

Rapportering och uppföljning av avvikelser och händelser är en central del av systematiken i 

vårt förbättringsarbete och varje medarbetare informeras kontinuerligt om rapporterings-

skyldigheten. Genom att snabbt rapportera och utreda det som avviker från planeringen kan vi 

komma till rätta med eventuella misstag och brister och hitta underlag till förändring och 

förbättring av vår styrning. Under 2021 hade VoO registrerat totalt 3617 avvikelser i 

avvikelsehanteringssystemet Stella. Av dessa är 149 dokumenterade som betydande händelser. 

Alla händelser är inte klassificerade och det finns skillnader i dokumentation och utredning 

mellan olika enheter vilket är ett fortsatt utvecklingsområde.  

 

 

Medarbetare rapporterar avvikelser från våra riktlinjer och rutiner.5 Enhetschefer ansvarar för 

utredning och återkoppling, och följer sedan upp de händelser som rapporterats, genom att 

exempelvis lyfta dem vid kvalitetsmöten eller arbetsplatsträffar (APT) och diskutera relevanta 

åtgärder. Verksamhetscheferna har på ett liknande sätt arbetat med händelser på en mer 

övergripande nivå, som berör flera enheter. Vid behov ska i första hand en s.k. förenklad 

händelseanalys genomföras av verksamheten av närmaste berörda chef. Vid särskilt allvarliga 

eller intressanta händelser lyfter verksamhetscheferna även händelsen på ledningsmöten och 

initierar en mer djupgående händelseanalys.  

                                                             
5 5 kap 3-3a § SOSFS 2011:9 
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Under året genomfördes en temadag för kontorets chefer kring hanteringen av Lex Sarah där en 

workshop med olika case från anonymiserade autentiska situationer utgjorde grund.  

Arbetssättet med case från verkligheten var uppskattat och kommer användas återigen.  

Vård- och omsorgskontoret kommer satsa mer på utbildning och utveckling inom avvikelse- och 

händelsehantering. Kunskapen är ojämn inom kontorets olika verksamheter, både beträffande 

själva utredningsförfarandet men också på vilket sätt rapporterna ska leda till åtgärder och 

förbättringar i verksamheten. En andel avvikelserapporter utreds sent eller på ett sätt som i 

efterhand är svårt att följa och det behöver förändras. I nuläget saknas en reviderad kontors-

övergripande rutin för avvikelse- och händelsehantering som tar ett helhetsgrepp på arbetet 

vilket är en bidragande orsak till att verksamheten ser olika på hanteringen av avvikelser och 

händelser. En process och rutin för avvikelsehantering är en prioriterad åtgärd för 2022. I 

samband med en ny rutin behöver verksamheten utbildas. Det digitala systemet Stella kommer 

dessutom att bytas ut mot ett nytt digitalt avvikelsehanteringssystem inom kort. Dessa åtgärder 

kommer sammantaget skapa bättre förutsättningar för operativ verksamhet att göra rätt på ett 

lättare sätt och lyfta hela avvikelsehanteringen i Vård och Omsorg i väsentlig utsträckning. 

Händelseanalyser under 2021  

Allvarliga händelser som berör flera olika verksamheter och har betydelse för kvalitet på 

övergripande nivå behöver utredas i en mer omfattande utsträckning, exempelvis för att hitta 

underliggande strukturer som kan ligga till grund för uppkomsten av återkommande eller 

allvarliga händelser. 

Verksamhetsövergripande händelseanalyser har under året genomförts av kvalitetsutvecklare, 

och resulterat i utredningsrapporter.  Ansvarig verksamhetschef och inblandad personal för det 

område där händelsen rapporterats har sedan fått återkoppling, inkluderat föreslagna åtgärder, 

för att kunna bedriva utvecklingsarbete i syfte att förhindra att liknande händelser upprepas. 

Under 2021 har tre allvarligare händelser utretts där framför allt brister i rättssäkerheten har 

kunnat konstateras. Samtliga utredningar har genomförts inom IFO och har föranlett Lex Sarah-

anmälan till IVO.  Gemensamt för händelserna har varit brister i arbetssätt eller avsaknad av 

rutiner, otydlighet i ansvar och roller. En gemensam nämnare är en ansträngd personalsituation 

som har påverkat arbetsmiljön och därigenom verksamhetens resultat på ett negativt sätt. Med 

utgångspunkt i utredningarna har berörd verksamhetschef fattat beslut om omfattande åtgärder 

för att säkerställa att bristerna rättas till. Verksamheterna arbetar efter handlingsplaner och en 

specialisthandläggare har anställts som har ett särskilt fokus på rättssäkerhet inom Barn och 

ungdomsvården. IVO konstaterar i sin återkoppling till VoO att verksamheten har vidtagit 

adekvata åtgärder för att på ett tillfredställande sätt komma till rätta med bristerna. Åtgärderna 

kommer att följas upp under 2022. 
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Synpunkter och klagomål 

Att ta emot och utreda synpunkter och klagomål från medborgare och brukare är också en viktig 

källa till utveckling och förbättring6. Inkomna synpunkter och klagomål ska i första hand 

hanteras av den verksamhet som tar emot dessa. Berörd chef ansvarar för att ärendet blir 

behandlat och vidtar aktuella åtgärder baserat på informationen. Nyligen lanserades en 

kommunövergripande digital e-tjänst för klagomål och synpunkter som ska utgöra en 

gemensam ingång för arbetet. Vård- och omsorgskontoret har under året reviderat rutinen för 

hur arbetet med synpunktshantering ska gå till. 

Under året har sammanlagt 54 synpunkter inkommit till kontoret, varav synpunkter på IFO:s 

verksamhet utgör ca hälften (se tabell nedan)  

 

 

 

 

Ett viktigt utvecklingsområde är en strukturerad uppföljning av de utredningar och åtgärder av 

inkomna synpunkter och klagomål som genomförs. Vi vet att de hanteras, men vilka resultat leder 

de till? Vi behöver ha en samlad bild av att utredningarna genomförs på ett sådant sätt så att 

medborgaren får en adekvat och rättsäker återkoppling på sin synpunkt. Vi behöver dessutom 

kunna följa om det finns mönster eller ha god koll på omfattningen av synpunkter som även bör 

hanteras som en avvikelse i enlighet med regelverket för avvikelsehantering. Det är ett prioriterat 

utvecklingsområde under 2022. 

 

 

                                                             
6 5 kap 3 § SOSFS 2011:9 
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KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUPPFÖLJNING AV 
VERKSAMHETEN  

Riskhantering och riskanalys 

Riskhantering ger ett viktigt underlag för verksamhetsutveckling och handlar om att identifiera 

och åtgärda risker som kan påverka verksamhetens möjligheter att nå sina mål. 7 En fungerande 

riskhantering har också betydelse för allmänhetens förtroende för den kommunala 

verksamheten. Vård- och omsorgskontoret arbetar med risker i en mängd olika sammanhang. I 

många fall är det lagstyrt att riskhantering ska genomföras, till exempel vid 

verksamhetsförändring och omorganisation. 8 Under 2021 har riskanalyser genomförts med 

anledning av bland annat Covid-19 och inför en omorganisation av Bemanningsenheten. 

Riskhantering är en process med riskidentifiering, skattning och analys samt inkluderar 

omhändertagandet av resultatet av en riskanalys. Det finns anledning att se över hur kontoret 

arbetar med riskhantering så att vi säkerställer ett mer systematiskt tillvägagångssätt. 

Egenkontroller  

Egenkontroller är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet och fyller syftet att säkra 

kvaliteten i verksamheten9. Egenkontroller kan utformas på flera olika sätt. I Vård och Omsorg 

har egenkontrollen sedan 2018 genomförts i dess nuvarande struktur. Egenkontrollen består av 

ett batteri med frågor, där ungefär hälften av frågorna är VoO-gemensamma och hälften är 

verksamhetsområdesspecifika. Frågorna behandlar exempelvis huruvida rutiner inom olika 

arbetsområden finns och besvaras med antingen Ja, Nej eller Delvis. Varje enhetschef har fått 

uppdraget att besvara egenkontrollen i samarbete med medarbetare.  

Flertalet verksamheter inom Vård- och omsorgskontoret har genomfört egenkontroll under 

2021.  Svarsfrekvensen har ökat något från föregående år, men det är fortfarande 22% av de 

destinerade formulären som inte har besvarats av verksamheten.  

Delvis förklaras detta med att frågorna för en del verksamheter inte känns relevanta eller är 

applicerbara på den typen av 

verksamhet. En annan förklaring 

är att vissa verksamheter vill slå 

samman sin egenkontroll, alltför 

många formulär ligger alltså ute i 

systemet och förblir obesvarade.  

Organisationsförändring kan även 

påverka i sammanhanget, 

formulären behöver ”hänga med” 

i utvecklingen, men även kunna 

vara tillräckligt stabila för att 

kunna vara jämförbara över tid. 

                                                             
7 Riskanalys och händelseanalys. SKL. (2015). ISBN: 978-91-7585-237-9 
8 5 kap 1 § SOSFS 2011:9 
9 5 kap 2 § SOSFS 2011:9  
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2019 genomfördes en omfattande revidering av underlaget för egenkontrollen, utifrån 

återkoppling och analys av föregående års underlag. Vi kan konstatera att en sådan revidering är 

påkallad återigen. 

Nedan återges en sammanställning av de svaren på aggregerad nivå i Vård och Omsorg, där det 

går att konstatera skillnader från föregående år. 

 

 

 

Fortfarande, precis som under 2020, återfinner vi en hög grad av uppfyllnad inom områdena 

arbetsmiljö och kvalitet, men därefter ser bilden annorlunda ut från föregående år. Ett exempel 

är område ekonomi som låg topp tre föregående år men nu har halkat ned. Värdegrundsområdet 

ligger lågt, men egenkontrollen genomfördes när värdegrunden nyligen var beslutad och innan 

verksamheten hade hunnit jobba igenom betydelsen av värdeorden vilket förklarar den låga 

siffran. Resultatet visar att vi behöver arbeta extra intensivt inom områdena arbetssätt, 

omvårdnad och måltider framöver. 

Brukarundersökningar 

Under året har inte genomförts några kontorsövergripande brukarundersökningar, de kommer 

under 2022, men verksamhetsområdena har genomfört egna brukarundersökningar. Inom FO 

har man exempelvis genomfört två enkäter, en från Socialstyrelsen och en intern enkät som 

båda rör självbestämmande och delaktighet, där resultaten har höjts från föregående år 
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Annan uppföljning och jämförande statistik 

RKA, rådet för främjande av kommunala 

analyser driver och utvecklar databasen 

Kolada som innehåller cirka 5000 

nyckeltal från kommuner och regioner 

och för de verksamheter de bedriver.  

I Kolada kan man jämföra nyckeltal i sin 

egen kommun med andra kommuners, 

vilket ger en bra bild hur kommunens 

verksamhet ligger till nationellt, men 

man kan även jämföra sin egen 

verksamhetsutveckling år för år.  

Trots ett år av pandemi kan vi 

konstatera att det finns både 

kvalitetshöjningar i nyckeltalen samt 

nyckeltal som visar ett försämrat värde. 

Glädjande har värdet för 

personalkontinuitet i hemtjänsten 

förbättrats, detsamma gäller  väntetiden 

till särskilt boende för äldre som har 

minskat avsevärt. 

 

Nyckeltal 2020 2021

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS  - Brukaren får 

bestämma om saker som är viktiga, andel (%)

Brukarbedömning gruppbostad LSS  - Brukaren trivs alltid 

hemma, andel (%)

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -  helhetssyn, 

andel (%) 93

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt  - 

förbättrad situation, andel (%) 62

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -  

helhetssyn, andel (%) 82

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd 

ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) 67 79

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) 

av maxpoäng 72 52

Personalkontinuitet, antal personal som en 

hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 15 14

Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut 

inom försörjningsstöd, medelvärde 15 16

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första 

erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, 

medelvärde 69 18

Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna 

inflyttningsdatum avseende boende enl. LSS § 9.9, 

medelvärde 97

Statistik ur Kolada Jämförelse 2020-2021
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VERKSAMHETSUTVECKLING MED STÖD AV IT OCH 
DIGITALISERING  

Vi konstaterade tidigare att pandemin bidragit till att påskynda den digitala utvecklingstakten 

inom kontoret.  En omställning till mer digitala arbetssätt är nödvändig men kommer också 

ställa högre krav på att vi blir bättre på att samordna och planera våra utvecklingsprojekt.  

Utan ett ökat fokus på projektledning och strategisk samordning mellan kvalitet- och 

verksamhetsutveckling, IT, målområden och budget riskerar verksamheten att drunkna i olika 

styrsignaler och implementering av olika systemverktyg.  

ESF-projektet Välfärdsteknologi 

Under slutet av 2021 avslutades ESF-projektet Välfärdsteknologi. Projektet har arbetat med 

flera delar men ett exempel är Digitala inköp som genomförts framför allt inom hemtjänsten i 

samarbete med LOV-utförare. Digitala inköp är ett nytt arbetssätt där kontaktpersonen 

tillsammans med brukaren gör inköpen digitalt via surfplatta. Det syftar till större delaktighet, 

minimerar antalet biltransporter till och från affären vilket är bättre för miljön, det ger mer 

samordnad logistik och så småningom kanske logistiken kan utföras av LOV-företagen. På ett 

framgångsrikt sätt har projektet lyckats skapa medvetenhet och bygga kompetens om digitala 

arbetssätt och utvecklingsområden. En implementeringsplan togs fram för hur arbetet kring 

Välfärdsteknologi och digitalisering kan fortlöpa efter projektets avslut.  

Vård- och omsorgskontoret beviljades medel till  ytterligare ett projekt via ESF för 

implementering av upphandlade system. Projektet skall pågå mellan jan 2022 fram till sep 2023. 

 Upphandling av nytt planeringssystem och 
avvikelsehanteringssystem 

Ett intensivt arbete har pågått med upphandlingen av nytt verksamhetssystem inom VoO.  

Upphandlingen innebär att hela kontoret kommer använda samma system till skillnad från 

tidigare då kontoret hade två olika system. I upphandlingen ingår även digital signering av HSL-

insatser samt system för avvikelsehantering på brukarnivå. 

Planeringssystemet som vann upphandlingen, Intraphone, har funnits sedan tidigare inom 

hemtjänst och hos  LOV utförarna samt pilotverksamheter inom SÄBO, FO och Socialpsykiatrin. 

Det ska nu breddinföras inom samtliga verksamheter gällande utförarsidan och innefattarett 

mobilt arbetssätt med planering, insatsregistrering samt digitala genomförandeplaner som 

upprättas via surfplatta hemma hos brukaren/klienten. Digital signering av HSL-insatser har 

funnits sedan tidigare och det är inom samma system. Systemet Digital Fox är ett system för 

avvikelsehantering för brukare/klienter och kommer vara helt nytt för verksamheterna. 
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Cosmic 

Från 2021 arbetar kontoret för 

en sammanhållen journal-

föring tillsammans med Region 

Västmanland via systemet 

Cosmic. Cosmic stödjer 

funktionalitet för samverkan 

mellan aktörer genom bland 

annat meddelanden, 

utskrivningsplan, Samordnad 

individuell plan, SIP, med 

information till individen, och 

olika kallelser till möten för 

samverkan mellan aktörer och 

individer. Implementeringen 

fortsätter under 2022. 

Digital 
nyckelhantering 

Hemtjänsten har gått över till 

en digital lösning för nyckel-

hantering inom hela sin 

verksamhet, i syfte att få bättre 

kontroll och smidigare 

hantering. 

 

 

 

 

Övergång till Office 365 Teams 

Under slutet av 2021 påbörjades, som en del i ett kommunövergripande arbete, 

implementeringen av Office 365 Teams inom kontorets verksamheter. Teams har funktionalitet 

för samarbete i grupp och passar olika typer av samarbeten oavsett om det är två eller hundra 

personer. Man kan exempelvis dela upp samarbetet i olika kanaler som motsvarar 

arbetsområden eller projekt. Teams kommer att användas för både bestående samarbeten som 

är knutna till organisationsstrukturen, och för tillfälliga arbeten exempelvis projekt. Syftet är att 

understödja ökat fokus på samordning och snabb och smidig kommunikation kring uppdrag och 

arbetsuppgifter.  

På bilden ovan syns Stephanie Karlström och Ingela Rundblad som arbetar med systemförvaltning av olika digitala system 

på Administrativt stöd. 
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ESF-projektet Kompetenscentrum – en digital lärplattform 

ESF-projektet Kompetenscentrum startade upp i oktober 2020 och pågår i projektform fram till 

september 2022 innan det övergår i ordinarie förvaltning. Projektet kartlägger behov av 

kompetensutveckling för medarbetare inom Vård och Omsorg och tar baserat på principer för e-

learning fram olika kunskapsblock med utbildningsmoduler som ligger i en lärplattform, 

utformar en flexibel modell för kompetensutveckling samt stödjer en implementering av ett 

arbetsplatslärande.  

Kompetenscentrum har under 2021 tagit fram ca 60 nya utbildningsmoduler för medarbetare 

att använda i sin kompetensutveckling, och kan redovisa totalt ca 10 700 timmar som 

medarbetare inom de olika VoO-verksamheterna genomfört via Kompetenscentrums 

lärplattform. Kompetenscentrum bidrar till en kunskapsbaserad organisation där steget till 

kompetenspåfyllnad är lättillgängligt och kan användas när medarbetaren själv har tid. 

 

 

 

Bild från vårt bildarkiv 
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GODA EXEMPEL PÅ VERKSAMHETSUTVECKLING UNDER ÅRET  

En ny organisation för rekrytering och bemanning av korttidsanställd 
personal 

Under året har en kontorsövergripande arbetsgrupp arbetat både med att kartlägga och 

utvärdera processerna inom den gamla Bemanningsenheten och utifrån analysen ta fram ett 

förslag till en ny organisation för bemanning och rekrytering av korttidsanställd personal inom 

berörda verksamheter. Förslaget beslutades under hösten och implementeras under 2022. Det 

nya arbetssättet innebär att verksamhetsområdena förstärks med kompetens från tidigare 

Bemanningsenheten, som kan jobba mer nära verksamheten. 

Det centrala för arbetsgruppen har varit att hitta lösningar som innebär mer tillitsbaserat 

arbetssätt i förhållande till bemanning och rekrytering. Det betyder mindre central 

detaljreglering som i sin tur ska bidra till minskad omsättning av personal och därmed ge en 

ökad kvalitet i verksamheten med mer kontinuitet för brukaren i kontakten med personal.  

 

 

Stora delar av arbetsgruppen som arbetat med ett förslag till ny organisation för bemanning och rekrytering, från 

vänster Hannes Liljeholm, Monica Hjertqvist, Charlotta Gustavsson, Monica Engvall, Annika Andersson och Malin 

Johansson 

 

En annan viktig faktor som kom fram vid processkartläggningen var behovet av en förstärkt 

kontorsövergripande samordning. En ny Samordningsenhet har tagit form med ett nytt uppdrag 

mer fokuserat på samordningsfrågor än detaljerad hantering av bemanning och rekrytering. 

Arbetsgruppen, som består av representanter från samtliga berörda verksamhetsområden samt 
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personal från den tidigare Bemanningsenheten, har gemensamt arbetat fram övergripande 

processer och rutiner som ska underlätta samspelet mellan den nya Samordningsenheten och 

respektive verksamhetsområde. Organisationsförändringen kommer att följas upp vid årets slut, 

där bland annat personalomsättning och sjukfrånvaro kommer att bevakas särskilt. 

Samverkan 

För att Vård- och omsorgskontoret ska kunna tillgodose god service till medborgarna är det 

viktigt att samverkan sker på ett sätt som stärker kvaliteten10, både inom organisationen och 

med externa parter. Under 2021 har flera samverkansprojekt varit aktuella, exempelvis 

samverkan med Region Västmanland med Vård och Omsorgscollege och God och Nära vård. En 

viktig utvecklingsfråga är att tydliggöra samverkansområden inom processerna i lednings-

systemet så att inte arbetsmoment faller mellan stolar och riskerar tidsfördröjningar eftersom 

olika aktörer eller verksamhetsområden är inblandade. 

Projekt Framåt  

Inom SÄBO har under 2021 projekt Framåt genomförts som syftade till att främja självständig-

het och deltagande i meningsfulla aktiviteter för de boende. Målet var att minska generella 

begränsningsåtgärder i den fysiska boendemiljön samt bidra till minskade fall och minskad oro 

bland de boende. Aktiviteterna bestod exempelvis av att boendemiljön utformades med 

skyltning och färgsättning enligt den s.k. Västeråsmodellen. Verksamheten har också utvecklat 

arbetssätt genom utbildning i Nollvision, har installerat positioneringslarm och stärkt 

kunskapen om behovsbedömning av skyddsåtgärder bland personalen. Målen att minska 

generella begränsningsåtgärder uppnåddes då hissarna från avdelningen kunde vara öppna 

under dagtid efter projektets åtgärder. En ökad självständighet kunde observeras då fler kunde 

röra sig i närmiljön med anpassat stöd. I en utvärdering som gjordes efteråt uppgav personalen 

att de boende upplevdes tryggare och friare. Projektet har på ett positivt sätt kunnat genomföra 

samtliga aktiviteter och nå delar av huvudmålet trots stora avvikelser på grund av pandemin och 

Covid-19.  

 

 

 

 

 

 

Från vänster med diplom:  

Jenny Eriksson, Theres Sandberg, 

Cathrin Karlström och Lena 

Lundberg, SÄBO 

                                                             
10 4 kap 5 § SOSFS 2011:9 
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Demenssamordnare  

Demenssamordnaren ska säkerställa en tidig ingång från kommunen för personer som 

nydiagnostiserats med demenssjukdom eller demenstillstånd. Syftet är att detta ska bidra till en 

ökad livskvalitet där personens förmågor bevaras så länge det är möjligt. Ett annat syfte är att 

öka kunskapen hos den drabbade personen, anhöriga eller närstående vad gäller demens-

tillstånd, förlopp och insatser från kommunen inom daglig verksamhet, hemtjänst, SÄBO. 

Demenssamordnaren ska även säkerhetsställa att personal inom Vård och Omsorg innehar den 

demenskompetens som krävs för att bedriva en god vård och genom detta bidra till ökad 

livskvalitet för personer med demenssjukdom.  

Tidig kontakt med kommunen innebär bland annat att insatser kan sättas in i rätt tid utifrån 

behov för ökad livskvalitet och välmående med fokus på att bibehålla psykiska och fysiska 

förmågor. Anhöriga och närstående har möjlighet till stöd tidigt i sjukdomsförloppet för att 

kunna undvika psykisk och fysisk ohälsa, och att personer med demenssjukdom därigenom kan 

bo kvar längre i hemmet 

 

Kompetensförstärkningar för kvalitetshöjning inom olika 
verksamhetsområden 

Under 2021 projektanställdes fyra undersköterskor på heltid inom Hälso- och sjukvården inom 

SÄBO med hjälp av särskilda statsbidrag. Syftet är att stötta och avlasta legitimerad personal i 

deras arbete. Av de fyra tjänsterna är två riktade mot hemsjukvård och ordinärt boende och två 

mot särskilt boende. Projektet har fått en förlängning  

Under året har två medarbetare inom FO vidareutbildat sig till stödpedagoger som förstärker 

LSS verksamheten i metod och utvecklingsfrågor. FO har även startat upp arbetet med 

aktivitetsombud som ska jobba utifrån brukarens behov och önskningar och stötta upp arbetet 

med meningsfulla aktiviteter utifrån ett tydligt brukarperspektiv. Det har resulterat i att alla LSS 

verksamheter har aktivitetsombud. 

IFO har under året anställt en specialisthandläggare med fokus på rättssäkerhet inom Barn och 

ungdomsenheten i syfte att arbeta mer fokuserat med både rättssäkerhet och social 

dokumentation. Även en samordnare för Våld i nära relation har anställts (se nedan).   

Flera utbildningar har genomförts, bland annat i Signs of Safety, social dokumentation och i IPS, 

Individual Placement and Support, vilket är en modell som syftar till att kunna ge ett 

individanpassat stöd till arbete för personer i arbetslöshet. 

Våld i nära relation 

Under året har Vård- och omsorgskontoret förstärkts i arbetet med Våld i nära relation genom 

att en samordnare har anställts på heltid placerad inom IFO. Samordnaren ska arbeta 

kontorsövergripande med att tillgodose stöd och hjälp i arbetet med barn, familjer samt vuxna 

utan barn, när det förekommer våld.  Samordnaren har påbörjat en bred utbildningsinsats för 

medarbetare i att arbeta med våldsutövare och utsatta familjer. Målet är att kunskapen och 

samverkan inom området ska öka i organisationen och att beredskapen för tidiga insatser blir 

högre. 
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God och nära vård 

Framtidens nära vård i Västmanland är en ny vårdstruktur där region och kommun samarbetar 

och tillsammans vill skapa en gemensam hälso- och sjukvård med fokus på person och relation. 

Vård- och omsorgskontoret har arbetat intensivt med att få förutsättningarna på plats för detta 

samarbete. 

I den nya vårdstrukturen är det tänkt att primärvården ska utgöra basen för samordnade 

insatser mellan kommun och sjukhus. De viktigaste byggstenarna är samverkan samt ett tydligt 

individfokus. Invånaren ska inte märka av organisationsgränser utan vården ska för den 

enskilde vara sömlös. Arbetet med nära vård har fallit väl ut och Sala är först i Västmanland med 

att ha startat ett mobilt närvårdsteam. 

En utvecklingsmetod som används är kvalitetsutvecklingsmetoden tjänstedesign. Metoden utgår 

från användarens behov och skapar lösningar tillsammans med användare och utförare.  

I förflyttningen mot en närmare vård utgör den här personcentrerade metoden en naturlig del 

för att bygga de nya tjänsterna inom framtidens vård med fokus på individen. Tjänstedesign är 

en metod som med fördel kan användas i samtliga av kommunens processer och ärendehante-

ring, exempelvis inom myndighetsutövning.  

 

 

Ett glatt gäng från flera av hemtjänstens olika team! 

Från vänster övre raden Emma Sörensen, Susanne Eriksson, Anne Grankvist, Jessie Eriksson, Lotta Gilljam, Lotta 

Wendelius, Heidi Horneby. 

Från vänster nedre raden Kerstin Johnsson, Frida Fagerström, Endrias Teklebhran Misghina 
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Externa leverantörer - LOV 

Det arbete som påbörjades under 2018 med att skapa en organisation kring samverkan med 

LOV-företag har i viss grad vidareutvecklats under 2021. Målet att få i gång en systematisk 

uppföljning tillsammans med företagen är dock inte helt i hamn än. Företagen är skyldiga att 

arbeta för en god kvalitet, men faller utanför det systematiska arbete som sker inom övriga VoO, 

varpå det är av vikt att utforma en struktur som stöttar kvalitetssäkring och samverkan med 

dessa företag. Pandemin har lagt hinder i vägen och under hösten 2021 har egenkontroller 

genomförts hos ett av våra två LOV-företag. Egenkontrollen visade på ett mycket gott resultat.  

142



 

23 

PRIORITERADE UTVECKLINGSOMRÅDEN FÖR 2022 

Ett årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet 

Vård- och omsorgskontorets ledningsgrupp ser ett behov av att växla upp kontorets 

kvalitetsutvecklingsarbete. Samtliga organisatoriska nivåer ska arbeta systematiskt med 

kvalitetsförbättring. Arbetet behöver därför utgå från en på ledningsnivå tydlig struktur. 

Ledningsgruppen anser därför att det är angeläget att ta fram ett årshjul för kontorets 

kvalitetsarbete. Det skapar underlag för en mer delad bild av utmaningar och utvecklings-

områden som kan peka ut riktning för kontorets verksamhet. Med detta skapas förutsättningar 

för bättre samordning, vilket frigör arbetstid och resurser kan investeras i mer förbättrings-

arbete. Årshjulet för kvalitet ska bidra till förmågan att leda verksamheten till framgångsrika 

resultat. Forskningen visar att ett framgångsrikt kvalitetsarbete utgår från ledningens 

engagemang, har fokus på nöjdare brukare/klienter och på minskat resursslöseri i både tid och 

pengar. Tanken är också att arbetet med årshjulet för kvalitet ska återspeglas i lednings-

systemet. En tydlig genomgående struktur i hela organisationen kommer bidra till att göra 

ledningssystemet till en mer integrerad del av arbetssättet hos medarbetare, för att enklare 

kunna driva verksamheten mot en högre kvalitet11.  

Utbildningar och workshops inom kvalitetsområdet 

Kvalitetsdagarna under 2019 var väldigt uppskattade och även under 2020 genomfördes 

satsningar på kvalitet inom ramen för olika kvalitetsforum. Under 2020 slutade den dåvarande 

kvalitetsutvecklaren och en ny anställdes sent på våren 2021, mitt i en pandemi och pågående 

distansarbete. Några stora utbildningsinsatser eller samlade forum kom därför inte till stånd i 

organisationen under hösten. 

Inför 2022 finns ett uppdämt behov av både utbildning, samordning och diskussion kring olika 

teman inom kvalitetsområdet. Arbetet med utbildningsinsatser inom olika delar av kvalitets-

området pågår och kommer att lanseras inom Kompetenscentrums lärplattform under året. När 

arbetet med ett årshjul för kvalitet är klart under våren kommer ledningsgruppen gå vidare med 

prioriteringar för kvalitetsområdet där olika aktiviteter planeras. 

Avvikelse och händelsehantering 

Ett prioriterat utvecklingsområde är det fortsatta arbetet med avvikelse- och händelsehantering. 

I första hand behöver en kontorsgemensam rutin tas fram som tar ett helhetsgrepp i frågan. I 

samband med att rutinen är beslutad kan utbildningsinsatser och diskussionsforum planeras. 

Vikten av att dokumentera och utreda på ett korrekt sätt kommer förstås att vara centralt, men 

fokus kommer framför allt att ligga på hur man fångar upp avvikelser och låter händelser leda 

till förbättringar och verksamhetsutveckling i verksamheten. 

 

 

                                                             
11 6 kap SOSFS 2011:9 
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Vård och Omsorg  
 

Vård- och omsorgsnämnden 

 

 

MISSIV 

Antal heltidsanställda efter införande av Rätten till heltid inom 
Vård- och Omsorgskontoret 
 

Sammanfattning av ärendet 

Sala kommun har till den 31 maj 2021 genomfört Rätten till heltid. Det innebär att 
alla tillsvidareanställda medarbetare erbjuds en heltidstjänst. Sala kommun arbetar 
utifrån devisen ”Heltid en rättighet, deltid en möjlighet” vilket innebär att medar-
betarna en gång per år kan ansöka om att få arbeta deltid även om heltid ska vara 
norm.  

I oktober 2021 redovisades slutrapporten för Rätten till heltid på Kommun-
styrelsens sammanträde. Kommunstyrelsen beslutade att återrapportering om 
införande för Rätten till heltid sker i april 2022. Utifrån att återrapportering sker i 
Kommunstyrelsen har socialchef uppdragit åt utvecklare att ta fram underlag för 
Vård- och Omsorgskontorets resultat för återrapportering i Vård- och Omsorgs-
nämnden med samma tidsintervall. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta  

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Ingrid Strandman 
Socialchef 

 

Bilagor: 
1 Antal heltids- och deltidsarbetande Rätten till heltid Vård- och 

Omsorgskontoret 1 mars 2022 
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CHECKLISTA 

Checklista avseende Barnperspektivet, Landsbygdsperspektivet 
och de Horisontella principerna 
Förklaring om de olika begreppen finns nedan. 

 

Barnperspektivet 
  

Innebär insatsen att barn och ungdomars hälsa sätts i främsta rummet?   JA  ☐ NEJ ☒ 

Påverkar denna insats barn och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter 
och situation till det bättre? 

JA  ☐ NEJ ☒ 

Innebär insatsen att barn och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening om insatsen? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar med funktionsvariation - fysiskt 
och/eller psykiskt? 

JA  ☐ NEJ ☒ 

Tar insatsen hänsyn till barnkonventionens text om ”till det yttersta av sin förmåga”? JA  ☐ NEJ ☒ 

Landsbygdsperspektivet 
  

Bedömer ni att beslutet kommer att innebära särskilda konsekvenser för landsbygden   
– nu eller i framtiden? 

JA  ☐ NEJ ☒ 

Vid JA hur bedömer ni att beslutet påverkar:   

Att det blir svårare att bo på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☒ 

Att det blir fler jobb på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☒ 

Att det minskar tillgången till god service på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☒ 

Horisontella principerna  
(tillgänglighet, icke-diskriminering samt jämställdhet)  

  

Innebär insatsen risk för begränsad tillgänglighet? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har icke-diskrimineringsperspektivet beaktats? JA  ☒ NEJ ☐ 

Kan beslutet utestänga någon från samhället? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har man beaktat FN:s konvention angående rättigheter för personer med 
funktionsvariation när beslutet togs? 

JA  ☐ NEJ ☒ 

Om NEJ – varför inte? Skrivelsen berör återrapportering i projekt gällande 
heltidsanställningar för medarbetare.  
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Begreppsförklaring  

Barnkonventionen/barnperspektivet 
Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och skall 
naturligtvis främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år barn.  

Barnens bästa i främsta rummet  

- Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och 
utveckling i beslutsfattandet? 

- Har en sammanvägning av olika intressen gjorts? 

FN:s barnkommitté har uttalat principen om att barnets bästa alltid ska beaktas och 
väga mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga 
tyngre, till exempel samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. Principen om 
barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till skydd mot 
missförhållanden och övergrepp. Till prioriterade rättigheter hör 
utveckling/utbildning. 

Landsbygdsperspektivet 
Kan de som bor och verkar på landsbygden bli diskriminerade eller åsidosatta?  

Horisontella principer 
Diskriminering sker när någon missgynnas eller kränks och missgynnandet eller 
kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder). Detta gäller även 
barn till personer med något av ovanstående diskrimineringsgrund.  

Funktionshinderspolitiken innebär att alla människor, oavsett funktionsförmåga, 
ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga 
rättigheter. 

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå 
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktions-
nedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad 
jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas. 
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SALA KOMMUN 
Vård och omsorg 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Fredsgatan 23, Sala 
Telefon: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-192 98 
vardomsorg@sala.se 
www.sala.se 
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Antal heltids- och deltidsarbetande efter införande av Rätten till 
heltid inom Vård och Omsorgskontoret 
 
Kommunstyrelsen i Sala beslutade 2016 att alla kommunens verksamheter ska 
möjliggöra heltidsanställning senast den 31 maj 2021. Funktionsnedsättningsområdet 
inom Vård och Omsorgskontoret har genomfört Rätten till heltid som ett pilotprojekt 
från november 2017 till mars 2019. Övriga verksamheter i Sala kommun påbörjade 
projektet Rätten till heltid i september 2019. Projektet slutfördes under september 
månad 2021.  

Projektet har inför införandet, den 1 september 2019, tagit fram antalet heltids- samt 
deltidsanställda ur systemet Qlikview. Den 1 september 2019 hade Vård- och 
Omsorgskontoret 809 tillsvidareanställda medarbetare. Av de 809 tillsvidareanställda 
hade 561 (69,4 %) heltidsavtal samt 248 (30,6%) deltidsavtal. 

 

Figur 1 Antal medarbetare som arbetar heltid respektive deltid per verksamhetsområde samt totalt inom 
Vård- och Omsorgskontoret 

 
 
 
 

IFO ADMS HSL SÄBO FO HTJ VC Total VoO

01-sep-19 Deltid 3 8 7 172 7 51 248

01-sep-19 Heltid 69 37 61 140 137 112 5 561
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Den 31 maj 2021 genomfördes Rätten till heltid. Alla tillsvidareanställda medarbetare 

erbjöds en heltidstjänst och alla nya rekryteringar är i grunden heltidstjänster. Sala 

kommun arbetar utifrån devisen ”Heltid en rättighet, deltid en möjlighet” vilket innebär 

att medarbetarna en gång per år kan ansöka om att få arbeta deltid även om heltid ska 

vara norm. Efter införandet, den 1 september 2021, togs antalet heltids- samt 

deltidsanställda fram ur systemet Qlikview.  

Den 1 september 2021 hade Vård- och Omsorgskontoret 800 tillsvidareanställda 

medarbetare. Av de 800 tillsvidareanställda hade 775 (97 %) heltidsavtal samt 25 (3 %) 

deltidsavtal.  

 

Figur 2 Antal medarbetare som arbetar heltid respektive deltid per verksamhetsområde samt totalt inom 
Vård- och Omsorgskontoret 

 
I oktober 2021 redovisades slutrapporten för Rätten till heltid på Kommunstyrelsens 
sammanträde. Kommunstyrelsen beslutade att återrapportering om införande för 
Rätten till heltid sker i april 2022. Utifrån att återrapportering sker i Kommunstyrelsen 
har Socialchef uppdragit åt utvecklare att ta fram underlag för Vård- och 
Omsorgskontorets resultat för återrapportering i Vård- och Omsorgsnämnden med 
samma tidsintervall.  
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Inför återrapporteringen, 1 mars 2022, togs antalet heltids- och deltidsanställda fram ur 
systemet Qlikview. Den 1 mars 2022 hade Vård- och Omsorgskontoret 842 
tillsvidareanställda medarbetare. Av de 842 tillsvidareanställda hade 825 (98 %) 
heltidsavtal samt 17 (2 %) deltidsavtal. I jämförelse med 1 september 2021 innebär det 
en ökning med 1 % som har heltidsavtal inom Vård- och Omsorgskontoret.  
 
 

 
Figur 3 Antal medarbetare som arbetar heltid respektive deltid per verksamhetsområde samt totalt inom 
Vård- och Omsorgskontoret 

Om någon medarbetare efter 31 maj 2021 önskar att arbeta deltid ska en ansökan om 

tjänstledighet göras på den önskade minskningen av tjänstgöringsgrad. Ansökan om 

tjänstledighet ska göras en gång per år, ansökan görs huvudsakligen för perioden 1a 

januari till 31a december. Om tjänstledigheten beviljas gäller den i 1 år och återgår 

därefter till 100 % om inte tjänstledigheten förlängs. 

Nedan redovisas hur många medarbetare som har heltidsavtal men önskat tjänstledigt 
utan lön för del av sin tjänst 1 september 2021. Tjänstlediga utan lön inkluderar de 
medarbetare som önskat sänka sin sysselsättningsgrad utifrån enskild angelägenhet. 
Totalt för Vård- och omsorgskontoret har 144 medarbetare (18 %) önskat partiell 
tjänstledighet utan lön enskild angelägenhet.  
33 medarbetare (4 %) har sökt tjänstledighet utan lön för studier eller föräldraledighet. 
Totalt arbetar 202 medarbetare (25 %) deltid. 
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Figur 4 Antal medarbetare som har sökt partiell tjänstledighet utan lön enskild angelägenhet 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för de som är tjänstlediga utan lön 1 september 2021 
per verksamhetsområde samt för Vård- och Omsorgskontoret totalt redovisas i tabell 
nedan. Den totala genomsnittliga sysselsättningsgraden för medarbetare som hade 
partiell tjänstledigt utan lön var 81 %. 
 
Tabell 1 Genomsnittlig sysselsättningsgrad för deltidsarbetande med partiell tjänstledighet utan lön enskild 
angelägenhet 

Verksamhet IFO ADMS HSL SÄBO FO HTJ  VC Totalt 

    82 88 82 76 80   81 

 
 
 
Nedan redovisas hur många medarbetare som har heltidsavtal men önskat tjänstledigt 
utan lön för del av sin tjänst 1 mars 2022. Tjänstlediga utan lön inkluderar de 
medarbetare som önskat sänka sin sysselsättningsgrad utifrån enskild angelägenhet. 
Totalt för Vård- och omsorgskontoret har 181 medarbetare (22 %) önskat partiell 
tjänstledighet utan lön enskild angelägenhet.  
36 medarbetare (4 %) har sökt tjänstledighet utan lön för studier eller föräldraledighet. 
Totalt arbetar 234 medarbetare (28 %) deltid. 
Sedan 1 september 2021 är det en ökning med 4 % av medarbetare som önskar partiell 
tjänstledighet utan lön enskild angelägenhet. 
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Figur 5 Antal medarbetare som har sökt partiell tjänstledighet utan lön enskild angelägenhet 

 
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för de som är tjänstlediga utan lön 1 mars 2022 per 
verksamhetsområde samt för Vård- och Omsorgskontoret totalt redovisas i tabell nedan. 
Den totala genomsnittliga sysselsättningsgraden för medarbetare som hade partiell 
tjänstledigt utan lön var 80 %. Det är en minskning med 1 % från 1 september 2021.  
 
Tabell 2 Genomsnittlig sysselsättningsgrad för deltidsarbetande med partiell tjänstledighet utan lön enskild 
angelägenhet 

Verksamhet IFO ADMS HSL SÄBO FO HTJ  VC Totalt 

  60 82 82 80 76 82   80 
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Vård och Omsorg 
Ingrid Strandman 
Socialchef Vård- och omsorgsnämnden 

 

 

MISSIV 

Förslag till beslut gällande avveckling av de utökade 
vårdplatserna som öppnats med anledning av Covid-19 
 

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET 
Den 7 april 2020 beslutade Vård- och Omsorgsnämnden om en tillfällig ökning av 
vårdplatser på Parklängan 1 där Covid-19 -smittade kunde tas emot från alla 
verksamhetsområden inom Vård- och Omsorgskontoret.  

Den 15 april 2020 öppnades vårdplatserna på Parklängan 1, avdelningen fick 
namnet Nya enheten. 25 november 2020 stängdes Nya enheten då det inte längre 
förelåg behov av vårdplatserna. Om smittan av Covid-19 skulle öka finns en 
beredskap för att snabbt kunna öppna Nya enheten.  

Sedan Covid-19 bröt ut har kunskaperna om sjukdomen ökat, rutiner och arbetssätt 
är tydliga och stora delar av samhället är nu vaccinerade mot Covid-19. Utifrån de 
faktorerna bedöms det inte längre föreligga ett behov av utökade vårdplatser för 
brukare som smittas med Covid-19.  

 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Vård- och Omsorgsnämnden föreslås besluta 

att avveckla de utökade vårdplatserna som öppnats med anledning av Covid-19.  

 

 

Ingrid Strandman 
Socialchef 
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CHECKLISTA 

Checklista avseende Barnperspektivet, Landsbygdsperspektivet 
och de Horisontella principerna 
Förklaring om de olika begreppen finns nedan. 

 

Barnperspektivet 
  

Innebär insatsen att barn och ungdomars hälsa sätts i främsta rummet?   JA  ☐ NEJ ☐ 

Påverkar denna insats barn och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter 
och situation till det bättre? 

JA  ☐ NEJ ☒ 

Innebär insatsen att barn och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening om insatsen? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar med funktionsvariation - fysiskt 
och/eller psykiskt? 

JA  ☐ NEJ ☒ 

Tar insatsen hänsyn till barnkonventionens text om ”till det yttersta av sin förmåga”? JA  ☐ NEJ ☒ 

Landsbygdsperspektivet 
  

Bedömer ni att beslutet kommer att innebära särskilda konsekvenser för landsbygden   
– nu eller i framtiden? 

JA  ☐ NEJ ☒ 

Vid JA hur bedömer ni att beslutet påverkar:   

Att det blir svårare att bo på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det blir fler jobb på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det minskar tillgången till god service på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Horisontella principerna  
(tillgänglighet, icke-diskriminering samt jämställdhet)  

  

Innebär insatsen risk för begränsad tillgänglighet? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har icke-diskrimineringsperspektivet beaktats? JA  ☒ NEJ ☐ 

Kan beslutet utestänga någon från samhället? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har man beaktat FN:s konvention angående rättigheter för personer med 
funktionsvariation när beslutet togs? 

JA  ☐ NEJ ☒ 

Om NEJ – varför inte? 

Beslutet berör avveckling av tillfälliga vårdplatser för smittade med Covid-19 som det inte 
längre föreligger ett behov av.  
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Begreppsförklaring  

Barnkonventionen/barnperspektivet 
Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och skall 
naturligtvis främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år barn.  

Barnens bästa i främsta rummet  

- Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och 
utveckling i beslutsfattandet? 

- Har en sammanvägning av olika intressen gjorts? 

FN:s barnkommitté har uttalat principen om att barnets bästa alltid ska beaktas och 
väga mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga 
tyngre, till exempel samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. Principen om 
barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till skydd mot 
missförhållanden och övergrepp. Till prioriterade rättigheter hör 
utveckling/utbildning. 

Landsbygdsperspektivet 
Kan de som bor och verkar på landsbygden bli diskriminerade eller åsidosatta?  

Horisontella principer 
Diskriminering sker när någon missgynnas eller kränks och missgynnandet eller 
kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder). Detta gäller även 
barn till personer med något av ovanstående diskrimineringsgrund.  

Funktionshinderspolitiken innebär att alla människor, oavsett funktionsförmåga, 
ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga 
rättigheter. 

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå 
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktions-
nedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad 
jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas. 
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