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Föredragningslista 

Barn och utbildningsnämnden 

 

1(3) 

2022-06-03  
 

 

 
 

 

 
Sammanträde Barn och utbildningsnämnden  
  
Plats och tid Agneberg norra sal 1:11 kl. 08:30 tisdagen den 14 juni 2022  
  
Ordförande Roger Ekeroos 
  
Sekreterare Pernilla Gustafsson 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering 
Dnr BUN 295540  

 

I tur att justera är Caroline Henriksson (UP) 

Beräknad tid för justering: fredagen den 17 juni 2022 

 

2.  Information från förvaltningschef till barn och utbildningsnämnd 2022-

06-14 
Dnr BUN 2022/00014  

08:30-09:00 

Förvaltningschef  

3.  Information om lokalfrågor 2022-06-14 
Dnr BUN 2022/00016  

09:00-09:30 

Lokalstrateg 

Verksamhetsstrateg  

 FIKA 09:30-09:50 

4.  Information om internkontrollrapport 2021 - deluppföljning  
Dnr BUN 311142  

09:50-10:35 

Controller  

5.  Aktuella inspektionsärenden 2022-06-14 
Dnr BUN 2022/00028  

10:35-10:50 

Utredare  

6.  Delrapport 2 - Barn och utbildningsnämndens uppdrag från 

resultatdialog, september 2020 avseende Ramnerödsskolan 
Dnr BUN 2020/00981  

10:50-11:20 

Rektor 

7.  Aktuella dialogfrågor från verksamhetschefer till barn och 

utbildningsnämnd 2022-06-14 
Dnr BUN 2022/00013  

11:20-12:00 

Verksamhetschefer  
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Föredragningslista Föredragande 

 LUNCH 12:00-13:00 

8.  Beslut - Medborgarförslag från Linda Ström om att flagga med 

regnbågsflaggan 
Dnr BUN 2022/00448  

13:00 

Administrativ chef  

9.  Beslut om namn på skola Skäret 
Dnr BUN 2022/00378  

Lokalstrateg  

10.  Beslut - Rapport Skolplacering inför läsåret 2022/2023  
Dnr BUN 2022/00045  

Handläggare 

grundskolan  

11.  Beslut - Förlängning av samverkansavtal om ungdomsmottagning 
Dnr BUN 2022/00527  

Enhetschef 

elevhälsan 

grundskolan  

12.  Beslut - Uppföljning internkontrollplan 2022, Delrapport juni  
Dnr BUN 2022/00509  

Controller  

13.  Information om av barn och utbildningsnämndens 

informationssäkerhetsarbete vårterminen 2022 
Dnr BUN 311144  

13:15-13:35 

Dataskyddsombud 

IT-strateg 

14.  Beslut - Rapportering av barn och utbildningsnämndens 

informationssäkerhetsarbete vårterminen 2022 
Dnr BUN 2022/00510  

13:35 

Dataskyddsombud  

 

15.  Beslut Förändring av nämndens mått om trygghet och studiero  
Dnr BUN 2022/00025  

Kvalitetsstrateg  

16.  Beslut - Slutrapportering av uppdraget ökad samverkan med den 

civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal från kommunfullmäktiges 

flerårsplan 2019-2021 

Dnr BUN 2022/00576  

Kvalitetsstrateg  

17.  Beslut - Barn och utbildningsnämndens anmälningsärenden 2022-06-

14 
Dnr BUN 2022/00012  

Nämndssekreterare  

18.  Beslut - Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2022-06-14 
Dnr BUN 2022/00002  

Nämndssekreterare 

19.  Beslut - Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 

som känner sig kränkt 2022-06-14 
Dnr BUN 2022/00031  

Nämndssekreterare 
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Föredragningslista Föredragande 

20.  Beslut - Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - 

utredning om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 

2022-06-14 
Dnr BUN 2022/00033  

Nämndssekreterare 

21.  Information från ordförande till barn och utbildningsnämnd 2022 
Dnr BUN 2022/00015  

13:50-14:10 

 FIKA 14:10-14:30 

22.  Miljöstrategiskt arbete och lärande för hållbar utveckling 
Dnr BUN 311143  

14:30-15:00 

Kvalitetsstrateg  

23.  Övriga frågor 
Dnr BUN 266962  

 

 

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska meddela detta till 

sekreteraren.  

 

På grund av allergier får inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande hygienartiklar 

användas under mötet. Undvik även nötter, mandlar och citrusfrukter under sammanträdet. 

 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 119 Dnr BUN 295540  1 

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för 
justering 

Sammanfattning 

Upprop förrättas, justerande väljs och tid för justering bestäms. I tur att justera är 

Caroline Henriksson (UP). Beräknad tid för justering är fredagen den 17 juni 2022. 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämndens beslutar 

 

att välja Caroline Henriksson (UP) till justerande  

 

att justering äger rum fredagen den 17 juni 2022. 

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 120 Dnr BUN 2022/00014 2 

Information från förvaltningschef till barn och 
utbildningsnämnd 2022-06-14 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsförvaltningens förvaltningschef informerar. 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen 

  

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2022-05-24 Dnr BUN 2022/00014 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Information från förvaltningschef till barn och 

utbildningsnämnd 2022-06-14 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsförvaltningens förvaltningschef informerar. 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen 

 

 

 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 121 Dnr BUN 2022/00016 3 

Information om lokalfrågor 2022-06-14 

Sammanfattning 

Information lämnas om aktuella lokalfrågor.  

 

1. Ljungskileskolan  

 

2. Skärets skola  

 

3. Ramnerödsskolan – Skriftlig information 

  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-03 

Skriftlig uppdatering om Ramnerödsskolan  

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen.   

  

  

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2022-05-24 Dnr BUN 2022/00016 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Information om lokalfrågor 2022-06-14 

Sammanfattning 

Information lämnas om aktuella lokalfrågor.  

 

1. Ljungskileskolan  

 

2. Skärets skola  

 

3. Ramnerödsskolan – Skriftlig information 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-03 

Skriftlig uppdatering om Ramnerödsskolan  

 

 Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen.   

 

 
 



 
 

Tjänsteanteckning 
Barn och utbildning 

1(1) 

2022-06-03 Dnr: BUN 2022/00016 

 

Handläggare 

Projektledare Jan-Ove Lundqvist  

Telefon 0522-69 75 93 

jan-ove.lundqvist@uddevalla.se 

 

 

Barn och utbildning 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 60 00 
Fax 

0522-69 70 94 

www.uddevalla.se  E-post barnutbildning@uddevalla.se 
 

 
 

Tjänsteanteckning - status Ramnerödsskolan   
 

Ramnerödsskolan flyter på enligt plan och kommer att levereras helt klart till jul 2022. 

 

Vi håller budgeten. 

 

Idrottsplatsen och gymnastiksalarna med omklädningsrum i hus C samt skolgården 

mellan hus A och nybyggda D överlämnas till höstterminen.  

 

Efter detta är följande arbete kvar att utföra under resten av hösten:  

 

- markarbetet med den nya skolgården efter saneringen av PCB (vid 

hemkunskapen mot hus A).  

 

- färdigställande av hus A (befintlig huvudbyggnad) med den ombyggda lågdelen 

som rivits och byggts upp. 

 

 

Vi kommer även att göra några förbättringar på idrottsplatsen från tidigare handlingar 

med lite bättre åtgärder:  

 

- Löparbanan med gummiasfalt och längdhoppsgrop med sand. Samt göra det 

möjligt att spela fotboll både på två planer med små mål, och på hela 

fotbollsplanen.   

 

 

Önskar er en trevlig sommar! 

Med vänlig hälsning 

Jan-Ove Lundqvist  

Projektledare Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 122 Dnr BUN 311142  4 

Information om internkontrollrapport 2021 - deluppföljning  

Sammanfattning 

Information om internkontrollrapport 2021 - deluppföljning lämnas. 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar  

 

att godkänna informationen  

 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 123 Dnr BUN 2022/00028 5 

Aktuella inspektionsärenden 2022-06-14 

Sammanfattning 

Information om aktuella inspektionsärenden lämnas. 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-24 

Lista över aktuella inspektionsärenden 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen. 

  

  



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2022-05-24 Dnr BUN 2022/00028 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Aktuella inspektionsärenden 2022-06-14 

Sammanfattning 

Information om aktuella inspektionsärenden lämnas.  

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-24 

Lista över aktuella inspektionsärenden 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen. 

 

 

 

 
 



 
 

Barn och utbildning 

 

1(8) 

2022-06-03 Dnr: BUN 2022/00028 

 

Barn och utbildning 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 60 00 
Fax 

0522-69 70 94 

www.uddevalla.se  E-post barnutbildning@uddevalla.se 
 

 
 

Pågående inspektions- eller myndighetsärenden 2022 

Skolinspektionen enskilda elever 

Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling 

Skolinspektionen 2022:2709 - Begäran om 

yttrande kring uppgifter om Sandersdalskolan 

i Uddevalla (BUN 2022/00292) 

 2022-03-16 - Begäran om 

yttrande inkommen 

Yttrande lämnas senast 26/4 

2022-04-22 - Yttrande skickas 

till Skolinspektionen  

Skolinspektionen 2022:3733 Begäran om 

yttrande Källdalsskolans grundsärskola (BUN 

2022/00396) 

2022-04-12 - Begäran om 

yttrande inkommen 

Yttrande lämnas senast 30/5 

2022-05-02 - Beslut att avskriva 

ärendet 

2022-04-28 - Yttrande skickas 

till Skolinspektionen  

Skolinspektionen 2022:3972 - Begäran om 

yttrande gällande erbjudande av förskola 

(BUN 2022/00399) 

 2022-04-14 – Begäran om 

uttrande  

Yttrande lämnas senast 12/5 

2022-04-28 - Yttrande skickas 

till Skolinspektionen  

Barn och elevombudet enskilda elever 

Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling 

 Barn- och elevombudet 2022:782 Begäran 

om yttrande gällande Norgårdenskolan F-6 

(BUN 2022/00109) 

2022-02-02 – Begäran om 

yttrande – svar senast 23 

februari 

2022-03-09 Beslut att inte pröva 

ärendet  

2022-02-22 - Yttrande skickas  

Barn- och elevombudet 2022:4356 Begäran 

om yttrande Norgårdenskolan F-6 (BUN 

2022/00467) 

 2022-04-28 - Begäran om 

yttrande inkommen. Yttrande 

lämnas senast 13/5 

2022-05-12 – Yttrande skickas 

till BEO 

Granskningar/tillsyn 

Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling 



 
 

Barn och utbildning  

 

2(8) 

2022-06-03 Dnr BUN 2022/00028 

 

 

Skolinspektionens tematiska 

kvalitetsgranskning av undervisning inom 

kommunal vuxenutbildning i svenska för 

invandrare, sfi (BUN 2022/00422) 

 2022-04-19 - Information och 

frågor inför granskning 

inkommen 

2022-04-20 – svar på frågor 

skickas  

    

Övriga myndigheter  

Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling 

Ärende hos Kammarrätten gällande 

utlämning av allmänna handlingar (BUN 

2022/00089) 

2022-01-27 – Överklagan 

inkommen  

2022-01-31 Svar till 

Kammarrätten  

2022-02-04 – Rekvisition från 

Kammarrätten i Göteborg om 

begärda handlingar 

 

2022-04-26 - Dom att avslå 

överklagandet  

2022-02-15 – Kompletterande 

handlingar inskickade till 

Kammarrätten i Göteborg  

Överklagan av beslut angående 

skolplacering(förskoleklass) <TO>läsåret 

2022-2023 (BUN 2022/00260) 2748-22 

2022-03-18 - Överklagan 

inkommen 

2022-03-28 – Föreläggande att 

inkomma med yttrande 

Yttrande lämnas senast 19 april 

2022-03-23 – Efterfrågade 

handlingar skickas till 

Förvaltningsrätten i Göteborg 

2022-04-22 - Dom att avskriva 

överklagandet (elev fått önskad 

skola) 

2022-04-13 - Yttrande lämnas 



 
 

Barn och utbildning  
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2022-06-03 Dnr BUN 2022/00028 

 

 

Överklagan av beslut angående 

skolplacering(förskoleklass) <TA>läsåret 

2022-2023 (BUN 2022/00266) 2640-22 

2022-03-17 - Överklagan 

inkommen 

2022-03-23 – Efterfrågade 

handlingar skickas till 

Förvaltningsrätten i Göteborg 

2022-03-28 – Föreläggande att 

inkomma med yttrande 

2022-04-11 - Yttrande inlämnat  

Överklagan av beslut angående 

skolplacering(förskoleklass) <E.C>läsåret 

2022-2023 (BUN 2022/00220) 3126-22 

2022-03-28 - Överklagan 

inkommen 

2022-04-01 – Efterfrågade 

handlingar skickas till 

Förvaltningsrätten i Göteborg 

2022-04-04 – Föreläggande att 

inkomma med yttrande 

Yttrande lämnas senast 19 april 

2022-04-19 - Yttrande lämnas 

Överklagan av beslut angående 

skolplacering(förskoleklass) <ES>läsåret 

2022-2023 (BUN 2022/00232) 3361-22 

2022-03-29 Överklagan 

inkommen 

2022-04-01 – Efterfrågade 

handlingar skickas till 

Förvaltningsrätten i Göteborg 

2022-04-04 – Föreläggande att 

inkomma med yttrande 

Yttrande lämnas senast 19 april 

2022-04-19- Anstånd beviljas 

2022-04-25 - Yttrande lämnas 

2022-05-12 – Underrättelse från 

Förvaltningsrätten 

Vårdnadshavares yttrande över 

kommunens inlämnande 

yttrande 

Förvaltningen väljer att inte 

svara. 

Överklagan av beslut angående 

skolplacering(förskoleklass) <EHR>läsåret 

2022-2023 (BUN 2022/00236) 3377-22 

2022-03-29 - Överklagan 

inkommen 

2022-04-04 – Föreläggande att 

inkomma med yttrande 

Yttrande lämnas senast 19 april 

2022-04-19 - Yttrande lämnas 



 
 

Barn och utbildning  
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2022-06-03 Dnr BUN 2022/00028 

 

 

2022-04-01 – Efterfrågade 

handlingar skickas till 

Förvaltningsrätten i Göteborg 

Överklagan av beslut angående 

skolplacering(förskoleklass) <E.M>läsåret 

2022-2023 (BUN 2022/00268) 3429-22 

2022-03-29 - Överklagan 

inkommen 

2022-04-01 – Efterfrågade 

handlingar skickas till 

Förvaltningsrätten i Göteborg 

2022-04-01 – Föreläggande att 

inkomma med yttrande 

Yttrande lämnas senast 19 april 

2022-04-19 - Yttrande lämnas 

Överklagan av beslut angående 

skolplacering(förskoleklass) <I.T>läsåret 

2022-2023 (BUN 2022/00238) 3259-22 

2022-04-04 - Överklagan 

inkommen 

2022-04-06 – Efterfrågade 

handlingar skickas till 

Förvaltningsrätten i Göteborg 

2022-04-07 – Föreläggande att 

inkomma med yttrande 

Yttrande lämnas senast 21 april 

2022-04-19- anstånd beviljas 

2022-04-25 - Yttrande lämnas 

2022-05-12 – Underrättelse från 

Förvaltningsrätten 

Vårdnadshavares yttrande över 

kommunens inlämnande 

yttrande 

Förvaltningen väljer att inte 

svara. 

Överklagan av beslut angående 

skolplacering(grundskola) <D.S>läsåret 

2022-2023 (BUN 2022/00224) 2951-22 

2022-04-12 - Överklagan 

inkommen 

2022-04-19 - Efterfrågade 

handlingar skickas in 

2022-05-10 – Dom att avskriva 

överklagandet (elev fått önskad 

skola)  

2022-05-02 – Yttrande lämnas 



 
 

Barn och utbildning  
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2022-06-03 Dnr BUN 2022/00028 

 

 

 

  

2022-04-20 - Föreläggande att 

inkomma med yttrande  

Yttrande lämnas senast 4 maj 

Överklagan av beslut angående 

skolplacering(förskoleklass) <I.G>läsåret 

2022-2023 (BUN 2022/00250) 4272-22 

2022-04-20 – Överklagan 

inkommen 

2022-04-22 – Efterfrågade 

handlingar skickas in 

2022-04-25 – Föreläggande att 

inkomma med yttrande  

Yttrande lämnas senast 9 maj  

2022-05-06 – Yttrande lämnas 

Diskrimineringsombudsmannen 2022/672 

Begäran om yttrande Äsperödsskolan (BUN 

2022/00569) 

 2022-05-18 – Begäran om 

yttrande senast 15 juni 

 



 
 

Barn och utbildning  
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2022-06-03 Dnr BUN 2022/00028 

 

 

Pågående inspektions- eller myndighetsärenden 2021 

Skolinspektionen enskilda elever 

Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling 

Skolinspektionen 2021:2104 Beslut att 

överlämna anmälan mot Västerskolan 6-7 till 

kommunens klagomålshantering (BUN 

2021/00320) 

2021-04-13 – Beslut att 

överlämna klagomålet inkommit 

2021-04-23 – Beslut från 

Skolinspektionen efter begäran 

om omprövning  

2021-04-23 – svar till anmälare  

Skolinspektionen 2021:2639 Begäran om 

yttrande med anledning av anmälan avseende 

Dalabergsskolan (BUN 2021/00367) 

 

2021-04-23 – Begäran om 

yttrande inkom 

2021-06-04 Beslut att 

Skolinspektionen inte prövar 

ärendet 

2021-06-04 Mail att återuppta 

ärendet 

2021-05-25 Svar inskickat till 

Skolinspektionen 

2021-09-02 Beslut om 

föreläggande. Svar senast 26 

november 2021. Anstånd till 3 

december 2021. 

2022-01-27 – Beslut att avsluta 

ärendet  

 

 

Svar inskickat 2021-12-03 



 
 

Barn och utbildning  
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2022-06-03 Dnr BUN 2022/00028 

 

 

Skolinspektionen 2021:3140 Beslut att 

överlämna anmälan avseende 

Norgårdenskolan 7-9 till Uddevalla kommun 

(BUN 2021/00393) 

 2021-05-06 – Beslut att 

överlämna anmälan till 

kommunens klagomålshantering  

2021-05-31 – Svar till 

vårdnadshavare  

Övriga myndigheter  

Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling 

Diskrimineringsombudsmannen TIL 

2021/114 begäran om yttrande gällande 

Dalabergsskolan (BUN 2021/00747) 

 2021-09-02 Begäran inkommen  Yttrande inskickat 2021-09-29 

Diskrimineringsombudsmannen TIL 

2021/113 begäran om yttrande gällande 

Uddevalla vuxenutbildning (BUN 

2021/00748) 

2021-09-03 Begäran inkommen 

Yttrande inskickat 2021-09-14 

2022-01-10 – Begäran om 

komplettering  

2022-01-14 – Komplettering 

skickad 

2022-03-02 Begäran om 

komplettering  

2022-03-10 komplettering 

inskickad  

Inspektionen för vård och omsorg - 

Meddelande om tillsyn på elevboende 

Malögården BUN 2021/00798 

2021-09-24 Meddelande om 

tillsyn 

2021-10-22- personalförteckning 

inskickad 

2021-12-02 – Kommunicering 

av handlingar inför beslut efter 

tillsyn. (svar senast 2021-12-15) 

2021-12-14 – yttrande över 

2022-03-16 - Uppföljningsbeslut 

att avsluta granskningen  

2022-02-24 – Yttrande skickat 



 
 

Barn och utbildning  
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2022-06-03 Dnr BUN 2022/00028 

 

 

 

 

 

 

 

kommunicerade handlingar 

skickade 

2022-02-03 – Beslut att 

inkomma med yttrande senast 24 

februari 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 124 Dnr BUN 2020/00981 5 

Delrapport 2 - Barn och utbildningsnämndens uppdrag från 
resultatdialog, september 2020 avseende Ramnerödsskolan 

Sammanfattning 

Delrapport 2 - Barn och utbildningsnämndens uppdrag från resultatdialog, september 

2020 avseende Ramnerödsskolan lämnas. 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-28 

Barn och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2020-10-22 § 156  

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen  

  

  



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2022-05-24 Dnr BUN 2020/00981 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Delrapport 2 - Barn och utbildningsnämndens uppdrag från 
resultatdialog, september 2020 avseende Ramnerödsskolan 

Sammanfattning 

Delrapport 2 - Barn och utbildningsnämndens uppdrag från resultatdialog, september 

2020 avseende Ramnerödsskolan lämnas. 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-28 

Barn och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2020-10-22 § 156  

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen  

 

 

 
 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-10-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 156 Dnr BUN 2020/00981  

Barn och utbildningsnämndens uppdrag till förvaltningen efter 
resultatdialog 24 september 2020 

Sammanfattning 

Resultatdialogen är en del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete och ska bidra 

med information och kunskap som ligger till grund för kloka beslut och insatser. 

 

Genomförandet av resultatdialoger har sitt ursprung i skollagens krav på att 

huvudmannen och enheterna ska analysera vad som påverkar och orsakar barn och 

elevers resultat och måluppfyllelse. Dialogen är också en del i kommunens ambition att 

stödja pedagoger och rektorer i deras eget utvecklingsarbete. 

 

Barn och utbildningsnämnden utförde en resultatdialog den 24 september som bestod av 

en introduktion från förvaltningschef följt av information från verksamhetscheferna. 

Därefter diskuterade förtroendevalda och tjänstemän i två grupper innan nämnden 

enskilt diskuterade dialogen utan tjänstemän för att kunna ta fram eventuella uppdrag 

till förvaltningen.  

Barn och utbildningsnämnden ville efter dialogen arbeta mer med uppdragen till 

förvaltningen och har till nämndens sammanträde den 22 oktober 2020 formulerat 

följande uppdrag: 

 

att förvaltningen får i uppdrag att utreda gemensamma anställningsformer för 

grundskolan och gymnasiet. 

 

att förvaltning får i uppdrag att utreda alternativa studievägar för att uppnå 

måluppfyllelse med antal behöriga till eftergymnasial utbildning 

 

att uppdra åt förvaltningen att ta fram en verksamhetsövergripande handlingsplan 

gällande språkinsatser med svenska som huvudspår där målet är att höja 

kunskapsresultaten 

 

att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram en riktad handlingsplan för att höja 

kunskapsresultaten på Ramnerödsskolan till en nivå motsvarande rikssnittet för 

högstadieskolor. Målet är att detta skall vara uppnått till VT2022. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-21 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att förvaltningen får i uppdrag att utreda gemensamma anställningsformer för 

grundskolan och gymnasiet. 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-10-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 156  

 

att förvaltning får i uppdrag att utreda alternativa studievägar för att uppnå 

måluppfyllelse med antal behöriga till eftergymnasial utbildning 

 

att uppdra åt förvaltningen att ta fram en verksamhetsövergripande handlingsplan 

gällande språkinsatser med svenska som huvudspår där målet är att höja 

kunskapsresultaten 

 

att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram en riktad handlingsplan för att höja 

kunskapsresultaten på Ramnerödsskolan till en nivå motsvarande rikssnittet för 

högstadieskolor. Målet är att detta skall vara uppnått till VT2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 
Pernilla Gustafsson 

 

Justerat 2020-10-26 

Roger Ekeroos (M), Veronica Vendel (S) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-10-26 intygar 

Pernilla Gustafsson 

 

Expedierat 2020-10-27 

Verksamhetschefer BoU    

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(2) 

2020-10-21 Dnr BUN 2020/00981 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Barn och utbildningsnämndens uppdrag till förvaltningen efter 

resultatdialog 24 september 2020 

Sammanfattning 

Resultatdialogen är en del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete och ska bidra 

med information och kunskap som ligger till grund för kloka beslut och insatser. 

 

Genomförandet av resultatdialoger har sitt ursprung i skollagens krav på att 

huvudmannen och enheterna ska analysera vad som påverkar och orsakar barn och 

elevers resultat och måluppfyllelse. Dialogen är också en del i kommunens ambition att 

stödja pedagoger och rektorer i deras eget utvecklingsarbete. 

 

Barn och utbildningsnämnden utförde en resultatdialog den 24 september som bestod av 

en introduktion från förvaltningschef följt av information från verksamhetscheferna. 

Därefter diskuterade förtroendevalda och tjänstemän i två grupper innan nämnden 

enskilt diskuterade dialogen utan tjänstemän för att kunna ta fram eventuella uppdrag 

till förvaltningen.  

Barn och utbildningsnämnden ville efter dialogen arbeta mer med uppdragen till 

förvaltningen och har till nämndens sammanträde den 22 oktober 2020 formulerat 

följande uppdrag: 

 

att förvaltningen får i uppdrag att utreda gemensamma anställningsformer för 

grundskolan och gymnasiet. 

 

att förvaltning får i uppdrag att utreda alternativa studievägar för att uppnå 

måluppfyllelse med antal behöriga till eftergymnasial utbildning 

 

att uppdra åt förvaltningen att ta fram en verksamhetsövergripande handlingsplan 

gällande språkinsatser med svenska som huvudspår där målet är att höja 

kunskapsresultaten 

 

att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram en riktad handlingsplan för att höja 

kunskapsresultaten på Ramnerödsskolan till en nivå motsvarande rikssnittet för 

högstadieskolor. Målet är att detta skall vara uppnått till VT2022. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-21 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

2(2) 

2020-10-21 Dnr BUN 2020/00981 

  

 

 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att förvaltningen får i uppdrag att utreda gemensamma anställningsformer för 

grundskolan och gymnasiet. 

 

att förvaltning får i uppdrag att utreda alternativa studievägar för att uppnå 

måluppfyllelse med antal behöriga till eftergymnasial utbildning 

 

att uppdra åt förvaltningen att ta fram en verksamhetsövergripande handlingsplan 

gällande språkinsatser med svenska som huvudspår där målet är att höja 

kunskapsresultaten 

 

att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram en riktad handlingsplan för att höja 

kunskapsresultaten på Ramnerödsskolan till en nivå motsvarande rikssnittet för 

högstadieskolor. Målet är att detta skall vara uppnått till VT2022. 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 

Skickas till 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 125 Dnr BUN 2022/00013 7 

Aktuella dialogfrågor från verksamhetschefer till barn och 
utbildningsnämnd 2022-06-14 

Sammanfattning 

Verksamhetscheferna informerar om aktuella dialogfrågor från respektive verksamhet. 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen.  

  

  

  

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2022-05-24 Dnr BUN 2022/00013 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Aktuella dialogfrågor från verksamhetscheferna 2022-06-14 

Sammanfattning 

Verksamhetscheferna informerar om aktuella dialogfrågor från respektive verksamhet. 

 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen.  

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 126 Dnr BUN 2022/00448 8 

Medborgarförslag från Linda Ström om att flagga med 
regnbågsflaggan 

Sammanfattning 

Linda Ström har lämnat in ett medborgarförslag som framför att alla skolor flaggar med 

regnbågsflaggan varje dag i Karlstads kommun för att visa sitt stöd för alla människors 

rätt att vara den man är och önskar att Uddevalla kommun tar efter detta agerande. 

Medborgarförslaget lyfter även den höga självmordsstatistiken bland transpersoner i 

åldrarna 15-19 år. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 13 april § 89 att överlåta Barn och 

utbildningsnämnden besluta i ärendet.  

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-02 

Medborgarförslag från Linda Ström om att flagga med regnbågsflaggan 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-04-13 § 89 

Uddevalla kommuns flaggbestämmelser 2022-01-26 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att avslå medborgarförslaget på grund av att det inte är förenligt med Uddevalla 

kommuns flaggbestämmelser.  

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(2) 

2022-05-02 Dnr BUN 2022/00448 

  

 

Handläggare 

Administrativ chef Yvonne Strid 

Telefon 0522-69 60 73 
Yvonne.strid@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från Linda Ström om att flagga med 

regnbågsflaggan 

Sammanfattning 

Linda Ström har lämnat in ett medborgarförslag som framför att alla skolor flaggar med 

regnbågsflaggan varje dag i Karlstads kommun för att visa sitt stöd för alla människors 

rätt att vara den man är och önskar att Uddevalla kommun tar efter detta agerande. 

Medborgarförslaget lyfter även den höga självmordsstatistiken bland transpersoner i 

åldrarna 15-19 år. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 13 april § 89 att överlåta Barn och 

utbildningsnämnden besluta i ärendet.  

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-02 

Medborgarförslag från Linda Ström om att flagga med regnbågsflaggan 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-04-13 § 89 

Uddevalla kommuns flaggbestämmelser 2022-01-26 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att avslå medborgarförslaget på grund av att det inte är förenligt med Uddevalla 

kommuns flaggbestämmelser.  

 

Ärendebeskrivning 

Barn och utbildningsförvaltningen har tagit del av medborgarförslaget och kan anföra 

följande. 

Förslagsställaren har inkommit med ett medborgarförslag att Uddevalla kommun ska 

följa Karlstads kommuns initiativ att flagga med regnbågsflaggan (Pride-flaggan) vid 

alla skolor, varje dag. 

Barn och utbildningsförvaltningen konstaterar att läroplan och skollag tydliggör skolans 

värdegrund och uppdrag. Utbildningen syftar till att elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden om människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 

alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med 

svaga och utsatta. Detta är värden som skolan ska gestalta och förmedla varje dag. 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

2(2) 

2022-05-02 Dnr BUN 2022/00448 

  

 

 

 

Kommunstyrelsen antog 2022-01-26 reviderade riktlinjer för flaggning på flaggstänger 

och byggnader som disponeras av Uddevalla kommun. Utgångspunkten för dessa 

riktlinjer är Förordning 1982:270 och ändringar av denna förordning (SFS 2018:1608) 

Lag om Sveriges flagga. Av nämnda förordning sker flaggning enligt punkt 4 vid 

invigning av West Pride samt vid lokala Pride-arrangemang enligt p. 7 med Pride-

flaggan. 

 

Mot bakgrund av kommunens flaggbestämmelser där West Pride och lokala Pride-

arrangemang uppmärksammas och skolans tydliga uppdrag att varje dag förmedla och 

gestalta skolans värdegrund både i och utanför undervisningen menar barn och 

utbildningsförvaltningen att intentionen i medborgarförslaget om att arbeta för att stödja 

alla människors lika värde och rätt att vara den man är tas till vara. 

 

Barn och utbildningsförvaltningen anser att medborgarförslaget inte är förenligt med 

kommunens flaggbestämmelser och föreslår att medborgarförslaget avslås. 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Yvonne Strid 

Förvaltningschef Administrativ chef  

Skickas till 

Medborgarförslagställare  

Kommunfullmäktige  
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Flaggbestämmelser för Uddevalla kommun 
 

Bestämmelserna gäller flaggning på flaggstänger och byggnader som disponeras 

av Uddevalla kommun. 

 

Innehåll 
Flaggningstillfällen och flaggor .......................................................................... 2 

Platser och ansvar för flaggning .......................................................................... 2 

Flagghissning och flaggans storlek ..................................................................... 2 

Tider för flaggning .............................................................................................. 3 

Flaggning vid platser med fler än en flaggstång ................................................. 3 

Särskilt om EU-flaggan ....................................................................................... 3 

Flaggning vid dödsfall och vid begravning ......................................................... 3 

Hantering av trasiga flaggor ................................................................................ 4 

Avsteg och anvisningar ....................................................................................... 4 

Begreppen ”heraldiskt höger” och ”heraldiskt vänster” ..................................... 4 
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Flaggningstillfällen och flaggor 

 
1. De dagar som framgår i Förordning (1982:270) om allmänna flaggdagar, 

2. De nationella minoriteternas högtidsdagar som är Samernas nationaldag, 

Sverigefinnarnas dag, Internationella Romadagen samt Tornedalingarnas 

dag (respektive minoritets flagga) 

3. Finlands självständighetsdag (finska flaggan), 

4. Vid invigningen av West Pride samt vid lokala pride-arrangemang enl p. 7 

(pride-flaggan), 

5. Europadagen (EU-flagga) 

6. På begravningsdagen för förtroendevald eller kommunanställd (efter 

direktiv från den förvaltning där den avlidne hade sin huvudsakliga 

anställning), 

7. Vid andra tidpunkter och flaggor efter anvisning av kommunstyrelsens 

ordförande, kommundirektören eller annan som kommundirektören utser. 

(Exempel på anledningar kan vara besök, arrangemang, högtider, särskilda 

händelser osv.) 

 

Inga kommersiella flaggor får hissas och förenings- och organisationsflaggor 

endast i undantagsfall. 

 

Platser och ansvar för flaggning 
Flaggning ska ske enligt dessa bestämmelser vid följande platser (kommunens 

paradstänger) på kommunledningskontorets ansvar: 

 

 Kungstorget framför rådhuset 

 Stadshuset 

 Västerbron 

 Ljungskile torg 

 Ljungskilegården 

 

Flaggning vid övriga kommunala platser och byggnader sker på ansvar av samt 

utförs och bekostas av den förvaltning som bedriver verksamhet på platsen. I 

tillämpliga delar bör då dessa bestämmelser beaktas. 

 

Vid begravning av anställd eller förtroendevald kan flaggning ske utanför 

rådhuset och stadshuset och om så är möjligt utanför berörd arbetsplats. 

 

Flagghissning och flaggans storlek 
Flaggan ska hissas i topp, tätt under flaggstångsknoppen.  

 

Flaggans längd ska vara omkring en fjärdedel- och vimpelns längd en tredjedel av 

flaggstångens höjd. Endast en flagga får hissas per flaggstång.   
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Tider för flaggning 
Tiden från och med 1 mars till och med 31 oktober ska flaggan hissas 08.00 och 

halas vid solens nedgång. 

 

Tiden från och med 1 november till och med 28 (29) februari hissas flaggan 09.00 

och halas vid solens nedgång 

 

Om flaggan är belyst får den vara hissad även efter solnedgång. 

 

Vimplar ska vara hissade då annan flaggning inte sker, dock ej perioden 1 

november till 28 (29) februari. 

 

Vimplar får vara hissade dygnet runt. 

 

Flaggning vid platser med fler än en flaggstång 
Om det finns flera flaggstänger ska den svenska flaggan ha hedersplatsen i mitten. 

(Om antalet flaggstänger är jämt ska den svenska flaggan hissas på den heraldiskt 

högra av de mittersta stängerna.) 

 

Övriga nationsflaggor ska placeras i bokstavsordning (utgående från de svenska 

benämningarna på de utländska nationerna) från hedersplatsen och utåt, varannan 

heraldiskt höger och varannan heraldisk vänster. Därefter placeras EU:s, FN:s, 

kommunens och övriga flaggor. 

 

Vid flaggning med en svensk och en utländsk flagga placeras den svenska flaggan 

heraldiskt höger (när det finns två flaggstänger). Vid flaggning från flera stänger i 

rad med endast en utländsk nationsflagga placeras svenska flaggan på 

hedersplatsen och på övriga yttersta flaggstängerna. Inga flaggstänger får stå 

tomma. 

 

Särskilt om EU-flaggan 
EU-flaggan ska alltid hissas då flaggning med den svenska flaggan sker. Den ska 

placeras heraldiskt höger om den svenska. Om antalet flaggstänger tillåter det, 

hissas kommunens flagga heraldiskt vänster om den svenska. Vid flaggning 

inomhus bör EU-flaggan finnas jämsides med den svenska. 

 

Flaggning vid dödsfall och vid begravning 
Vid dödsfall och begravning flaggas på halv stång, vilket innebär 2/3 av 

normalhöjden på fristående stång och till mitten på fasadstång. Flaggan ska först 

gå i topp och sedan halas till rätt nivå. Då flaggan ska halas ska den först gå i topp 

och sedan halas. 

 

När en begravning är slut ska flaggan hissas i topp och endera tas ned omedelbart 

eller tas ned vid ordinarie tidpunkt, d.v.s. vid solnedgången.  
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Endast nationsflaggan hissas på halv stång, inte kommunens-, eller EU:s flagga. 

 

Hantering av trasiga flaggor 
Trasiga flaggor ska repareras eller bytas ut. Utsliten flagga ska klippas till enbart 

blå och gula tygbitar och hanteras som restavfall. 

 

Avsteg och anvisningar 
Andra avsteg från dessa bestämmelser än de som anges i p. 7 ovan får meddelas 

av kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören.  

 

Kommunledningskontoret ska vid behov utfärda tillämpningsanvisningar till 

dessa bestämmelser. 

 

Begreppen ”heraldiskt höger” och ”heraldiskt vänster” 
Heraldiskt höger kan förklaras enligt följande: Om en person ställer sig med 

ryggen mot den plats eller det föremål som ska flaggsmyckas, exempelvis 

Rådhuset vid Kungstorget, så är heraldiskt höger på personens högra sida och 

heraldiskt vänster på vänster sida. 

 



 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 9 mars 2022 15:16 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Flaggning med regnbågsflaggan. 
 
Ditt medborgarförslag: 
D22-03-08 lyssnade jag till en föreläsning med Emilia Larsdotter. Emilia föddes 1975 och tilldelades 
könet pojke. Emilias resa till den hon är idag har varit kantad av kränkningar, förnedringar och 
misshandel.  
 
Vi vet idag att 60% av alla transpersoner i åldrarna 15-19 år har övervägt självmord och 40% har gjort 
åtminstone ett allvarligt försök!!!  
 
I Karlstad kommun flaggar alla skolor varje dag med regnbågsflaggan för att visa sitt stöd för alla 
människors rätt att vara den man är. Jag önskar att vår kommun fattar ett klokt beslut att följa efter 
detta fantastiska initiativ! 
 
Dagens datum: 
22-03-09 
 
Namn: 
Linda Ström 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2022-04-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 89 Dnr KS 2022/00184 

Medborgarförslag från Linda Ström om att flagga med 
regnbågsflaggan 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till barn och utbildningsnämnden att besluta i ärendet. 

 

att nämnden ska fatta beslut i ärendet senast den 13 april 2023. 

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2022-04-19 

Elving Andersson (C), Kenneth Engelbrektsson (S), Jerker Lundin (KD) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-04-19 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2022-04-20 

Förslagsställaren  

Barn och utbildningsnämnden 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 127 Dnr BUN 2022/00378 9 

Beslut om namn på skola Skäret 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-14 § 176 att officiella byggnader namnsätts av 

respektive nämnd efter samråd med samhällsbyggnadsnämndens funktion för 

namnfrågor. I samband med att ny grundskola planeras uppföras i på Skäret behöver 

barn och utbildningsnämnden namnge den nya grundskolelokalen.    

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-24 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2017-06-14 § 176 - Ansvar för byggnadskultur 

och kultur inom offentlig fysisk miljö samt beredning av namnärenden, uppdrag från 

kommunstyrelsen 2015-03-25     

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att namnge ny grundskolelokal på fastigheterna Forshälla-Röd 2:12 m.fl till 

”Skäretskolan”.      
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Handläggare 

Lokalplanerare Tony Andersson 

Telefon 0522-69 70 07 
tony.andersson@uddevalla.se 

 

Beslut om namn på skola Skäret 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-14 § 176 att officiella byggnader namnsätts av 

respektive nämnd efter samråd med samhällsbyggnadsnämndens funktion för 

namnfrågor. I samband med att ny grundskola planeras uppföras i på Skäret behöver 

barn och utbildningsnämnden namnge den nya grundskolelokalen.    

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-24 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2017-06-14 § 176 - Ansvar för byggnadskultur 

och kultur inom offentlig fysisk miljö samt beredning av namnärenden, uppdrag från 

kommunstyrelsen 2015-03-25     

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att namnge ny grundskolelokal på fastigheterna Forshälla-Röd 2:12 m.fl till 

”Skäretskolan”.      

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-14 § 176 att officiella byggnader namnsätts av 

respektive nämnd efter samråd med samhällsbyggnadsnämndens funktion för namn-

frågor. I samband med att ny grundskola planeras uppföras på fastigheterna Forshälla-

Röd 2:12 m.fl behöver barn och utbildningsnämnden namnge den nya grundskole-

lokalen. I strävan att anknyta lokaler utifrån geografisk placering samt efter samråd med 

samhällsbyggnadsnämndens funktion för namnfrågor föreslås att berörd ny grundskola 

namnges till ”Skäretskolan”. 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Tony Andersson 

Förvaltningschef Lokalplanerare 

 
Skickas till 
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2017-06-14 
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§ 176 Dnr KS 2016/00446  

Ansvar för byggnadskultur och kultur inom offentlig fysisk 
miljö samt beredning av namnärenden, uppdrag från 
kommunstyrelsen 2015-03-25 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2014 om en sammanslagning av tekniska 

nämnden och miljö och stadsbyggnadsnämnden. Som en följd av detta beslutades 

i början av 2015 att slå samman miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen och tekniska 

kontoret. I samband med detta gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag 

att utreda förutsättningarna för att flytta ansvaret för kulturbyggnadsfrågor och frågor 

om den offentliga miljön från kultur och fritidsnämnden till samhällsbyggnadsnämnden 

/samhällsbyggnadsförvaltningen. 

  

Kommundirektören redovisar nu uppdraget. I utredningen konstateras att de allra flesta 

områden inom fysisk planering, inklusive genomförande av åtgärder i det offentliga 

rummet hanteras inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde. Frågor om 

konstnärlig utsmyckning och bedömning av estetik, kulturhistorik eller om hur 

värdefulla eller i samhällsbilden karaktäristiska byggnader och miljöer bevaras, vårdas 

och används finns dock hos kultur och fritidsnämnden. Även ansvaret för VA- frågor 

och översiktsplanering ligger utanför nämnden (Västvatten resp. kommunstyrelsen). 

  

Kommundirektörens slutsats är att frågor om estetik, kulturbyggnader, kulturella miljöer 

m.m. riskerar att komma in för sent i planeringsfasen då de ligger utanför 

samhällsbyggnadsnämndens område. Syftet med nämndsammanslagningen var att 

skapa en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess där alla relevanta frågor inom fysisk 

miljö vägs samman. Att även flytta ansvaret för frågor om kultur i offentlig miljö till 

samhällsbyggnadsnämnden bedöms både skapa förutsättningar för att kulturfrågorna 

ges förtjänat genomslag i planeringen och skapa en effektivare process. 

  

Kommunfullmäktige beslutar om namn på gator, vägar, allmänna platser och kvarter. 

Kultur och fritidsnämnden har enligt reglementet i uppgift att bereda dessa ärenden. 

En tjänstemannagrupp (namnberedningsgruppen) bestående av personal från kultur och 

fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen bereder ärendena till kultur och 

fritidsnämnden. 

  

Namnberedningsgruppen har tagit fram förslag till förändringar av ansvar samt tillägg 

och förenklingar av processen kring namnsättning. Ett av förslaget är att flytta ansvaret 

för beredning av namnärendena till samhällsbyggnadsnämnden. 

  

Förslagen om kultur- och namnfrågorna kräver reglementsändringar. Berörda nämnder 

har givits tillfälle att yttra sig innan kommunfullmäktige fattar beslut.  

  

Av remissvaren från de två berörda nämnderna framgår att båda nämnderna ställer sig 

bakom förslaget att flytta ansvaret för beredningen av namnfrågor från kultur och  
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Kommunfullmäktige 

 

2017-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 176 
 

fritidsnämnden till samhällsbyggnadsnämnden. När det gäller byggnadskultur och 

kultur inom offentlig fysisk miljö har de båda nämnderna avstyrkt förslagen, varför 

kommundirektören i nuläget inte föreslår någon ändring i den delen. 

 

Gunilla Magnusson (MP) yttrar sig i ärendet.     

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-31 § 130. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-05-15. 

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2017-03-23 § 47. 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2017-02-02. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-03-16 § 84. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-24. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2016-12-02. 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-03-25 § 101. 

Utredning, gemensam förvaltningsorganisation, 2015-02-26.  

Yrkanden 

Gunilla Magnusson (MP): att i andra attsatsen förtydliga uppgiften som ska tillföras 

samhällsbyggnadsnämndens reglemente, så denna lyder: upprätta och till 

kommunfullmäktige ge förslag till namn på gator, vägar, andra allmänna platser, 

kvarter, stadsdelar, samt sådana industriområden och bostadsområden som omfattas av 

kommunalt markägande.       

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Gunilla Magnussons (MP) yrkande och finner 

kommunfullmäktige bifalla yrkandet.             

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  
att flytta över ansvaret för beredningen av namnfrågor från kultur och fritidsnämnden 

till samhällsbyggnadsnämnden,  

  

att göra följande ändringar i berörda nämnders reglementen: 

  

Följande uppgifter i kultur och fritidsnämndens reglemente tas bort: 

  

- upprätta och till kommunfullmäktige ge föreslag till namn på gator, vägar, 

allmänna platser och kvarter inom kommunen. 

  

Följande uppgifter tillförs samhällsbyggnadsnämndens reglemente: 
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- upprätta och till kommunfullmäktige ge förslag till namn på gator, vägar, andra 

allmänna platser, kvarter, stadsdelar, samt sådana industriområden och 

bostadsområden som omfattas av kommunalt markägande,  

 

- besluta om förändring av sträckning och stavning av redan namnsatta gator och 

vägar.  

  

att officiella byggnader namnsätts av respektive verksamhetsutövande nämnd efter 

samråd med samhällsbyggnadsnämndens funktion för namnfrågor. 

  

  

  

  

   

      

 

 

 
Vid protokollet 

Annica Åberg 

 

Justerat 2017-06-19 

Alf Gillberg, Jaana Järvitalo, Christer Hasslebäck 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2017-06-19  intygar 

Annica Åberg 

 

Expedierat 2017-06-20 

Kultur och fritidsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 128 Dnr BUN 2022/00045 10 

Rapport Skolplacering inför läsåret 2022/2023  

Sammanfattning 

Grundskoleadministrationen tar varje år fram en rapport som visar skolplacerings-

processen inför kommande läsår. Rapporten sammanfattar resultaten av skolplacering 

inför läsåret 2022–2023 utifrån den information som fanns i maj 2022. 

 

Merparten av vårdnadshavarna har valt att acceptera den skolplacering som föreslagits.  

Vid årets skolplaceringsprocess har 311 ansökningar lämnats in om annan skola via 

kommunens system (ansökningar i första till tredje hand) vilket är en ökning med sex 

procentenheter jämfört med föregående år. Fördelningen mellan ansökningar till 

förskoleklass och till årskurs 7 följer samma mönster som föregående år, andelen 

ansökningar till förskoleklass är något högre vid årets process och det omvända för 

årskurs 7.  

 

Andelen tillgodosedda förstahandsönskemål kan beräknas till 94 % vilket innebär en 

minskning med tre procentenheter från föregående år. I uträkningen av tillgodosedda 

förstahandsönskemål ingår antalet placerade elever på fristående skolor.  

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-02 

Bilaga – Statistik skolplacering inför läsåret 2022-2023  

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna Rapport om skolplacering inför läsåret 2022-2023 med bilaga    
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Handläggare 

Handläggare Pernilla Isaksson 

Handläggare Christel Bjurström 

Telefon 0522-69 58 42 
Pernilla.isaksson@uddevalla.se 

 

Rapport om skolplacering inför läsåret 2022/2023  

Sammanfattning 

Grundskoleadministrationen tar varje år fram en rapport som visar skolplacerings-

processen inför kommande läsår. Rapporten sammanfattar resultaten av skolplacering 

inför läsåret 2022–2023 utifrån den information som fanns i maj 2022. 

 

Merparten av vårdnadshavarna har valt att acceptera den skolplacering som föreslagits.  

Vid årets skolplaceringsprocess har 311 ansökningar lämnats in om annan skola via 

kommunens system (ansökningar i första till tredje hand) vilket är en ökning med sex 

procentenheter jämfört med föregående år. Fördelningen mellan ansökningar till 

förskoleklass och till årskurs 7 följer samma mönster som föregående år, andelen 

ansökningar till förskoleklass är något högre vid årets process och det omvända för 

årskurs 7.  

 

Andelen tillgodosedda förstahandsönskemål kan beräknas till 94 % vilket innebär en 

minskning med tre procentenheter från föregående år. I uträkningen av tillgodosedda 

förstahandsönskemål ingår antalet placerade elever på fristående skolor.  

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-02 

Bilaga – Statistik skolplacering inför läsåret 2022-2023  

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna Rapport om skolplacering inför läsåret 2022-2023 med bilaga    

 

Ärendebeskrivning 

Rapporten sammanfattar resultaten av skolplacering inför läsåret 2022–2023 utifrån den 

information som fanns i maj 2022.  

Resultatet från årets skolplaceringsprocess redovisas enligt samma principer som 

tidigare år. För processen finns ej beslutade politiska mätvärden. Vid jämförelser mot 
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tidigare år kommer föregående år att redovisas inom parentes. I likhet med de senaste 

åren har vårdnadshavare vid årets skolplaceringsprocess fått förslag till skolplacering. 

Om placeringen accepterades behövde de ej ge respons på förslaget. Merparten av 

vårdnadshavarna har valt att acceptera den skolplacering som föreslagits.  

Placeringsförfarandet har i år genomförts via kommunens nya elevsystem Edlevo. Det 

manuella arbetet har vid årets process varit omfattande. Ett exempel på detta är 

avståndsmätningar. Tidigare år har avståndsmätningar genomförts för bedömning av 

relativ närhetsprincip i enstaka fall. Vid årets process har avståndsmätningar genomförts 

för samtliga ansökningar. Anledningen till detta består i bristande överblick och helhets-

syn.  

Nytt vid årets process är även den förändrade skolstrukturen. En ny enhetsindelning har 

genomförts för vissa skolor vilket bedöms främja förutsättningar till högre mål-

uppfyllelse samt ökad likvärdighet inom grundskolan. Hösten 2022 kommer 

Sandersdalsskolan bli Sandersdalsskolan F-3 och Unnerödsskolan kommer att bli 

Unnerödsskolan 4–6. I och med denna förändring ingår ej årskurs 6 i årets 

skolplaceringsprocess.  

Arbetet med förändrad skolstruktur synliggjorde behovet av att nyttja Herrestadsskolans 

lokaler. Från och med läsåret 2022–2023 kommer en F-6 enhet inrättas vid Herrestads-

skolan. Namnbyte har skett från Herrestadsskolan till Kisslebergsskolan. Vid kartläg-

gning av elevunderlaget för Herrestadsområdet framkom att Källdalsskolan F-3 hade 

fler sexåringar i sitt område än vad som kunde tas emot. Justering av skolområdena 

Källdalsskolan och Kisslebergsskolan har därför genomförts. 

 

 

 

 

 

 

 

Vid årets skolplaceringsprocess har 311 ansökningar lämnats in om annan skola via 

kommunens system (ansökningar i första till tredje hand). Det är en ökning med sex 

Ny gränsdragning är markerad 
med svart linje. 
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procentenheter jämfört med föregående år. Fördelningen mellan ansökningar till 

förskoleklass och till årskurs 7 följer samma mönster som föregående år, vilket innebär 

att andelen ansökningar till förskoleklass är något högre vid årets process och för 

årskurs 7 är resultatet det omvända.  

 

Andelen tillgodosedda förstahandsönskemål kan beräknas till 94 % vilket innebär en 

minskning med tre procentenheter från föregående år. I uträkningen av tillgodosedda 

förstahandsönskemål ingår antalet placerade elever på fristående skolor.  

Till de kommunala skolorna lämnades totalt 181 (165) aktiva ansökningar om annan 

skola. Av dessa ansökningar kunde 55 elever få placering enligt inlämnat önskemål.  

Andelen beviljade ansökningar till kommunala skolor är i år 30 % (63 %). Minskningen 

grundas i skolornas lokalmässiga förutsättningar. 

 

Inför varje års skolplaceringsprocess ombeds avlämnande rektorer att se över om det 

finns barn/elever där särskild hänsyn behöver tas inför ny skolplacering. Underlag 

inhämtas från elevhälsa och rektorer. Verksamhetschefen fattar beslut och skolplacering 
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erbjuds utanför skolplaceringsprocessen. I år har 9 (14) ärenden gällande särskild 

hänsyn inkommit.  

Fem av dessa ärenden avser elever som fått placering i förskoleklass på föreslagen skola 

utifrån utökat behov. Mottagningsgruppen har beslutat om annan skolplacering för två 

av dessa. Tre av fallen avser årskurs 7 och har fått placering utifrån ett elevhälso-

perspektiv. Ett ärende avser uppskjuten skolplikt.  

Elevens folkbokföringsadress blir viktig i en situation där få valmöjligheter kan 

erbjudas. Vid årets skolplaceringsprocess har 16 (9) adressändringar inkommit. 

Samtliga resulterade i ändring av föreslagen skola efter kontroll mot Skatteverket. 

Inledningsvis nämndes att merparten av vårdnadshavarna har valt att acceptera den 

skolplacering som föreslagits. I och med att vårdnadshavare ej behövt ge respons på 

förslaget medför det i likhet med tidigare år stor osäkerhet i vilken utsträckning 

vårdnadshavare är nöjda eller missnöjda. De vanligaste synpunkterna som nådde oss vid 

årets hantering handlar om att syskonförtur inte tillämpas samt att kommunen ej följer 

skollagens bestämmelser. Kommunen anses göra avsteg från skollagen då önskemål om 

placering ej inhämtas före erbjudande om placering.  

I maj 2022 har nio placeringsbeslut överklagats till förvaltningsrätten, vilket är en 

ökning från föregående år. Förvaltningsrätten har i maj avskrivit två ärenden. Detta då 

klagande har beviljats placering utifrån önskemål. För återstående ärenden har 

förvaltningsrätten ej fattat beslut.  

 

Bilaga 

1. Bilaga med statistik Skolplacering 2022–2023 
 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Isaksson 

Förvaltningschef Handläggare  

Skickas till 

Grundskolekontoret  
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Skolplaceringar inför läsåret 2022–2023 
 

Bilaga 1 statistik 

 

Tabell 1. Tillgodosedda förstahandsönskemål   
      
Status ansökan Antal elever      
Placerad 1301     
Summa 1301     
      
      
      
Uträkning av tillgodosedda förstahandsönskemål:  
Antal placerade i första hand på kommunala skolor:            54 
Lägger till samtliga placerade på fristående skolor:                                 82 
Alla som accepterade/stannade på erbjuden plats:                         1091 
Summa:                                                                  1227 

  
   

 

Antal placerade elever:                                                                               1301 
Tillgodosedda förstahandsönskemål    94% 

   



   

2 
 

Tabell 2. Aktiva ansökningar, fick placering       
         

Årskurs Enhet  
Antal  

ansökningar  
Sökt 1:a  

hand  
Plac. på  
1:a alt. 

Sökt 2:a  
hand  

Plac. på  
2:a alt.  

Sökt 3:e  
hand  

Plac. på  
3:e alt. 

Förskoleklass Dalabergsskolan 10 8 2 2 0 0 0 

Förskoleklass Forshällaskolan 5 5 5 0 0 0 0 

Förskoleklass Hogstorps skola 2 2 2 0 0 0 0 

Förskoleklass Hovhultsskolan 5 3 0 1 0 1 0 

Förskoleklass Kisslebergsskolan 12 7 4 5 1 0 0 

Förskoleklass Källdalsskolan F-3 22 19 3 3 0 0 0 

Förskoleklass Ljungskileskolan F-3 4 4 3 0 0 0 0 

Förskoleklass Norrskolan 28 12 2 13 0 3 0 

Förskoleklass Ramnerödsskolan F-3 6 4 4 2 0 0 0 

Förskoleklass Sandersdalsskolan 14 5 5 7 2 2 1 

Förskoleklass Sommarhemsskolan F-6 20 10 2 2 0 8 0 

Förskoleklass Äsperödsskolan F-6 6 1 0 3 0 2 0 

Årskurs 7 Linnéaskolan 10 9 9 1 0 0 0 

Årskurs 7 Norgårdenskolan 7-9 5 4 1 1 0 0 0 

Årskurs 7 Ramnerödsskolan 4 4 4 0 0 0 0 

Årskurs 7 Sommarhemsskolan 7-9 18 15 2 3 0 0 0 

Årskurs 7 Västerskolan 6-7 10 7 3 2 0 1 0 
 Totalt 181 119 51 45 3 17 1 

 
 
Tabellen redovisar ansökningar inom kommunala skolor där eleven haft en erbjuden placering. 
Ansökningar till fristående skolor samt till grundsärskolor finns ej med i tabellen.  
Fristående skolor samt grundsärskolor har andra antagningsprinciper. 
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Tabell 3. Sökvägar, ansökningar från reserverad plats    

Årskurs Erbjuden placering  Sökt enhet 
Antal  

ansökningar 
Sökt  

1:a hand 
Sökt  

2:a hand 
Sökt  

3:e hand 

Förskoleklass Bokenäs skola Kisslebergsskolan 1 1 0 0 

Förskoleklass Bokenäs skola Källdalsskolan F-3 2 1 1 0 

Förskoleklass Dalabergsskolan Dalabergsskolan 1 0 1 0 

Förskoleklass Dalabergsskolan Fridaskolan 9 5 3 1 

Förskoleklass Dalabergsskolan Hovhultsskolan 4 3 0 1 

Förskoleklass Dalabergsskolan Kisslebergsskolan 2 1 1 0 

Förskoleklass Dalabergsskolan Källdalsskolan F-3 2 1 1 0 

Förskoleklass Dalabergsskolan Norrskolan 6 2 3 1 

Förskoleklass Dalabergsskolan Ramnerödsskolan F-3 3 3 0 0 

Förskoleklass Dalabergsskolan Sandersdalsskolan 1 0 0 1 

Förskoleklass Dalabergsskolan Sommarhemsskolan F-6 2 0 0 2 

Förskoleklass Dalabergsskolan Stenbackeskolan 6 4 1 1 

Förskoleklass Forshällaskolan Fridaskolan 3 3 0 0 

Förskoleklass Forshällaskolan Hällebergsförsamlingen/Hällebergssk 1 0 1 0 

Förskoleklass Forshällaskolan Ljungskileskolan F-3 3 3 0 0 

Förskoleklass Forshällaskolan Sommarhemsskolan F-6 2 2 0 0 

Förskoleklass Forshällaskolan Stenbackeskolan 1 0 1 0 

Förskoleklass Hogstorps skola Kisslebergsskolan 1 1 0 0 

Förskoleklass Hovhultsskolan Dalabergsskolan 9 8 1 0 

Förskoleklass Hovhultsskolan Forshällaskolan 1 1 0 0 

Förskoleklass Hovhultsskolan Fridaskolan 4 3 0 1 

Förskoleklass Hovhultsskolan Hovhultsskolan 1 0 1 0 

Förskoleklass Hovhultsskolan Norrskolan 5 2 2 1 

Förskoleklass Hovhultsskolan Ramnerödsskolan F-3 1 1 0 0 

Förskoleklass Hovhultsskolan Sandersdalsskolan 5 2 3 0 

Förskoleklass Hovhultsskolan Stenbackeskolan 1 0 0 1 

Förskoleklass Hovhultsskolan Äsperödsskolan F-6 1 1 0 0 

Förskoleklass Kisslebergsskolan Fridaskolan 2 2 0 0 

Förskoleklass Kisslebergsskolan Hogstorps skola 1 1 0 0 

Förskoleklass Kisslebergsskolan Källdalsskolan F-3 11 10 1 0 

Förskoleklass Källdalsskolan F-3 Kisslebergsskolan 2 2 0 0 

Förskoleklass Ljungskileskolan F-3 Forshällaskolan 4 4 0 0 

Förskoleklass Ljungskileskolan F-3 Hällebergsförsamlingen/Hällebergssk 2 2 0 0 

Förskoleklass Ljungskileskolan F-3 Ljungskileskolan F-3 1 1 0 0 

Förskoleklass Norrskolan Fridaskolan 5 4 1 0 

Förskoleklass Norrskolan Norrskolan 4 2 2 0 

Förskoleklass Norrskolan Ramnerödsskolan F-3 1 0 1 0 

Förskoleklass Norrskolan Sandersdalsskolan 1 1 0 0 

Förskoleklass Norrskolan Sommarhemsskolan F-6 1 1 0 0 

Förskoleklass Norrskolan Stenbackeskolan 1 1 0 0 

Förskoleklass Ramnerödsskolan F-3 Fridaskolan 6 6 0 0 

Förskoleklass Ramnerödsskolan F-3 Kisslebergsskolan 1 0 1 0 

Förskoleklass Ramnerödsskolan F-3 Källdalsskolan F-3 1 1 0 0 

Förskoleklass Ramnerödsskolan F-3 Norrskolan 5 2 3 0 

Förskoleklass Ramnerödsskolan F-3 Sandersdalsskolan 1 1 0 0 

Förskoleklass Ramnerödsskolan F-3 Sommarhemsskolan F-6 2 0 0 2 

Förskoleklass Ramnerödsskolan F-3 Äsperödsskolan F-6 1 0 0 1 

Förskoleklass Sandersdalsskolan Fridaskolan 4 3 1 0 

Förskoleklass Sandersdalsskolan Hogstorps skola 1 1 0 0 

Förskoleklass Sandersdalsskolan Kisslebergsskolan 1 1 0 0 

Förskoleklass Sandersdalsskolan Norrskolan 3 3 0 0 

Förskoleklass Sandersdalsskolan Ramnerödsskolan F-3 1 0 1 0 

Förskoleklass Sandersdalsskolan Sandersdalsskolan 3 0 2 1 



   

4 
 

Förskoleklass Sandersdalsskolan Stenbackeskolan 3 2 1 0 

Förskoleklass Sommarhemsskolan F-6 Fridaskolan 6 6 0 0 

Förskoleklass Sommarhemsskolan F-6 Kisslebergsskolan 2 0 2 0 

Förskoleklass Sommarhemsskolan F-6 Källdalsskolan F-3 3 3 0 0 

Förskoleklass Sommarhemsskolan F-6 Sommarhemsskolan F-6 2 0 1 1 

Förskoleklass Äsperödsskolan F-6 Fridaskolan 34 28 4 2 

Förskoleklass Äsperödsskolan F-6 Kisslebergsskolan 2 1 1 0 

Förskoleklass Äsperödsskolan F-6 Källdalsskolan F-3 3 3 0 0 

Förskoleklass Äsperödsskolan F-6 Norrskolan 5 1 3 1 

Förskoleklass Äsperödsskolan F-6 Sandersdalsskolan 3 1 2 0 

Förskoleklass Äsperödsskolan F-6 Sommarhemsskolan F-6 11 7 1 3 

Förskoleklass Äsperödsskolan F-6 Stenbackeskolan 5 3 2 0 

Förskoleklass Äsperödsskolan F-6 Äsperödsskolan F-6 4 0 3 1 

Förskoleklass Övrig Forshällaskolan 1 1 0 0 

Förskoleklass Övrig Fridaskolan 2 2 0 0 

Förskoleklass Övrig Lane Ryrs Skola 3 3 0 0 

Förskoleklass Övrig Ljungskileskolan F-3 1 1 0 0 

Förskoleklass Övrig Ljungskileskolan F-3 1 0 1 0 

Förskoleklass Övrig Sandersdalsskolan 1 1 0 0 

Förskoleklass Övrig Stenbackeskolan 1 0 1 0 

Förskoleklass Övrig Äsperödsskolan F-6 1 0 0 1 

Årskurs 7 Linnéaskolan Fridaskolan 2 2 0 0 

Årskurs 7 Linnéaskolan Linnéaskolan 1 0 1 0 

Årskurs 7 Linnéaskolan Norgårdenskolan 7-9 1 1 0 0 

Årskurs 7 Linnéaskolan Sommarhemsskolan 7-9 3 2 1 0 

Årskurs 7 Linnéaskolan Västerskolan 6-7 1 0 0 1 

Årskurs 7 Norgårdenskolan 7-9 Fridaskolan 1 1 0 0 

Årskurs 7 Norgårdenskolan 7-9 Sommarhemsskolan 7-9 1 1 0 0 

Årskurs 7 Norgårdenskolan F-6 Norgårdenskolan 7-9 1 0 1 0 

Årskurs 7 Norgårdenskolan F-6 Sommarhemsskolan 7-9 1 1 0 0 

Årskurs 7 Ramnerödsskolan Fridaskolan 15 14 1 0 

Årskurs 7 Ramnerödsskolan Norgårdenskolan 7-9 1 1 0 0 

Årskurs 7 Ramnerödsskolan Sommarhemsskolan 7-9 9 8 1 0 

Årskurs 7 Ramnerödsskolan Stenbackeskolan 1 1 0 0 

Årskurs 7 Ramnerödsskolan Västerskolan 6-7 7 5 2 0 

Årskurs 7 Sommarhemsskolan 7-9 Fridaskolan 2 1 1 0 

Årskurs 7 Sommarhemsskolan 7-9 Linnéaskolan 9 9 0 0 

Årskurs 7 Sommarhemsskolan 7-9 Norgårdenskolan 7-9 2 2 0 0 

Årskurs 7 Sommarhemsskolan 7-9 Sommarhemsskolan 7-9 1 0 1 0 

Årskurs 7 Sommarhemsskolan 7-9 Västerskolan 6-7 2 2 0 0 

Årskurs 7 Västerskolan 6-7 Fridaskolan 1 1 0 0 

Årskurs 7 Västerskolan 6-7 Ramnerödsskolan 4 4 0 0 

Årskurs 7 Västerskolan 6-7 Sommarhemsskolan 7-9 3 3 0 0 

Årskurs 7 Västerskolan 6-7 Stenbackeskolan 2 2 0 0 

Årskurs 7 Övrig Linnéaskolan 1 1 0 0 

Årskurs 7 Övrig Linnéaskolan 1 1 0 0 

Total 311 223 64 24 
 
Enheten "övrig" innefattar inflyttade elever, elever folkbokförda i en annan kommun samt elever från fristående 
skolor. 
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Förlängning av samverkansavtal om ungdomsmottagning 

Sammanfattning 

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden har samverkansavtal avseende ungdomsmottagning 

med kommunerna i närområdet. Syftet med avtalet är att reglera samverkan av 

ungdomsmottagning i Uddevalla. Avtalet tydliggör samarbetets omfattning och former 

samt parternas ansvar. Nuvarande avtal löper ut 31 december 2022 och nytt avtal är ej 

klart. Av avtalet framgår att det kan förlängas med ett år om parterna är överens om det 

senast 30 juni. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden önskar göra det och avser fatta 

beslut om förlängning i juni.  

 

Arbetet med ett nytt inriktningsdokument för hela Västra Götalandsregionen är försenat 

och uppdragshandlingen inför en revidering kommer tas upp i Vårdsamverkan i Västra 

Götaland och i det politiska samrådsorganet (SRO) i juni.  I avvaktan på att nytt 

inriktningsdokument blir klart görs bedömningen att socialnämnden bör utnyttja 

möjligheten till förlängning av nuvarande samverkansavtal och därför fatta beslut om att 

godkänna förlängning av avtalet för 2023. Barn och utbildningsnämnden avser fatta 

samma beslut.  

 

Ungdomsmottagningen är en viktig samverkanspartner till skolans elevhälsa. 

Elevhälsan och ungdomsmottagningen arbetar på basnivå med i huvudsak främjande 

och förebyggande uppdrag samt med tidiga insatser. Ungdomsmottagningens uppdrag 

och kompetens utgör ett viktigt komplement till skolans uppdrag inom elevhälsan samt 

till vårdcentralernas uppdrag inom första linjen. Ungdomsmottagningen utgör ett viktigt 

komplement till skolan gällande arbetet med att stärka ungas val av hälsosamma 

levnadsvanor med kompetenser och uppdrag som inte återfinns inom skola eller 

primärvård.  Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar har under de senaste åren 

ökat och mängder av insatser riktas från samhällets sida mot denna allvarliga 

folkhälsoutmaning. Ungdomsmottagningen är en verksamhet som arbetar främjande, 

förebyggande samt med tidiga insatser för att motverka psykisk ohälsa samt inom 

många frågar som rör ungdomslivets utmaningar samt övergång till vuxenlivet.   

 

Beslutsunderlag 

E-post från VG-region, Förlängning av samverkansavtal, 2022-05-04.  

Samverkansavtal avseende ungdomsmottagning i Uddevalla kommun.  

Psykisk hälsa på ungdomsmottagningen - en kartläggning av Sveriges 

ungdomsmottagningar. Uppdrag Psykisk Hälsa SKL (2016)  

Årsrapport UM Uddevalla 2021  

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar  

 

att godkänna för sin del förlängning av samverkansavtal med norra hälso- och 

sjukvårdsnämnden avseende ungdomsmottagning för 2023 samt  
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Forts § 129 

  
att utse ordförande i socialnämnden att tillsammans med ordförande i barn och 

utbildningsnämnden underteckna avtalet för Uddevalla kommuns räkning. 
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Handläggare 

Enhetschef elevhälsan Mathias Lind 

Telefon 0522-69 65 87 
mathias.lind@uddevalla.se 

 

Förlängning av samverkansavtal om ungdomsmottagning 

Sammanfattning 

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden har samverkansavtal avseende ungdomsmottagning 

med kommunerna i närområdet. Syftet med avtalet är att reglera samverkan av 

ungdomsmottagning i Uddevalla. Avtalet tydliggör samarbetets omfattning och former 

samt parternas ansvar. Nuvarande avtal löper ut 31 december 2022 och nytt avtal är ej 

klart. Av avtalet framgår att det kan förlängas med ett år om parterna är överens om det 

senast 30 juni. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden önskar göra det och avser fatta 

beslut om förlängning i juni.  

 

Arbetet med ett nytt inriktningsdokument för hela Västra Götalandsregionen är försenat 

och uppdragshandlingen inför en revidering kommer tas upp i Vårdsamverkan i Västra 

Götaland och i det politiska samrådsorganet (SRO) i juni.  I avvaktan på att nytt 

inriktningsdokument blir klart görs bedömningen att socialnämnden bör utnyttja 

möjligheten till förlängning av nuvarande samverkansavtal och därför fatta beslut om att 

godkänna förlängning av avtalet för 2023. Barn och utbildningsnämnden avser fatta 

samma beslut.  

 

Ungdomsmottagningen är en viktig samverkanspartner till skolans elevhälsa. 

Elevhälsan och ungdomsmottagningen arbetar på basnivå med i huvudsak främjande 

och förebyggande uppdrag samt med tidiga insatser. Ungdomsmottagningens uppdrag 

och kompetens utgör ett viktigt komplement till skolans uppdrag inom elevhälsan samt 

till vårdcentralernas uppdrag inom första linjen. Ungdomsmottagningen utgör ett viktigt 

komplement till skolan gällande arbetet med att stärka ungas val av hälsosamma 

levnadsvanor med kompetenser och uppdrag som inte återfinns inom skola eller 

primärvård.  Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar har under de senaste åren 

ökat och mängder av insatser riktas från samhällets sida mot denna allvarliga 

folkhälsoutmaning. Ungdomsmottagningen är en verksamhet som arbetar främjande, 

förebyggande samt med tidiga insatser för att motverka psykisk ohälsa samt inom 

många frågar som rör ungdomslivets utmaningar samt övergång till vuxenlivet.   

Beslutsunderlag 

E-post från VG-region, Förlängning av samverkansavtal, 2022-05-04. 

Samverkansavtal avseende ungdomsmottagning i Uddevalla kommun. 

Psykisk hälsa på ungdomsmottagningen - en kartläggning av Sveriges 

ungdomsmottagningar. Uppdrag Psykisk Hälsa SKL (2016)  

Årsrapport UM Uddevalla 2021 
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Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna för sin del förlängning av samverkansavtal med norra hälso- och 

sjukvårdsnämnden avseende ungdomsmottagning för 2023 samt  

 

att utse ordförande i socialnämnden att tillsammans med ordförande i barn och 

utbildningsnämnden underteckna avtalet för Uddevalla kommuns räkning. 

Ärendebeskrivning 

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden har samverkansavtal avseende ungdomsmottagning 

med kommunerna i närområdet. Syftet med avtalet är att reglera samverkan av 

ungdomsmottagning i Uddevalla. Avtalet tydliggör samarbetets omfattning och former 

samt parternas ansvar. Nuvarande avtal löper ut 31 december 2022 och nytt avtal är ej 

klart. Av avtalet framgår att det kan förlängas med ett år om parterna är överens om det 

senast 30 juni. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden önskar göra det och avser fatta 

beslut om förlängning i juni.  

 

Ungdomsmottagningen är en viktig samverkanspartner till skolans elevhälsa. 

Elevhälsan och ungdomsmottagningen arbetar på basnivå med i huvudsak främjande 

och förebyggande uppdrag samt med tidiga insatser. Ungdomsmottagningens uppdrag 

och kompetens utgör ett viktigt komplement till skolans uppdrag inom elevhälsan samt 

till vårdcentralernas uppdrag inom första linjen. Ungdomsmottagningen utgör ett viktigt 

komplement till skolan gällande arbetet med att stärka ungas val av hälsosamma 

levnadsvanor med kompetenser och uppdrag som inte återfinns inom skola eller 

primärvård.  Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar har under de senaste åren 

ökat och mängder av insatser riktas från samhällets sida mot denna allvarliga 

folkhälsoutmaning. Ungdomsmottagningen är en verksamhet som arbetar främjande, 

förebyggande samt med tidiga insatser för att motverka psykisk ohälsa samt inom 

många frågar som rör ungdomslivets utmaningar samt övergång till vuxenlivet.   

 

Arbetet med ett nytt inriktningsdokument för hela Västra Götalandsregionen är försenat 

och uppdragshandlingen inför en revidering kommer tas upp i Vårdsamverkan i Västra 

Götaland och i det politiska samrådsorganet (SRO) i juni.  I avvaktan på att nytt 

inriktningsdokument blir klart görs bedömningen att socialnämnden bör utnyttja 

möjligheten till förlängning av nuvarande samverkansavtal och därför fatta beslut om att 

godkänna förlängning av avtalet för 2023. Barn och utbildningsnämnden avser fatta 

samma beslut.  

 

 

Staffan Lindroos Mathias Lind 

Förvaltningschef Enhetschef elevhälsan  
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Skickas till 
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Pernilla Gustafsson

Från: Funktionsbrevlåda Barn och Utbildning
Ämne: VB: VB Förlängning av avtal om ungdomsmottagningen

 

 
Från: Petter Wrenne <petter.wrenne@vgregion.se> 
Skickat: den 4 maj 2022 10:53 
Till: Kommunen@uddevalla.se <Kommunen@uddevalla.se> 
Ämne: Förlängning av avtal om ungdomsmottagningen 

  Du får inte e-post ofta från petter.wrenne@vgregion.se. Se varför det här är viktigt.   

Till berörd inom Uddevalla kommun 

  

Uddevalla kommun och norra hälso‐ och sjukvårdsnämnden (Västra Götalandsregionen) har ett samverkansavtal 
2019‐2022 avseende ungdomsmottagningen, som löper ut den 31 december i år. 

Av avtalet framgår att det kan förlängas med ett år, om parterna är överens om det senast den 30 juni. Det önskar 
norra hälso‐ och sjukvårdsnämnden göra. 

  

Som ni säkert har bra koll på är arbetet med ett nytt inriktningsdokument för hela Västra Götalandsregionen 
försenat, och om jag har rätt uppgifter kommer uppdragshandlingen inför en revidering att tas upp i Vårdsamverkan 
Västra Götaland (VVG) och i det politiska samrådsorganet (SRO) i juni. När ett inriktningsdokument kan vara klart 
känns osäkert, men det är solklart att parterna ändå behöver ta ställning till gällande avtal nu inför 2023. 

  

Norra hälso‐ och sjukvårdsnämnden önskar alltså förlänga avtalet med Uddevalla kommun avseende 
ungdomsmottagning ytterligare ett år (2023), och planerar att för sin del fatta ett sådant beslut i slutet av juni. 

Har kommunen motsvarande ambition? 

  

  

Hälsningar 

  

Petter Wrenne 

Regionutvecklare 

Koncernstab beställning och produktionsstyrning av hälso- och sjukvård 



2

Koncernkontoret 

Västra Götalandsregionen 

Tel. 0700-82 33 68 

e-post: petter.wrenne@vgregion.se 
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1 AVTALSPARTER 
Samverkansavtal avseende ungdomsmottagning tecknas mellan Västra Götalands 
läns landsting genom norra hälso- och sjukvårdsnämnden och Uddevalla 
kommun. 

2 AVTALSTID 
Avtalet gäller under perioden l januari 2019-31 december 2022 med möjlighet 
till förlängning tolv månader efter överenskommelse mellan parterna. Vid 
nyttjande av förlängning ska parterna vara eniga senast den 30 juni 2022. 

3 AVTALETS SYFTE 
Avtalet avser verksamheten vid ungdomsmottagningen i Uddevalla kommun och 
har som syfte att beskriva inriktning, åtaganden, organisation för 
ungdomsmottagningen sam den ekonomiska ansvarsfördelningen mellan norra 
hälso- och sjukvårdsnämnden och Uddevalla kommun 

Vidare syftar avtalet till att säkerställa att parterna har kontinuerlig dialog under 
avtalstiden. 

4 VARDGIVARE 
Västra Götalandsregionen är vårdgivare och huvudman får ungdomsmottagningen 
i Uddevalla kommun. Uddevalla kommun är samarbetspartner och delfinansiär. 

5 VERKsAMHETENSINNEHALL 
Ungdomsmottagningen är en basverksamhet som ska ses som ett komplement till 
övrig hälso- och sjukvård och till kommunens hälsofrämjande och förebyggande 
arbete. 

Ungdomsmottagningen ska genom ett hälsofrämjande förhållningssätt främja en 
god fysisk och psykisk hälsa samt stärka, stödja och motivera ungdomar i 
övergången mellan ungdom och vuxenliv. Ungdomarna ska ges förutsättningar 
får att kunna göra hälsosamma val av levnadsvanor. 

Ungdomsmottagningen ska kännetecknas av hög kvalitet, god tillgänglighet, gott 
bemötande och valfrihet. Verksamheten vänder sig till ungdomar och unga vuxna 
till och med 24 år. 

Följande verksamhetsformer och insatser ska erbjudas: 

• Öppen mottagning 
• Individuella besök 
• Gruppverksamhet 
• Telefonrådgivning 
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• Utåtriktat arbete 
• Informationsarbete 

Samverkan i individärenden 
• Samverkan med andra verksamheter i närområdet 
• Digitala tillgänglighetslösningar och e~tjänster 

Ungdomsmottagningarnas verksamhet utgår ifrån lokala behov och 
förutsättningar. Rätt kompetens hos personalen krävs får att göra adekvata 
bedömningar och för att vid behov lotsa den unge vidare till andra instanser. 
Ungdomsmottagningen är ingen remissinstans 

5.1 Rådgivning, undersökning och behandling 
Ungdomsmottagningen ska arbeta med hälsofrågor som kan hänfåras till 
ungdomstiden och en förberedelse för vuxenlivet. Arbetet på ungdomsmottagningen 
ska omfatta både fysisk hälsa, psykisk hälsa och sexuell hälsa. 
Ungdomsmottagningen är inte en remissinstans för utredning. 

5.2 Utåtriktat och uppsökande arbete 
Ungdomsmottagningen ska arbeta utåtriktat tillsammans med skolor där även 
särskolorna omfattas. Andra arenor kan vara föreningar och fritidsgårdar mm. 
Målsättningen är att alla högstadieelever i upptagningsområdet ska ha besökt eller ges 
kännedom om ungdomsmottagningen. 
Det utåtriktade och uppsökande arbetet ska utgöra minst 20 procent av 
verksamheten. 

5.3 Samverkan 
Ungdomsmottagningen bedrivs i samverkan mellan Uddevalla kommun och norra 
hälso~ och sjukvårdsnämnden. Verksamheten ska utvecklas i samverkan med 
kommunala verksamheter som arbetar med ungdomar, vårdcentral, elevhälsa, 
psykiatriska enheter och andra aktörer på orten som arbetar med ungdomar. 
Den organisatoriska samverkan mellan parterna ska utvecklas och stärkas, i syfte att 
tillskapa en lokal förankring efter ungdomars behov. 

5.3.1 Utvecklingsåtaganden i samverkan 

Utvecklingsområden för ungdomsmottagning kan vara att undersöka 
förutsättningarna för att verksamhet som riktar sig till barn~ och ungdomar 
samlokaliseras i exempelvis ungdomscentraler/ungvux. 
Uddevalla kommun vill betona vikten av att ungdomsmottagningen, vid ett eventuellt 
lokalbyte under avtalstiden, tar höjd för en integrerad mottagning för barn och unga med 
beroendeproblematik 

5.3.2 strategisk styrgrupp 
En strategisk styrgrupp ska finnas som ska bestå av representanter får de båda 
avtalsparterna. styrgruppens uppgift är att ansvara får strategisk koordinering och 
utveckling. styrgruppen ska årligen ha en gemensam uppföljning av 
verksamheten vid ett och samma tillfälle. 
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Uddevalla kommun vill betona vikten av att ungdomsmottagningen, vid ett 
eventuellt lokalbyte under avtalstiden, tar höjd för en integrerad mottagning för 
barn och ungdomar med beroendeproblem. 

5.4 Tillgänglighet och öppettider 
Ungdomsmottagningen ska vara en tågtröskelverksamhet Det innebär att det ska 
vara lätt för alla ungdomar att söka hjälp och få hjälp med alla slags frågor. 
Ungdomarna ska ha möjlighet att boka tid utanför skoltid och kunna komma till 
ungdomsmottagningen utan att ha bokat en tid. 
Information om öppettider, telefontider mm ska vara lätt för ungdomarna att hitta via 
Internet. Informationen ska finnas på UMO.se/Ungdomsmottagningen på Internet. 
Ungdomsmottagningens tillgänglighet ska utgå från ungdomarnas behov. 
Tillgängligheten till ungdomsmottagningen ska säkerställas genom att 
ungdomsmottagningen i varje kommun ska erbjuda kvällsöppna mottagningar till 
minst kl. 18.00, minst en kväll per vecka i varje kommun. 

Ungdomsmottagningarna ska i möjligaste mån vara öppna minst en dag per vecka 
för fysiskt besök i varje kommun under semesterperioden. 

5.5 Jämlik vård 
Alla ungdomar ska uppleva att de bemöts och behandlas på ett likvärdigt sätt och :far 
likvärdig tillgång till ungdomsmottagningen oavsett kön, ålder, sexuell identitet, 
funktionsnedsättning, social ställning, etnicitet eller religiös tillhörighet. 

5.6 Valfrihet 
Ungdomar kan fritt välja vilken ungdomsmottagning de vill besöka inom hela 
Västra Götaland, oavsett huvudman. 

5. 7 Bemanning och kompetens 
Bemanningen på en ungdomsmottagning ska vara tvärprofessionell och bestå av 
både medicinsk och psykosocial kompetens. 

I Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022 
anges lämplig bemanning vilket är per 3250 ungdomar i målgruppen: 

Barnmorska l ,O tjänst 
Kurator 1,0 tjänst 
Läkarmedverkan 

Ungdomsmottagningen i Uddevalla kommun bemannas från och med år 2021 
med f6ljande: 

Barnmorska 2,5 tjänst 
Kurator 2,5 tjänst 
Läkarmedverkan 
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5.8 Verksamhetschef och medicinskt ansvarig 
Ungdomsmottagningen ska ledas av en verksamhetschef anställd inom Västra 
Götalandsregionen. 
Verksamhetschefen får ungdomsmottagningen har det samlade ledningsansvaret, 
vilket också innefattar det medicinska ledningsansvaret Verksamhetschefen får 
bestämma över diagnostik eller vård och behandling av enskilda patienter endast om 
han eller hon har tillräcklig kompetens och erfarenhet får detta. 
Verksamhetschefen får dock uppdra åt sådan befattningshavare inom verksamheten 
som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter, 
som till exempel det medicinska ledningsansvaret Den medicinskt ledningsansvarige 
ska biträda verksamhetschefen då det gäller frågor om medicinska rutiner, medicinsk 
säkerhet med mera. 

Västra Götalandsregionen är driftansvarig får verksamheten. Inför eventuellt 
fårändrat driftansvar ska parterna sammankallas får dialog och fårhandling 
(se 11.1 A"ndringar och tillägg i avtalet). 

6 LOKALER OCH UTRUSTNING 
Regionen och kommunen ansvarar får att lokalerna är ändamålsenliga och 
uppfyller gällande krav. Lokalerna ska vara tillgängliga för personer med olika 
typer av funktionsvariationer. 

I Uddevalla kommun är ungdomsmottagningen lokaliserad till adress: 
Trädgårdsgatan 6, Uddevalla. 

7 PATIENTAVGIFTER 
Ungdomsmottagningen ska följa Västra Götalandsregionens regler och rutiner 
gällande patientavgifter och debitera patientavgift med de belopp som regionen 
fastställer. Intäkterna ingår i ungdomsmottagningens budget. 

8 MEDICINSK KVALITET OCH DOKUMENTATION 
Ungdomsmottagningen ska erbjuda vård i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen 
samt i enlighet med vad som gäller inom respektive specialitet vad avser bl.a. 
kvalitetskrav och medicinsk praxis. 

Ungdomsmottagningen ska bedriva ett fortlöpande, systematiskt och dokumenterat 
arbete med kvalitets- och verksamhetsutveckling så att hälso- och sjukvårdslagens 
krav på god kvalitet i hälso- och sjukvård tillgodoses. Arbetet ska uppfylla de krav på 
kvalitetssystem och kontinuerligt utvecklingsarbete som anges i Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 20 Il :9). 

Dokumentation ska ske enligt gällande lagstiftning. 
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9 RAPPORTERING/UPPFÖLJNING 
Verksamhetschefen ansvarar för att uppföljning och rapportering sker enligt vad 
som beskrivs nedan. 
Ungdomsmottagningen ska årligen senast 25 februari lämna 
verksamhetsberättelse till hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunen. 
Mall för verksamhetsberättelsen upprättas i av samverkansparterna norra hälso
och sjukvårdsnämnden och kommunen i samråd med beställd primärvård. 

Ungdomsmottagningen ska delta i och rapportera resultat från verksamheten till 
regionala och nationella samarbeten som syftar till statistik, 
verksamhetsjämförelser och kvalitetsuppföljning. 

Ungdomsmottagningen ska till berörd patientnämnd lämna de uppgifter som 
nämnden behöver för att fullgöra sitt uppdrag, informera Västra 
Götalandsregionen om fall som anmälts enligt Lex Maria samt om ärenden där 
patientnämnden eller Inspektionen för vård och omsorg (IVO) begärt uppgifter. 

1 O ERSÄ TTNING 
Verksamheten vid ungdomsmottagningen samfinansieras av norra hälso- och 
sjukvårdsnämnden och Uddevalla kommun. 
Ersättningen ska täcka verksamhetens alla kostnader, inkl. läkemedel och tolk. 

Ersättningsnivån justeras årsvis med Västra Götalandsregionens indexuppräkning. 
Västra Götalandsregionen ersätter enligt schablon patientströmmar från andra 
delar av regionen. 

Patientavgifter debiteras enligt gällande regelverk. Intäkten är beaktad i 
ungdomsmottagningen budget. 

Ungdomsmottagningen HSN Uddevalla 
i Uddevalla kommun, kommun 
ersättning år 2019 

Uddevalla 
Ungdomsmottagning 3 899 250 kr 1299 750 kr 
2019 4 514 000 kr 685 000 kr 

Totalt 

5199 000 kr 
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2020 4 207 000 kr 992 000 kr Indexuppräkning 
2021 3 900 000 kr 1299 000 kr Indexuppräkning 
2022 3 900 000 kr 1299 000 kr Indexuppräknas 

Kommunens deltagande innebär en finansiering 2019 om 685 000 kronor. 
Finansiering består av en trappstegsmodell och omfördelas årligen enligt tabell 
ovan. 
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden fakturerar kommunen kvartalsvis. 



11 AVTALSVILLKOR 
För att bli gällande ska detta avtal godkännas av båda parter. 

11.1 Ändring och tillägg i avtalet 
Om det under avtalsperioden skulle inträffa väsentliga fårändringar i 
förutsättningarna får ingånget avtal äger endera parten rätt att begära 
förhandlingar om ändringar och tillägg i avtalet. 
Sådana väsentliga fårändringar kan vara nya lagar, förordningar, politiska beslut 
som ingen av parterna kan råda över eller ändring av medicinsk praxis avseende 
den vård som avtalet omfattar. 

Ändringar och tillägg till detta avtal ska skriftligt godkännas av parterna får att 
vara gällande. 

11.2 

Hävning av avtalet 
Vardera parten äger rätt att häva avtalet om den andra parten i väsentligt 
hänseende inte utför sina åtaganden och rättelse inte sker utan dröjsmål efter 
skriftlig erinran. 

11.3 Tvist 
Tvist mellan parterna rörande tillämpning och tolkning av detta avtal ska i fårsta 
hand avgöras i förhandling mellan parterna och först därefter i allmän domstol. 

12 UNDERSKRIFTER 
Detta avtal med tillhörande bilagor är upprättat i två likalydande exemplar där 
parterna tagit var sitt original. 

2019-

F ör norra hälso- För Uddevalla kommun 
och sjukvårdsnämnden 
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Sammanfattning  

Under mars-september år 2016 genomförde projektet Uppdrag Psykisk Hälsa 1 en 

kartläggning av samtliga Sveriges ungdomsmottagningar.  Syftet med arbetet var att ta fram 

ett underlag som beskriver hur ungdomsmottagningarna arbetar idag och vilka 

förutsättningar som finnsför att arbeta med psykisk hälsa.  

 

Psykisk hälsa bland unga  

Psykisk ohälsa hos ungdomar och unga vuxna är en av våra viktigaste utmaningar. Det 

stora antalet unga som drabbas, och de allvarliga följder som psykisk ohälsa kan få för 

enskilda individer och samhället i stort, gör det angeläget att hitta effektiva sätt att främja 

och förebygga psykisk ohälsa samt att erbjuda stöd till de barn och unga som drabbas. Både 

kommun och landsting har ofta flera olika verksamhet som på olika sätt arbetar med 

psykisk hälsa hos unga, till exempel elevhälsan, ungdomsmottagningar, socialtjänstens 

olika verksamheter, barn och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin. Idag saknas det på 

många ställen dock en tydlighet kring vem som har ansvaret att erbjuda insatser. 

 

Ungdomsmottagningarnas arbete med psykisk hälsa Det går inte säkert att säga hur 

många mottagningar som finns eftersom det saknas register över dessa. I den kartläggning 

som presenteras här har 267 mottagningar identifierats. Båda kommun och landsting kan 

var och en för sig eller gemensamt vara huvudman för en mottagning. För de 221 

mottagningar som är inkluderade i kartläggningen så är landstinget ensam huvudman för en 

majoritet av mottagningarna (57 %), kommun och landsting är gemensam huvudman för 

knappt en tredje del av mottagningarna (28,5%) medan kommunen är ensam huvudman för 

lite drygt var tionde mottagning (10,9%). 

 

Uppdraget att arbeta med psykisk hälsa kan variera mellan olika mottagningar. En del 

mottagningar har ett uppdrag att arbeta med att främja och förebygga medan andra 

mottagningar även har uppdraget att arbeta med att stödja och behandlar psykisk ohälsa. 

Det saknas nationell vägledning både när det gäller ungdomsmottagningens uppdrag att 

arbeta med psykisk hälsa och när det gäller metodstöd för hur man kan arbeta med olika 

insatser och aktiviteter.   

 

 

Det finns stora variationer när det gäller tillgänglighet och kvalitet mellan olika 

mottagningar. Vissa mottagningar har förutsättningar att hålla hög tillgänglighet med öppet 

alla dagar i veckan och med möjlighet att arbeta strukturerat med insatser särskilt utformade 

efter ungas behov. Andra mottagningar har små möjligheter till annan verksamhet utöver 

                                                 
1 Uppdrag Psykisk Hälsa är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) för 2016. Socialdepartementet finansierar arbetet som har sin organisatoriska placering på 

Sveriges Kommuner och Landsting. 



 

3 

 

barnmorskans traditionella arbete med preventivmedelsförskrivning och provtagning för 

eventuella könssjukdomar.  

Det saknas samsyn i hur de psykosociala insatserna ska dokumenteras och följa upp. 

Ungefär en tredjedel av kuratorerna dokumenterar inte sina insatser, vilket bidrar till 

svårigheten att arbeta med att utvärdera och bedriva utvecklingsarbete. Många 

mottagningar saknar strukturerad uppföljning av verksamheten. Det saknas i de flesta fall 

kvalitetsindikatorer som gör det möjligt att följa upp tillgänglighet och kvalitet. 

 

Förslag på inriktning till fortsatt arbete  

Ungdomsmottagningar har goda förutsättningar att arbeta med att förebygga och erbjuda 

tidiga insatservid psykisk ohälsa. I nästan alla kommuner finns en ungdomsmottagning och 

på många mottagningar finns personal med både medicinsk och psykosocial kompetens 

som kan erbjuda insatser. På en del mottagningar finns personal med psykologisk 

kompetens. Undersökningar visar även att unga har högt förtroende för verksamheten och 

att de känner sig trygga och välkomna. 

Att bedriva ungdomsmottagning är ett frivilligt åtagande för kommuner och landsting 

För att ungdomsmottagningar som verksamhetsform ska vara en viktig aktör i arbetet med 

ungas psykiska hälsa tror vi att det krävs. 

 

 Tydliga uppdrag  

Det behövs tydligt formulerade uppdrag för vad och hur man ska arbete med 

främjande, förebyggande och behandlande insatser. 

 Metodutveckling 

Kommuner och landsting behöver, med stöd av SKL och tillsammans med 

myndigheter, ta fram metod- och kunskapsstöd när det gäller arbetet med psykisk 

hälsa. Metodstöd behövs för att genomföra bra bedömningar av hur unga mår 

psykiskt och vilken insatser behövs. Det handlar även metodstöd för vilka insatser 

som är effektiva i arbetet med att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa 

samt vilka stödjande och behandlande insatser som är effektiva vid lätt och 

medelsvår psykisk hälsa bland unga.  

 Fördjupad kartläggning av arbetssätt 

Fördjupad kunskap om hur man arbetar idag med insatser och aktiviteter med fokus 

på psykisk hälsa och ohälsa behövs för att ta fram modeller för hur man kan vidare 

utveckla arbetet och säkerställa tillgängliga och kvalitativa insatser till alla unga. 

Det arbetet bör inkludera en fördjupad kartläggning av hur man idag arbetar med 

uppföljning för att sedan ta fram förslag på hur man vidareutvecklar metoder för 

uppföljning och kvalitetsindikatorer.  
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 Jämlik tillgång till insatser  

Arbete med att ta fram modeller för hur man kan arbeta för en mer jämlik tillgång 

till insatser med fokus på psykisk hälsa. Ett sådant arbete bör inkludera att ta fram 

strategier för hur man når unga i glesbygd och som bor i små orter. Arbetet bör 

också omfatta en kartläggning av om det finns grupper som inte besöker 

ungdomsmottagningen samt ta fram förslag på hur man når dessa.  

 Förtydligande när det gäller dokumentation 

Ett förtydligande av vad och hur som ska dokumenteras behövs för att säkerställa 

rättssäkerheten för de unga som besöker en mottagning. Ett förtydligande behövs 

även för arbetet med att skapa strukturer för uppföljning och kvalitetsgranskning.  
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Introduktion  

Psykisk ohälsa hos ungdomar och unga vuxna är en av samhällets viktigaste utmaningar2.  

Det stora antalet unga som drabbas, och de allvarliga följder som psykisk ohälsa kan få för 

enskilda individer och samhället i stort, gör det angeläget att hitta effektiva sätt att främja 

psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa samt att erbjuda stöd till de unga som drabbas.  

 

Vad menas med psykisk hälsa och psykisk ohälsa? 

Enligt WHO är psykisk hälsa ett tillstånd av mentalt välbefinnande där varje individ kan 

förverkliga de egna möjligheterna, kan klara av vanliga påfrestningar, kan arbeta produktivt och 

kan bidra till det samhälle hon eller han lever i.3 Forskningen är inte enig om vad det i praktiken 

innebär.4 I det här dokumentet menas med psykisk hälsa att ”må okej” de flesta dagar och att 

med jämna mellanrum erfara både toppar och dalar som en naturlig del i livet och i 

utvecklingen, och att ha en fungerande vardag i familj, skola och med vänner.  

I det här dokumentet avses med psykisk ohälsa hos unga, i enlighet med Socialstyrelsens 

definition, psykiska symtom som påverkar den unges känslomässiga välbefinnande och hindrar 

optimal utveckling och delaktighet i vardagsaktiviteter.5 Det innebär en bredare definition än de 

olika psykiska sjukdomar som det finns diagnoser för.   

 

Det arbetet bygger på att det finns främjande, förebyggande och stödjande/behandlande 

som är lättillgängliga och håller en hög kvalitet. Att insatser är lättillgängliga handlar om  

 Lätt att hitta. Det ska vara tydligt till vilken verksamhet man ska vända sig för att få hjälp 

och upplysningar och information ska anpassas och spridas på ett sätt som är anpassat för 

målgruppen.  

 Enkelt att ta kontakt. Det innebär till exempel att det ska vara lätt att hitta information om 

hur man tar kontakt men också att olika sättet man kan ta kontakt med är anpassad för 

målgruppen.  

 Lätt att besöka. Unga ska lätt kunna ta sig till den plats eller den lokal där insatserna finns.  

 Kort väntetid. Insatser bör kunna erbjudas utan långa väntetider. 

 Jämlika insatser. Insatser bör erbjudas på lika villkor med likvärdigt bemötande till alla 

oavsett bland annat bostadsort, ålder, kön, funktionsnedsättning, utbildning, social ställning, 

födelseland, etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning. 

 

                                                 
2 Brember S, Dahlman C.(2016) En kunskapsöversikt. Begrepp, mätmetoder och förekomster av psykisk hälsa, psykisk 

ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga. Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova. 
3 Ibid.  
4 Ibid. 
5 Socialstyrelsen. www.kunskapsguiden.se/Barns psykiska hälsa.  

http://www.kunskapsguiden.se/Barns
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För att insatser ska hålla bra kvalitet bör man arbeta bör verksamheten arbeta enligt bästa 

tillgängliga kunskap 6. De insatser som erbjuds bör vara vetenskapligt förankrade eller bygga på 

beprövad erfarenhet och den personal som arbetar i verksamheten bör ha kunskap och kompetens 

enligt denna.  

Utmaningen är att genom befintliga eller nystartade verksamheter säkerställa att insatser på olika 

nivåer är lättillgängliga och håller en högkvalitet och att det gäller alla unga. Idag saknas det en 

tydlighet kring ansvaret att erbjuda främjande, förebyggande och behandlande insatser till 

ungdomar och unga vuxna. Både kommun och landsting har ofta flera olika verksamhet 

som på olika sätt arbetar med psykisk hälsa hos unga, till exempel elevhälsan, 

ungdomsmottagningar, socialtjänstens olika verksamheter, barn och ungdomspsykiatrin och 

vuxenpsykiatrin. En allmän uppfattning är dock att det på många platser saknas tillräckliga 

insatser till unga när det gäller att främja psykisk hälsa och erbjuda tidiga insatser vid lätt 

och medelsvår psykisk ohälsa och att det är otydligt vilken verksamhet som har ansvar för 

vilka insatser 

 

Ungdomsmottagningar och arbetet med ungas psykiska hälsa 

Den första ungdomsmottagningen i Sverige öppnade år 1970 och i många kommuner och 

landsting finns idag en eller flera ungdomsmottagningar. Det saknas en nationell 

vägledning för vad som är ungdomsmottagningars uppdrag, vilket bidrar till en variation 

mellan olika mottagningar när det gäller vilka insatser som finns tillgängliga.  

Samtliga mottagningar, som identifierats i samband med den kartläggning som presenteras i 

den här rapporten, arbetar med insatser för ungas sexuella och reproduktiva hälsa. 

Uppdraget handlar bland annat om att förebygga oönskade graviditeter och spridning av 

sexuellt överförbara sjukdomar genom lättillgängliga insatser så som till exempel 

förskrivning av preventivmedel och provtagning för könssjukdomar.  

Ungdomsmottagningar är också en av de verksamheter som, tillsammans med till exempel 

elevhälsan, primärvården, socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin och 

vuxenpsykiatrin, har ett uppdrag att arbeta med ungas psykiska hälsa. Det uppdraget kan se 

lite olika ut, en del mottagningar har ett främjande och förebyggande uppdrag medan andra 

mottagningar även har ett uppdrag att erbjuda stöd och behandling.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Socialstyrelsen. www.kunskapsguiden.se/evidensbaseradpraktik. 
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Beskrivning av olika typer av insatser  
 

Hälsofrämjande insatser  

Hälsofrämjande arbete fokuserar på de faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa 

snarare än vad som orsakar sjukdom (det salutogena perspektivet) och lägger stor vikt vid 

egenmakt (empowerment), delaktighet och ett holistiskt angreppssätt. För de flesta unga är 

främjande insatser tillräckligt för att de ska må bra och utvecklas.  

 

Förebyggande insatser  

Förebyggande arbete tar sin utgångpunkt i kunskapen om orsakerna till sjukdom och 

ohälsa, (det patogena perspektivet) och syftar till att förhindra uppkomsten av sjukdomar, 

skador eller problem (primär prevention) och att i ett tidigt skede förhindra en negativ 

utveckling av existerande problem eller att ett problem återuppstår (sekundär 

prevention).7 Tanken är att det går att minska risken för ohälsa genom att minska 

riskfaktorernas inflytande på individens hälsa och samtidigt stärka skyddsfaktorer.8  

 

Stöd och behandling  

Det finns ingen tydlig definition på vad som kan kallas för stöd och vad som är 

behandling och när detta bör erbjudas. Socialstyrelsen använder ordet behandling för 

”åtgärder som syftar till att förebygga ohälsa eller bevara eller förbättra den enskildes 

hälsotillstånd”9. 

 

 

Bakgrund till kartläggningen  

Ungdomsmottagningars roll i arbetet med ungas psykiska hälsa är otydlig, både den roll de 

har i dag och vilken roll de skulle kunna ha. Den otydligheten beror på flera saker, bland 

annat att uppdraget att arbeta med psykisk hälsa kan variera mellan olika mottagningar. De 

finns flera faktorer som talar för att ungdomsmottagningen kan spela en viktig roll, till 

exempel att det är en verksamhet som är lättillgänglig och är en verksamhet som unga har 

högt förtroende för. Dock saknas underlag för att beskriva hur man idag arbetar med 

psykisk hälsa och vilka förutsättningar som finns för man framöver skulle kunna ta ett 

större ansvar för arbetet med ungas psykiska hälsa.  

 

Under de senaste åren har det genomförts flera olika nationella satsningar för att förstärka 

arbetet med fokus på ungas psykiska hälsa. Under år 2016 genomfördes en satsning som 

                                                 
7 Socialstyrelsens termbank, sökning ”primärprevention” och ”sekundärprevention”.  
8 Andersson, I. & Ejlertsson G (2009). Folkhälsa som tvärvetenskap – möten mellan ämnen. Lund: Studentlitteratur. 
9 Socialstyrelsens termbank sökning ”stöd och behandling’.  
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handlade om att förstärka ungdomsmottagningarnas arbete med ungas psykisk hälsa. 

Satsningen innebar att 130 miljoner kronor fördelades mellan kommuner och landsting. 

Satsningen förlängdes i december 2016 och 130 miljoner kommer att betalas ut även under 

år 2017. Förhoppningen med satsningen är att ungdomsmottagningen i utökad utsträckning 

kan vara en verksamhet med ansvar för att erbjuda främjande, förebyggande och tidiga 

insatser till unga.  

 

Regerings satsning bidrar till vikten av ett underlag som kan användas i diskussioner om 

hur ungdomsmottagningars nuvarande roll och en potentiell framtida roll kan och bör se ut. 

I samband med satsningen under år 2016 genomförde projektet Uppdrag Psykisk Hälsa 

därför en kartläggning av Sveriges ungdomsmottagningar. Syftet med kartläggningen var 

att bidra med en beskrivning av vilka förutsättningar som finns och vilken roll 

ungdomsmottagningen har och kan ha när det gäller arbetet med ungas psykiska hälsa.  

 

Begränsningar  

Ungdomsmottagningar har i de flesta fall ett brett uppdrag som både handlar om sexuell och 

reproduktiv hälsa och psykisk hälsa. Syftet med den kartläggning som presenteras i den här 

rapporten var att fokusera på arbetet med psykisk hälsa. Arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa 

eller andra medicinska insatser som erbjuds på ungdomsmottagningar har inte varit i fokus för den 

här kartläggningen.  

Ungdomsmottagningarnas förutsättningar och roll när det gäller arbetet med psykisk hälsa påverkas 

av andra verksamheters uppdrag och förutsättningar att uppfylla det uppdraget. Inledningsvis var 

samverkan och samarbete mellan ungdomsmottagningen och andra verksamheter en del av 

kartläggningen men den delen av kartläggningen behöver fördjupas och bredas för att verkligen 

säga något om samverkan och samarbete och vi har därför valt att inte inkludera den informationen 

i den här sammanställningen.   
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Beskrivning av hur kartläggningen gick till  

Definition av ungdomsmottagning  

Det finns ingen definition framtagen av någon myndighet av vad en ungdomsmottagning är 

och inga ramar för vad en verksamhet måste vara för att få kallas för ungdomsmottagning. 

Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar (FSUM) som är en intresseförening som 

arbetar för att driva frågor som handlar om ungdomsmottagningar har tagit fram en 

beskrivning av vad en verksamhet bör uppnå för att kallas för ungdomsmottagning och som 

många mottagningar arbetar efter 10. Att det saknas en officiell definition medför att det 

finns en variation i vilken typ av verksamhet som bedrivs på en ungdomsmottagning.  

Det finns en pågående diskussion om vilka kriterier som en verksamhet bör uppnå för att få 

kallas för ungdomsmottagning och FSUM har tagit fram kriterier som många mottagningar 

följer. I den här kartläggningen har vi dock valt att inkludera alla verksamheter där man 

kallar hela eller delar av verksamheten för en ’ungdomsmottagning’. Anledningen till att 

alla mottagningar inkluderats var att kartläggningen skulle spegla variationen mellan alla de 

verksamheter som kallas för ungdomsmottagningar.  

 

Antal mottagningar  

När arbetet med kartläggningen inleddes saknades det en sammanställning över alla 

verksamheter som kallas för ungdomsmottagning. De listor som finns hos UMO.se och 

Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar (FSUM) inkluderar inte de mottagningar 

som inte lever upp till den standard som är satt av FSUM. För att inkludera alla 

verksamheter som kallar hela eller delar av verksamheten för ungdomsmottagning  

kompletterades listorna från FSUM och UMO.se med sökningar på samtliga kommuner och 

landstings hemsidor. När listans sammanställts skickades den ut via FSUMs nätverk för att 

se om ytterligare mottagningar fanns.  

Sammanlagt hittades 267 mottagningar och kontakt togs med samtliga mottagningar. 221 

mottagningar deltog i kartläggningen, 19 mottagningar har inte gått att nå, och 30 

mottagningar är verksamheter som upphört men där en hemsida finns kvar, verksamheter 

där det finns en hemsida men som hänvisar unga vidare till en annan mottagning, samt 

mottagningar där det inte finns någon psykosocial personal som kunder svara på frågorna i 

kartläggningen.  

 

 

 

 

                                                 
10 Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar. Handbok för Sveriges ungdomsmottagningar. 2015. 
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Tabell 1. Sveriges alla ungdomsmottagningar 

* Mottagningar som upphört eller har tillfälligt stängt under våren 2017, mottagningar som inte arbetar med psykosociala insatser och 

därför inte velat delta, mottagningar som uppger att de inte är en egen mottagning utan hänvisar vidare till annan mottagning, eller är en 

del av en annan mottagning.  

 

Kartläggningens innehåll 

Inför insamlingen av information fördes en dialog med FSUM och med representanter för 

olika mottagningar. Syftet med dialogen var att ta reda på vad som är viktigt att inkludera 

och vad som går att samla in information om under en period av ett par månader. Utifrån 

diskussionerna beslutades det att kartläggningen skulle ha två fokus där den ena handlade 

om att bättre förstå vilka förutsättningar som finns för att arbeta med psykisk hälsa och det 

andra om att ge en bild av hur man arbetar idag.  

När det gällde att förstå förutsättningarna handlade det om att förstå faktorer som påverkar 

tillgänglighet och kvalitet, som till exempel:  

 Hur man är organiserade i olika län/regioner. 

 Hur mottagningarna finansieras och hur mycket resurser som finns. 

 Hur uppdraget för mottagningarna ser ut och vilka riktlinjer att arbeta med som 

finns.  

 Hur kompetensen hos och tillgängligheten till olika yrkeskategorier ser ut.  

 Geografisk spridning och öppettider. 

När det gällde hur man arbetar idag var målsättningen att kunna beskriva  

 Hur många besök på ungdomsmottagningen där psykisk hälsa är den primära 

sökorsaken. 

 Hur många individer som besöker ungdomsmottagningarna för vård och stöd för 

psykiska besvär.  

 Vilka grupper som besöker ungdomsmottagningarna och vilka grupper som inte 

kommer. 

 Varför unga söker vård och stöd på ungdomsmottagningarna. 

 Antal mottagningar  

Totalt antal mottagningar som hittades via FSUM/UMO/kommuner 

och landstingshemsidor 

267 

Antal mottagningar som har deltagit i kartläggningen  221 

Antal mottagningar som inte svarat på förfrågan om att delta eller 

som inte skickat in information.  

11 

Övriga mottagningar*  35 
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 Vilken vård och stöd de får. 

 Om den vård och stöd de får har avsedd effekt. 

  

Kartläggningens syfte var också att rama in den kontext som mottagningarna verka i, till 

exempel genom att titta på vilka lagar som reglerar arbetet, hur myndigheterna arbetar med 

frågor som rör ungdomsmottagningarna och vilka källor till information om 

ungdomsmottagningarna arbete som finns.  

 

Insamling av information  

Information samlades in via besök på mottagningarna eller via telefonsamtal. Information 

samlades in delvis via en öppen dialog där de som arbetar på mottagningarna, ibland 

tillsammans med enhets- och/eller verksamhetschefer, fick berätta om hur förutsättningarna 

ser ut och hur man arbetar idag. Samtalen dokumenterades med hjälp av 

minnesanteckningar. För att strukturera och säkerställa att viss information fanns för alla 

mottagningar användes även en semistrukturerad enkät (se bilaga 3). Relevanta dokument, 

till exempel uppdragsbeskrivningar och överenskommer/avtal mellan kommun och 

landsting, samlades in.  

Bearbetning av information 

Den information som samlades in med hjälp av den semistrukturerade enkäten 

sammanställdes i Excel och bearbetades med hjälp av statistisk analys.  

Anteckningarna från dialogen med personal och chefer på mottagningarna sammanställdes 

och diskuterades av de medarbetare inom Uppdrag Psykisk Hälsa som har arbetat med att 

samla in information från mottagningarna.  

Under arbetet med att skriva sammanställningen av resultatet av kartläggningen har en 

kontinuerlig dialog först med representanter för FSUM, UMSAM, enhets- och 

verksamhetschefer för olika mottagningar och verksamhetsutvecklare/processledare med 

ansvar för ungdomsmottagningar inom ett län eller region.  
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Vad styr och vägleder en ungdomsmottagning?  

Ungdomsmottagning är en frivillig verksamhetsform, det vill säga kommuner och landsting 

väljer själva om de vill bedriva ungdomsmottagningar i sitt ansvarsområde och hur 

verksamheten ska se ut. Både kommun och landsting kan bedriva 

ungdomsmottagningsverksamhet, var och en för sig eller gemensamt. Det finns inga 

nationella styrdokument eller vägledande dokument som är specifika för 

ungdomsmottagningar. Nedan följer en beskrivning av det nationella stöd som finns 

tillgängligt för att bedriva och vidareutveckla ungdomsmottagningar.   

 

Lagen och ungdomsmottagningar  

Det finns inga lagtexter som är specifika för ungdomsmottagningar, verksamheten regleras 

istället genom de lagar och andra rättsregler som gäller för hälso- och sjukvården respektive 

socialtjänsten. Olika typer av insatser och aktiviteter på ungdomsmottagningar regleras av 

olika lagstiftningar. 

När det gäller medicinska insatser är det tydligt vilka lagar som styr hur man arbetar och 

det finns en samsyn mellan olika mottagningar. När det gäller arbetet med psykisk hälsa 

finns däremot en otydlighet när det gäller vilka lagar som reglerar arbetet och olika 

mottagningar tolkar lagen på olika sätt.  

 

Variationen i hur olika mottagningar förhåller sig till lagen när det gäller arbetet med 

psykisk hälsa blir kanske som allra tydligast när det gäller kuratorernas arbete. På en del 

mottagningar erbjuder kuratorer psykosociala insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen och 

på andra mottagningar arbetar kuratorerna enligt socialtjänstlagen. De kuratorer som arbetar 

enligt socialtjänstlagen erbjuder en form av insatser som ofta kallas för råd och 

serviceinsatser eller serviceinsatser och som skiljer sig från andra insatser som erbjuds 

enligt socialtjänstlagen på det sättet att dessa inte behöver ett beslut om att personen har rätt 

till stöd.  

 

Under arbetet med kartläggningen återkom frågan om vad som avgör vilken lagstiftning 

som ska styra kuratorernas arbete och det är tydligt att olika kommuner och landsting gör 

olika tolkningar. En del gör tolkningen att det är vart kuratorn är anställd (i kommunen eller 

landstinget) som avgör, andra att det är vem som är huvudman för mottagningen och en 

tredje tolkning är att det är vilken typ av arbetsuppgifter som utförs som styr.  Vilken 

lagstiftning som kuratorerna arbetar enligt avgör bland annat hur de dokumenterar och 

följer upp sina insatser. 
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Myndigheternas arbete och ungdomsmottagningar 

 

Det finns flera myndigheter som arbetar med eller som har ansvar för delar av det 

arbete som utförs på ungdomsmottagningar. De myndigheter som framför allt har 

betydelse för ungdomsmottagningarnas verksamhet är Socialstyrelsen, 

Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 

och Inspektionen för vård och omsorg.  Även om myndigheternas arbete på olika sätt 

har en indirekt betydelse för ungdomsmottagningarnas arbete saknas ett särskilt fokus 

och ett helhetsgrepp kring ungdomsmottagningarnas arbete i likhet med det som finns 

för andra verksamhetstyper, som till exempel för elevhälsan. Nedan följer en kort 

sammanfattning av vad myndigheterna har gjort de senaste åren, vad som sker nu och 

vad som är på gång.   

 

Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet med en bred 

verksamhet som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det ansvaret innebär bland 

annat att ta fram och utveckla statistik, regler, kunskap och stöd till vården och 

omsorgen, följa upp och utvärdera hur vården och omsorgen fungerar när det gäller till 

exempel väntetider, tillgänglighet och personaltillgång och ta fram föreskrifter 

(bindande regler) och allmänna råd (rekommendationer) om hur man lever upp till 

föreskrifternas krav.   

Socialstyrelsen har under de senaste decenniet haft ett uppdrag att arbeta med 

strategier för tidiga insatser för barn och unga med lätt till medelsvår psykisk ohälsa 
11. I det arbetet finns det både indirekta och direkta kopplingar till 

ungdomsmottagningarnas verksamhet. Till exempel tog Socialstyrelsen nyligen fram 

ett kunskapsstöd om kvinnlig könsstympning som bland annat riktar sig till personal 

som arbetar på ungdomsmottagningar 12.  

Inom ramen för arbetet med tidiga insatser genomfördes under åren 2008-2009 en 

inventering av metoder för tidig upptäckt och tidiga insatser som används av 

verksamheter som arbetar med barn och unga 13, bland annat ungdomsmottagningen 

                                                 
11 Socialdepartementet. Uppdrag att driva nationellt utvecklingscentrum för tidiga insatser till barn och unga som 

löper risk att drabbas av svårare psykisk ohälsa. S2009/10162/HS, Socialdepartementet, 2009. 
12. Socialstyrelsen. Kvinnlig könsstympning – ett stöd för hälso- och sjukvårdens arbete. 2016  
13 Socialstyrelsen. Vilka metoder och arbetssätt används för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga? 

2015.  

 



 

16 

 

14. Inventeringen av ungdomsmottagningarna visade bland annat att det finns ett behov 

av ett nationellt stöd när det gäller vilka metoder som bör användas vid arbetet med 

tidiga insatser samt att systematisk dokumentation och uppföljning av insatser bör 

förbättras.  

Under åren 2012-2013 genomförde Socialstyrelsen en kartläggning av 

ungdomsmottagningar15. Kartläggningen används framför allt som underlag vid 

framtagandet av den nationella strategin för sexuell och reproduktiv hälsa och 

rättigheter 16. Delar av resultatet av kartläggningen är presenterat i rapporten Barn och 

ungas hälsa, vård och omsorg 2013 17 och när det gäller arbetet med psykisk hälsa 

lyfts det fram att de flesta mottagningar erbjuder någon typ av samtalsstöd (98 %) och 

att samtalsstöd i första hand ges av en kurator och i nästan lika stor utsträckning av en 

barnmorska. Drygt hälften av mottagningarna (55 %) erbjuder gruppverksamhet i 

någon form.  

 

Syftet med kartläggningen var även att ta fram nyckeltal som kan gälla för 

ungdomsmottagningar. Det förslag på nyckeltal som presenterades handlade om 

bakgrundsinformation (organisation, besöksstatistik), samordning och kontinuitet 

(samverkan), patientfokuserad vård (patientfokuserad verksamhetsutveckling, 

besökares uppfattning, besökares önskemål), tillgänglighet (geografisk tillgänglighet, 

väntetid, kontaktvägar, tillgänglig information, öppettider), säker vård (förebyggande 

åtgärder mot sexuellt överförbara sjukdomar (STI) samt oönskade graviditeter), 

kunskapsbaserad vård och socialtjänst (kompetens och kompetensutveckling, 

psykosocialt stöd) och jämlik vård (jämlikhetsarbete, tillgänglighet för olika grupper, 

gruppverksamhet för olika grupper, utåtriktad verksamhet) Arbetet med att testa och 

implementera nyckeltalen har inte inletts och det finns ingen plan för om och när det 

kommer att ske.  

 

Det finns i nuläget inget pågående eller planerat arbetet med direkt fokus på 

ungdomsmottagningar. 

 

Folkhälsomyndigheten  

Folkhälsomyndigheten är en relativt ny myndighet som bildades år 2014 genom en 

sammanslagning mellan dåvarande Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut. 

Myndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som har ansvar för att utveckla och 

stödja arbetet med att främja hälsa, förebygga ohälsa och hälsohot.  

                                                 
14 Socialstyrelsen. Ungdomsmottagningarnas metoder för att förebygga psykisk ohälsa En nationell 

inventering. 2009. 
15 Socialstyrelsen. Återrapportering av regeringsuppdrag att kartlägga ungdomsmottagningarnas verksamhet 

(S2012/267/VS). 2013 
16Socialstyrelsen. Underlag till nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. 

2013.  
17 Socialstyrelsen. Barn och ungas hälsa, vård och omsorg 2013. 2013. 
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Det arbetet Folkhälsoinstitutet gjort som indirekt eller direkt haft betydelse för 

ungdomsmottagningars arbete var framför allt fokuserad på sambandet mellan 

sexualitet och hälsa, till exempel satsningar på HIV-prevention. Psykisk hälsa var inte 

en del av folkhälsomålen och var inte ett prioriterat område även om behovet av 

satsningar på det psykosociala arbetet på ungdomsmottagningar lyftes fram i olika 

sammanhang.  

I och med att Folkhälsomyndigheten bildades skapades en särskild enhet för arbetet 

med psykisk hälsa med ansvar för att bland annat genomföra 

kunskapssammanställningar om vilka insatser som främjar psykisk hälsa och 

förebygger psykisk ohälsa. Enheten arbetar idag med att ta fram och sprida kunskap 

som indirekt har betydelse för ungdomsmottagningarnas arbete, till exempel när det 

gäller metoder som kan förebygga självmord 18. Det finns i nuläget inget pågående 

eller planerat arbetet med direkt fokus på ungdomsmottagningar.  

 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor  

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) är en statlig myndighet 

som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets 

förutsättningar. MUCF arbetar med frågor som är nära relaterade till arbetet på 

ungdomsmottagningar och en del av arbetet bedrivs i direkt anslutning till annat arbete 

som pågår på ungdomsmottagningar.  

MUCF har de senaste åren haft olika regeringsuppdrag som handlar om psykisk hälsa 

hos unga och som på olika sätt har betydelse för arbetet som bedrivs på 

ungdomsmottagningar. Bland annat när det gäller att förebygga sexuell utsatthet på 

nätet19 samt tagit fram informationsmaterial som handlar om rätten att få gifta sig med 

den man själv väljer20.  

I samband med Fokus 15, en kartläggning av ungas sexuella och reproduktiva 

rättigheter, beskrivs ungdomsmottagningens roll i det arbetet 21. Kartläggningens visar 

bland annat att ungdomsmottagningarna är en viktig källa till kunskap om sexualitet 

och reproduktion för unga, att fler tjejer än killar besöker ungdomsmottagningarna, att 

tillgången till ungdomsmottagningar ser olika ut i olika delar av landet, att 

mottagningarnas verksamhet och kompetens varierar, och att många 

ungdomsmottagningar saknar riktlinjer för och uppföljningar av sitt arbete. I sin 

slutsats skriver MUCF bland annat att Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten 

                                                 
18 Folkhälsomyndigheten. Suicidprevention. www.folkhalsomyndigheten.se/suicidprevention/ 
19 Myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor. Unga, sex och internet. www.mucf.se/unga-sex-

och-internet 
20 Ungdomsstyrelsen. Får jag gifta mig med vem jag vill? 2011. 
21 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. FOKUS 15 Ungas sexuella och reproduktiva 

rättigheter – en tematisk kartläggning. 2015 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/suicidprevention/
http://www.mucf.se/unga-sex-och-internet
http://www.mucf.se/unga-sex-och-internet
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(tidigare Statens folkhälsoinstitut) och många ungdomsmottagningar själva är positiva 

till en nationell styrning av ungdomsmottagningarnas verksamhet 22. 

Just nu pågår ett uppdrag i samverkan med umo.se som handlar om att umo.se ska 

skapa en webbsida som riktar sig till nyanlända och asylsökande barn och unga. 

Webbsidan erbjuder information på fyra olika språk samt lätt svenska. Webbsidan 

heter youmo.se och lanseras i mars år 2017.  

 

Inspektionen för vård och omsorg 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är den myndighet som bedriver tillsyn av 

hälso- och sjukvård och socialtjänst och handlägger klagomål och anmälningar. 

Vanligt är att IVO genomför inspektioner med utgångpunkt i Socialstyrelsens 

riktlinjer/vägledningar/föreskrifter för en specifik verksamhetstyp. När det gäller 

ungdomsmottagningar finns inga skrifter från Socialstyrelsen att utgå ifrån.  

När de gäller insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen kan IVO genomföra tillsyn av 

verksamheter och av personal med legitimation. Eftersom kuratorerna saknar 

legitimation genomförs inga inspektioner av deras arbete. IVO genomför också tillsyn 

av verksamheter som arbetar enligt socialtjänstlagen. Tillsyn sker både av 

verksamheter som arbetar med myndighetsutövning och de som arbetar med råd och 

service. Kuratorerna arbetar enligt råd och service paragraferna i socialtjänstlagen.  

Ungdomsmottagning finns inte som en egen valbar verksamhetstyp i IVO:s diarium 

utan det faller in under Övrig primärvårdsverksamhet. I tabell 2 finns en översikt över 

klagomål som inkommit och antalet anmälningar om missförhållande/risk för 

missförhållande som verksamheterna är skyldiga att anmäla (kallas för anmälnings- 

och underrättelseskyldighet) som rapporterats in till IVO de senaste åren. Samtliga 

klagomål och rapporter under åren 2013-2015 om missförhållande/risk för 

missförhållande handlar om insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen.  

 

Tabell 2. IVOs tillsyn över ungdomsmottagningar åren 2013-2015 

 

                                                 
22 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. FOKUS 15 Ungas sexuella och reproduktiva 

rättigheter – en tematisk kartläggning. 2015. 

 2015 2014 2013 

Klagomål 6 7 6 

Anmälnings- och underrättelseskyldighet 5 3 2 
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IVO har de senaste sex åren (2010-2016) genomfört en inspektion av en ungdomsmottagning. 

Den genomfördes år 2014 med anledning av ett klagomål från enskild rörande brister i 

samband med smittspårning 23. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting  

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation som 

har till uppgift att stödja och bidra till att utveckla kommuner, landsting och regioners 

verksamhet. Just nu pågår ett par projekt som indirekt och direkt handlar om att stödja 

arbetet som bedrivs på landets ungdomsmottagningar.  

Uppdrag Psykisk Hälsa  

SKL har genom överenskommelser med Socialdepartementet de senaste 10 åren 

arbetet med att stödja kommuner och landsting i att utveckla och förbättra arbetet med 

att främja psykisk hälsa och förebygga och behandla psykisk ohälsa24. Uppdrag 

Psykisk Hälsa kallas den pågående överenskommelsen och är ett projekt som på olika 

sätt stödjer arbetet med att vidareutveckla insatser till barn och unga, vuxna och äldre. 

Inom projektet finns olika aktiviteter som indirekt har betydelse för 

ungdomsmottagningar, till exempel arbetet med att bygga upp och vidareutveckla 

första linjen 25. Det arbete som bedrivs och som har en direkt koppling till 

ungdomsmottagningar handlar om att erbjuda stöd till kommuner och landsting i 

samband med regeringens satsning under år 2016 på att stärka arbetet med psykisk 

hälsa samt den kartläggning som presenteras i den här rapporten 26.  

 

Arbetet med att stärka folkhälsan och minska hälsoskillnaderna 

SKL arbetar kontinuerligt med att stödja kommuner och landsting med att främja 

hälsan hos barn och unga27. Arbete som indirekt kan kopplas till 

ungdomsmottagningar är bland annat arbetet med att skapa förutsättningar för jämlik 

tillgång till vård hälsa28 29 30. Arbetet som pågår och som har direkt koppling till 

ungdomsmottagningar är SKLs deltagande i arbetet med att vidareutveckla UMO.se 

som är ungdomsmottagningen på nätet31.  
 

Satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa 

                                                 
23 Inspektionen för vård och omsorg. Ärrendenummer 29569/2014. 
24 Uppdrag Psykisk Hälsa. Sammanställning av överenskommelser mellan SKL och Socialdepartementet gällande 

psykisk hälsa.http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/om-oss/hur-vi-blev-uppdrag-psykisk-halsa/ 
25 Uppdrag Psykisk Hälsa. Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa. 2015. 
26 Sveriges kommuner och landsting. Särskildsatsning på ungdomsmottagningar under år 

2016.https://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/overenskommelsenpsykiskhalsa/satsningungdomsmottagningar.818

6.html. 
27 Sverige Kommuner och Landsting. Positionspapper - Psykisk hälsa, barn och unga. 2016. 
28 Sveriges Kommuner och Landsting. Arbetet för minskade hälsoskillnader. 

https://skl.se/halsasjukvard/folkhalsa/halsaminskadeskillnader.8412.html. 
29 Sveriges Kommuner och Landsting. Göra jämlikt är att göra skillnad - Vägledning för jämlik styrning och 

ledning. 2011. 
30 Sveriges Kommuner och Landsting. Positionspapper - Hälsofrämjande hälso- och sjukvård. 2013. 
31 Ungdomsmottagningen på nätet. www.umo.se. 

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/om-oss/hur-vi-blev-uppdrag-psykisk-halsa/
https://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/overenskommelsenpsykiskhalsa/satsningungdomsmottagningar.8186.html
https://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/overenskommelsenpsykiskhalsa/satsningungdomsmottagningar.8186.html
https://skl.se/halsasjukvard/folkhalsa/halsaminskadeskillnader.8412.html
http://www.umo.se/
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Satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa är en överenskommelser mellan SKL 

och Socialdepartementet som pågår under åren 2015-201632. Satsningen handlar 

delvis om att arbeta med att främja samverkan mellan flera olika aktörer och på olika 

nivåer för att åstadkomma en förbättring av förlossningsvården och kvinnors hälsa, 

där ungdomsmottagningarna är en viktig aktör. Satsningen ska bland annat arbeta för 

god tillgång till preventivmedel och andra insatser som bidrar till färre oönskade 

graviditeter.  

 

Projekt om Maskulinitet och Jämställdhet 

SKL har träffat en överenskommelse med regeringen om en särskild satsning under 

2016 som ska arbete med att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar 

och maskulinitetsfrågor. Arbetet bedrivs med fokus på bland annat att skapa 

medvetenhet kring betydelsen av normer kring maskulinitet i arbetet med jämställdhet 

och att öka män och pojkars medvetenhet om sin egen och andras hälsa, inklusive 

sexuell och reproduktiv hälsa. Satsningen innebär inga direkta satsningar på 

ungdomsmottagningar men bland annat arbete som har indirekta kopplingar till 

ungdomsmottagningar, till exempel satsningar på att sprida av information om sex och 

samlevnad till nyanlända.   

 

Lokala uppdragsbeskrivningar och riktlinjer  

Att det inte finns nationella vägledande dokument att utgå ifrån gör att lokala 

uppdragsbeskrivningar och riktlinjer bli särskilt viktiga. I kartläggningen frågade vi 

mottagningarna om det fanns ett uppdrag att arbeta främjande/förebyggande och 

stödjande/behandlande och om det fanns riktlinjer för hur man ska arbeta. De flesta 

mottagningar uppger att det har ett uppdrag att arbeta både främjande/förebyggande 

och stödjande/behandlande vid en indikerad problematik (se tabell 3). Vid en närmare 

granskning upptäcktes dock att man på flera mottagningar upplever att det finns ett 

uppdrag att erbjuda stöd men inte behandling, vilket medför att det finns en osäkerhet 

i hur många av de 171 mottagningar som angivit att det har ett uppdrag att arbeta 

stödjande/behandlande som enbart har ett uppdrag att arbeta stödjande.  

De lokala uppdrag som finns är ofta kortfattade och övergripande och erbjuder 

begränsad vägledning för vad som ingår i uppdraget. Ofta finns tydligare 

formuleringar kring uppdraget att arbeta med medicinska insatser relaterade till 

sexuell hälsa än vad som finns när det gäller psykisk hälsa.  

 

 

                                                 
32 Sveriges Kommuner och Landsting. Satsning på förlossningsvården och kvinnors hälsa. 

https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv2015/satsningpaforlossningsvardochkvinnorshalsa.7766.html 

https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv2015/satsningpaforlossningsvardochkvinnorshalsa.7766.html
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Tabell 3. Lokala uppdrag att arbeta med psykisk hälsa 

 

 

 

  

 Finns  Saknas Vet ej Svar 

saknas 

Uppdrag att arbeta främjande/förebyggande    192 10 6 13 

Riktlinjer för hur mottagningen ska arbeta 

främjande/förebyggande   

118 73 11 19 

Uppdrag att arbeta stödjande/behandlande  171 22 13 15 

Riktlinjer för hur mottagningen ska arbeta 

stödjande/behandlande 

112 78 15 16 
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Vad vet vi om ungdomsmottagningar?  

Register och datasammanställningar   

Nationella register  

Det finns flera nationella register som innehåller uppgifter om barn och ungas 

psykiska hälsa. Uppgifterna kan användas för att få en samlad bild av den rådande 

situationen, vid utvärdering och forskning och som underlag för att planera kommande 

satsningar och utvecklingsarbete.  

Bland annat finns det som kallas för Registret för insatser för barn och unga33 som 

innehåller uppgifter om socialtjänstens insatser till barn och unga inom individ och 

familjeomsorgen. I registret finns uppgifter om beslutade insatser för barn och unga 

enligt socialtjänstlagen.  

Registret består av två delar 

 Individstatistik avseende heldygnsplacerade barn och unga 

 Mängdstatistik för beslutade öppenvårdsinsatser 

Eftersom insatser på ungdomsmottagningar genomförs som råd och service insatser 

och inte som bistånds beslutade insatser finns inga uppgifter om dessa med i 

Socialtjänstens register. 

Ett nationellt register som omfattande råd- och service insatser saknas.  

  

Patientregistret är ett annat register som innehåller uppgifter om insatser vid psykisk 

ohälsa. Patientregistret täcker idag bara behandling som sker i den slutna hälso- och 

sjukvården och läkarbesök inom den öppna vården som inte är primärvård. Det 

innebär att de insatser som erbjuds enligt hälso- och sjukvårdslagen på 

ungdomsmottagningar inte finns med i patientregistret. Behovet att utöka innehållet i 

registret till att täcka även förebyggande och tidiga insatser, vilket skulle inkluderar 

insatser som genomförs på ungdomsmottagningar, för att få en mer heltäckande bild 

av det arbetet som genomförs har frekvent diskuterats de senaste åren34 35 36.  

Utformningen och innehållet i befintliga nationella register som samlar uppgifter om 

insatser till barn och unga vid psykisk hälsa kan därför inte användas för att titta 

närmare på ungdomsmottagningar.  

 

                                                 
33 Socialstyrelsen. Registret över insatser för barn och unga. 

http://www.socialstyrelsen.se/register/socialtjanstregister/insatserbarnochunga. 
34 Socialstyrelsen. Att utveckla grunddata och indikatorer För barn och unga med psykisk ohälsa och personer med 

omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. 2015. 
35 Socialstyrelsen. Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa – uppföljning av landstingens 

insatser 2012. 2013. 
36 Socialstyrelsen. Insatser till barn och unga med psykisk ohälsa. 2011. 

http://www.socialstyrelsen.se/register/socialtjanstregister/insatserbarnochunga
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Kvalitetsregister   

Det finns idag 96 olika kvalitetsregister. Syftet med dessa är att de ska bidra med 

kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras. De innehåller 

individbaserade uppgifter om problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso- och 

sjukvård och omsorg. Det finns flera olika register över insatser till ungdomar och 

unga vuxna med psykisk ohälsa, de flesta av dessa innehåller uppgifter om 

specialiserade insatser. Register för tidiga insatser eller specifikt för insatser på 

ungdomsmottagningar saknas.    

 

Öppna jämförelser  

Öppna jämförelser är en sammanställning av information som gör det möjligt att 

jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa 

verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. 

Sammanställningarna görs på flera områden, bland annat hälso- och sjukvård, 

socialtjänst och folkhälsa. Det finns ingen information om ungdomsmottagningar i 

Öppna jämförelser.  

 

Forskning om arbete med psykisk hälsa på 

ungdomsmottagningar  

För att få en bättre bild av mängden litteratur och forskning som fokuserat på 

ungdomars psykiska hälsa och tillgång till stöd genom ungdomsmottagningar 

genomfördes en litteratursökning i databasen Pub Med. Litteratursökningen 

genomfördes på engelska och innehölls sökord så som adolescents, young adults, 

youth clinics, walk in sexual health, utilisation, effectiveness, availability och 

accessibility. Orden kompletterades med olika versioner och synonymer för att fånga 

studier som använt alternativa termer. En fullständig lista över vilka sökord som 

användes finns i bilaga 4.    

Sökningen avgränsades till att titta på studier som publicerats de senaste fem åren, 

hade målgrupp 0-25 år och fokuserade på höginkomstländer. Studierna behövde även 

finnas tillgängliga i fulltext.  

Sökningen gav 566 träffar men en stor andel berörde inte målgruppen och/eller 

sammanhanget. Efter att ha tagit bort de som inte var relevanta fanns 28 studier kvar.. 

Studierna fokuserade bland annat på olika behandlingsmetoder för psykisk ohälsa hos 

målgruppen, riskgrupper inom målgruppen, web-baserade behandlingsmetoder som 

komplement till öppenvård för unga med psykisk ohälsa, fördjupning i vilka faktorer 
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som är avgörande för målgruppens val att söka hjälp och att förstå den hjälp som 

erbjuds (psykisk hälsolitteracitet) samt en systematisk litteraturöversikt på utfallsmått 

på psykisk hälsa för målgruppen.  

Bland de 28 artiklarna fanns ingen som fokuserade direkt eller enbart på 

ungdomsmottagningars arbete. Den begränsade sökningen gör det svårt att dra några 

definitiva slutsatser. Dock indikerar sökningen att det saknas forskning om 

ungdomsmottagningars arbete med psykisk hälsa.   

 

 

 

  



 

25 

 

Vad är en ungdomsmottagning och hur är de 

organiserade?  

 

Vad gömmer sig bakom skylten?  

Det saknas en nationell definition av vad en ungdomsmottagning är och bör innehålla 

för att få kallas för en ungdomsmottagning. Föreningen för Sveriges 

Ungdomsmottagningar (FSUM) har tagit fram riktlinjer som många mottagningar 

strävar att arbeta efter men det finns ingen bindande definition 37. Det bidrar till att det 

bakom skylten ”ungdomsmottagning” kan finnas olika typer av verksamheter. 

Gemensamt är att de riktar sig till unga, oftast från 13 år och uppåt och att unga kan få 

råd och vård när det gäller sexualitet och relationer.  

 

Med vad och hur arbetar en ungdomsmottagning? 

Eftersom uppdragen kan se olika ut finns ingen gemensam beskrivning av vad man 

böra arbeta med och hur arbetet bör beskrivas. En del län har tagit fram beskrivning 

för hur arbetet ska bedrivas, dessa kan vara mer eller mindre omfattande.  

Olika mottagningar kan erbjuda olika typer av insatser. På många mottagningars 

hemsidor går dock att läsa att man som unga kan få hjälp med att  

 prata med någon om något du tycker är jobbigt 

 prata om sexuella frågor 

 prata om könsidentitet 

 kolla upp om du har könssjukdomar 

 kolla upp om du är gravid 

 kolla upp ditt kön eller hur kroppen utvecklas 

 få p-piller, kondomer eller andra preventivmedel  

 

I de fall som det finns en mer utförlig beskrivning av vad man kan få hjälp med när 

det gäller psykisk hälsa så nämns ofta oro, nedstämdhet, stress, sömn, missbruk och 

riskbruk och problem med familjen eller i skolan.  

 

Inga remisser  

För många som arbetar på ungdomsmottagningar är en viktig utgångspunkt att de 

arbetar på uppdrag av den ungdom eller ung vuxen som söker stöd eller vård. Det 

betyder ofta att mottagningarna inte tar emot remisser från andra verksamheter eller 

att andra, till exempel föräldrar, kan boka ett besök för den unge.     

 

                                                 
37 Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar. Riktlinjer för Sveriges ungdomsmottagningar. 2015. 
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Tvärprofessionellt arbetssätt  

På de allra flesta mottagningar arbetar barnmorska och kurator. Tillgången till läkare 

kan variera mellan olika mottagningar, både när det gäller antal timmar som finns 

tillgängliga och vilken typ av specialist läkare som finns tillgänglig. Vanligt är att det 

finns en gynekolog eller allmänläkare kopplad till mottagningen. På ett par 

mottagningar finns tillgång till en psykiatrer. Många mottagningar strävar efter att 

arbeta tvärprofessionellt för att på bästa sätt kunna se till helheten hos de unga som 

besöker mottagningarna. Det betyder ofta att personalen strävar efter ett arbetssätt som 

gör det möjligt att se till ungas mående och behov av insatser utifrån den fysiska och 

psykiska hälsan tillsammans.  

 

Enskilda besök  

En stor del av det arbete som ungdomsmottagningar gör sker som insatser till 

enskilda. Det kan handla om medicinska, psykosociala eller psykologiska insatser. 

När det gäller de medicinska besöken finns ofta riktlinjer för vad besöket bör 

innehålla, till exempel när det gäller preventivmedel eller provtagning för 

könssjukdomar. Liknande riktlinjer saknas på många mottagningar när det gäller 

psykosociala och psykologiska insatser och det är troligt att de finns en stor variation 

mellan olika mottagningar, 

 

Utåtriktat arbete 

En del mottagningar arbetar utåtriktat, oftast genom att de regelbundet träffar 

högstadieklasser antingen genom att klasserna kommer på studiebesök eller att 

personal från en mottagning kommer på besök till skolan. En del mottagningar deltar 

även i sex- och samlevnadsundervisningen, deltar vid föräldramöten och vid 

temadagar i skolorna. Det saknas ofta riktlinjer för vad det utåtriktade arbetet ska 

innehålla och det är troligt att det finns variation mellan olika mottagningar när det 

gäller vad som är syftet med det utåtriktade arbetet och hur man arbetar.  

Hur är mottagningarna organiserade?  

Ungdomsmottagningar kan vara organiserade på flera olika sätt. I en del län finns en 

tydlig länsövergripande organisation med en gemensam struktur för hur 

mottagningarna är organiserade och vilket uppdrag det har. I andra län saknas en 

sådan struktur. Både i de fall där det finns och i de fall där det inte finns en 

länsövergripande organisation så finns det ofta olika typer av mottagningar. I stora 

drag kan man säga att det finns tre olika typer av mottagning, dessa finns beskriva 

nedan.  

En verksamhet med enbart ett uppdrag att vara ungdomsmottagning  

En ungdomsmottagning kan vara en verksamhet som helt och enbart riktar sig till 

ungdomar och som inte har några andra uppdrag att erbjuda insatser till andra 
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målgrupper. Personalen som arbetar på mottagningen har särskild kompetens i att 

möta unga och har sin primära anställning på mottagningen. Lokalerna är ofta 

anpassad efter ungas behov och önskningar. Mottagningarna har ofta öppet alla 

vardagar i veckan.  

En filial eller mobil enhet 

En ungdomsmottagning kan också vara en verksamhet som är en filial eller en mobil 

enhet som hör samman med en verksamhet som den som beskrivs ovan. Vilken typ av 

insatser som är tillgängliga via en mobil enhet eller en filial kan variera och det finns 

olika modeller för hur de fungerar. Personal som arbetar i filialen eller den mobila 

enheten är ofta anställd på en större mottagning och åker runt och besöker olika 

platser för att ta emot unga som inte kan ta sig till den stora mottagningen. En filial 

lånar eller hyr ofta lokaler av andra verksamheter när de kommer på besök, till 

exempel på vårdcentraler eller i skolor.  

 

Exempel: Gotlands mobila team som erbjuder stöd på skolor  

Gotlands enda ungdomsmottagning ligger i Visby. För att finnas tillgänglig för unga 

som bor i andra orter arbetar personalen som arbetar på mottagningen sedan år 2015 

med att en dag i veckan besöka högstadie- och gymnasieskolor för erbjuda vård och 

stöd. Teamet lånar elevhälsans lokaler men rör sig även ute i korridorerna för att 

möta ungdomar. Både elever och personal vet när ungdomsmottagningen finns på 

plats och unga kan boka ett besök eller komma på drop-in hos barnmorska eller 

kurator. Barnmorskan skriver till exempel ut preventivmedel och svarar på frågor 

när det gäller sexualitet. Kuratorn kan erbjuda rådgivande samtal.    

 

Ungdomsmottagningen som en del av en annan verksamhet  

Ungdomsmottagningen kan också vara en verksamhet som är en del av en annan 

verksamhet. Ofta betyder det att en barnmorskemottagning har särskilda öppettider för 

ungdomar ett par timmar eller mer i veckan. Det psykosociala arbetet i den här typen 

av verksamheter innebär ofta att en kurator från kommunen finns tillgänglig i 

verksamhetens lokaler under de timmar som ungdomsmottagningen är öppen.  

Det finns också verksamheter där ungdomsmottagningen innebär tillgång till en 

barnmorska ett par timmar i veckan men där tillgång till psykosociala insatser saknas.  

 

Huvudmannaskap  

Kommun och landsting kan var och en för sig och gemensamt vara huvudman för en 

mottagning. En majoritet (57 %) av mottagningarna har landstinget som huvudman 

medan lite drygt var tionden mottagning har kommunen som huvudman (10,9%). 

Knappt var tredje mottagning (28,5%) är en mottagning där kommunen och 

landstinget båda är huvudmän för en mottagning. (se tabell 4).  
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Tabell 4. Huvudmän för ungdomsmottagningar 

 

* Mottagningar som svarat på SKL-enkät under VT 2016.  

** Statistik från FSUM, uppdateras kontinuerligt av mottagningarna själva.  

*** Mottagningar som inte uppfyller de krav som FSUM ställer för att mottagningen ska få kalla sig för 

ungdomsmottagningar.  

 

Privata mottagningar 

I kartläggningen deltog sju mottagningar som drivs av en privat aktör med ansvar för 

hela mottagningen eller tillsammans med kommun eller landsting (se tabell 5). Det 

finns även en idéburen mottagning som drivs av Stadsmissionen i Stockholm.   

 
Tabell 5. Privata utförare med ansvar för mottagning som är inkluderade i kartläggningen 

Huvudman SKL* FSUM**  

Total  221 220 

Landstinget  126 (57,0%)  96 (43,6%) 

Kommun 24 (10,9%)  25 (11,4 %)  

Landsting och kommun  63 (28,5%)  71 (32,3%)  

Privat  3 (1,4%)   

Privat tillsammans med 

kommun/landsting 
4 (1,8%)  

Idéburen organisation 1 (0,5 %)   

Annan   28 (12,7)***  

Ungdomsmottagningen  Län Huvudmän  

Ungdomsmottagningen i 

Norrtälje  
Stockholms län 

Tiohundra 

Ungdomsmottagningarna i 

Simrishamn/Tomelilla 
Skåne 

Praktikertjänst 

Kolbäcks 

Familjeläkarmottagning, 

Barnmorskemottagningen 

Västmanland 

Praktikertjänst 

Ekerö UM 
Stockholms län 

BB Stockholm Family AB 

tillsammans med Ekerö kommun  
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Utöver de mottagningar med privata utförare som finns med i kartläggningen finns 

ytterligare ett par men en lista över dessa saknas.  

 

Delat eller gemensamt huvudmannaskap – vad är bäst?  

Huruvida det är bättre att antingen kommun eller landstinget är huvudman eller om ett 

delat huvudmannaskap är bäst är en fråga som diskuteras på många håll. Under arbetet 

med kartläggningen har både för- och nackdelar lyft fram med båda modellerna. 

Bland annat så har ett delat huvudmannaskap lyfts fram som något som kan stärka 

utgångspunkten att medicinska och sociala insatser på mottagningarna ska 

komplettera varandra för att se till helheten i mötet med unga. Genom att 

mottagningen är förankrad både i kommunen och landstinget bidrar det även till att 

man kan samverka och samarbeta med verksamheter både inom landstinget och 

kommunen. Fördelar som lyfts fram med att mottagningen bara har en huvudman är 

att det gör det lättare att skapa en samsyn kring vilket uppdrag mottagningen har och 

hur man ska arbeta för att uppnå målsättningarna inom ramen för det uppdraget.  

 
Tabell 6. För- och nackdelar med en respektive två huvudmän 

Ungdomsmottagningen i Bålsta Uppsala Familjeläkarna Bålsta  

UM i Sävja Uppsala Capio VC Sävsjö  

Ungdomsmottagningen Arboga Västmanland  

Exempel fördelar med en huvudman Exempel på fördelar med ett delat 

huvudmannaskap  

Samsyn kring uppdraget att arbeta med 

fysisk och psykisk hälsa. 

Bidrar till samsyn mellan kommun och 

landsting när det gäller insatser till 

målgruppen. 

Gemensamma strukturer och rutiner för 

till exempel dokumentation och 

uppföljning för alla som arbetar på UM. 

Närheten till både kommunens och 

landstingets andra verksamheter 

eftersom personalen har en närmare 

koppling till andra verksamheter.  

Samlade satsningar på vidareutveckling 

av personal och verksamhet.  

Ger mindre kommuner större 

möjlighet att driva 

ungdomsmottagning eftersom man då 

kan ’låna personal’ från andra 

verksamheter.  

Alla anställda som arbetar på en 

mottagning likvärdiga förutsättningar 

vilket bidrar till att skapa en känsla av 

teamkänsla.  

Mindre kommuner större möjlighet att 

driva ungdomsmottagning. 
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Ungdomsmottagningar i olika län/regioner 

 

Blekinge  

Efter en utredning av ungdomsmottagningsverksamheten under åren 2005-2006 

omorganiserades verksamheten i början av år 2007 till en länsövergripande enhet 

inom primärvården.  

I samband med omorganisationen beslutades att UM skulle ta emot ungdomar upp till 

och med 25 år. Anledningen till detta var att man dels ville kunna möta 

högskoleungdomar och andra unga vuxna i olika utsatta situationer och dels för att 

kunna etablera en verksamhet som blev tillräckligt omfattande vad gäller resurser och 

uppdrag/omfattning för att reducera sårbarhet och öka möjligheten att erbjuda alla 

ungdomar och unga vuxna jämlik vård oavsett vilken kommun man bor i.  

Efter en utredning med uppdraget att ta fram ett förslag på hur 

ungdomsmottagningarna i Blekinge ska se ut i framtiden beslutades det att stärka 

ungdomsmottagningarna och att verksamheten även i fortsättningen ska vara en egen 

organisation inom primärvården. Man tillförde även medel för att utveckla och stärka 

den psykosociala kompetensen på mottagningarna. Sedan år 2012 är all personal utom 

läkare anställda på UM. I dag finns fem mottagningar, alla med landstinget som 

huvudman.  

 

Dalarna 

I Dalarnas län finns 15 mottagningar, elva av dessa har både kommun och landsting 

som huvudman medan fyra mottagningar har landstinget som huvudman. Den enda 

kommunen som i dagsläget saknar en ungdomsmottagning är Gagnefs kommun, som 

hänvisar ungdomarna till Borlänge eller Leksands ungdomsmottagning. I Malung-

Sälens kommun har man under vinterhalvåret två mottagningar.  

I Dalarna arbetar mottagningarna självständigt, och en central organisation saknas. I 

Region Dalarna, kommunförbundet där länets 15 mottagningar och landstinget är 

representerat, pågår just nu en diskussion om behovet av att skapa en mer 

centraliserad organisation i syfte att öka jämlikheten mellan mottagningarna när det 

gäller tillgänglighet och kvalitet. Just nu planerar man att starta ett pilotprojekt i 

Borlänge, Säter och Gagnef, där Borlänge blir huvudmottagning och Gagnef och Säter 

blir satellitmottagningar. Detta skulle öka tillgängligheten för de mindre 

kommunernas ungdomar då de i så fall får möjlighet att kontakta Borlänges 

mottagning som har öppet fem dagar i veckan, istället för att vara begränsade till den 

dagen och tiden som deras egen mottagning har öppet. Samma diskussioner pågår i 

Mora (med Orsa och Älvdalen som satellitmottagningar). 
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Gävleborg  

I Gävleborgs län finns nio mottagningar; Bollnäs (där Edsbyns mottagning är en 

filial), Gävle, Hudiksvall, Ljusdal, Söderhamn och Sandviken (där Hofors och 

Ockelbos mottagningar är filialer). Sedan fem år tillbaka är landstinget arbetsgivare 

för samtlig personal som arbetar på ungdomsmottagningarna i Gävleborg och samtliga 

mottagningar har en gemensam verksamhetschef på Region Gävleborg. Kommunen 

bidrar med ekonomiska resurser för kurator. Överflyttningen av den psykosociala 

resursen från kommun till landsting, i kombination med besparingskrav, har dock lett 

till att fler och fler kommuner har valt att avsluta sina finansiella bidrag till 

ungdomsmottagningarnas verksamhet. Vid tidpunkten när kartläggningen 

genomfördes var det tre kommuner som bidrar ekonomisk till 

ungdomsmottagningsverksamheten.  

 

Halland  

I Region Halland finns sex mottagningar, en i varje kommun. Landstinget är 

huvudman för samtliga mottagningar och är tillsammans med kvinnohälsovården en 

egen enhet inom förvaltningen Ambulans diagnostik och hälsa. Verksamheterna har 

en gemensam verksamhetschef. Ungdomsmottagningarna är fördelade mellan två 

avdelningschefer med egen personal och budget där den ena ansvarar för Halmstad, 

Hylte och Laholm medan den andra ansvarar för Varberg, Falkenberg och 

Kungsbacka. 
 

Jämtland  

I Jämtlands län finns tre ungdomsmottagningar; Östersund, Sveg och Strömsund. 

Region Jämtland Härjedalen ansvarar för ungdomsmottagningen i Östersund och 

Strömsund, och i Sveg delar regionen och kommunen på huvudmannaskapet. 

Organisationen för Jämtlands ungdomsmottagningar är centraliserad med en 

gemensam verksamhetschef på Region Jämtland Härjedalen, ett gemensamt 

tidsbokningssystem och gemensam budget. Det utåtriktade arbetet genomförs i 

samarbete med kommunerna i länet.  

 

Jönköping 

I Jönköping finns tio mottagningar fördelade över tretton kommuner. Kommun och 

landsting är gemensam huvudman för de flesta mottagningarna i regionen med 

undantag för två av mottagningarna där landstinget är ensam huvudman. Det saknas 

en formell länsövergripande struktur för mottagningarna men det finns samarbete 

mellan mottagningarna när det gäller bland annat uppföljning av kvalitet och 

brukarupplevelse och arbetet med att skapa en länsövergripande modell pågår.   
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Kalmar 

I Kalmar län finns 13 ungdomsmottagningar fördelat mellan 12 kommuner, 11 av 

dessa har landstinget som huvudman medan kommun och landsting delat 

huvudmannaskap för två mottagningar. Ansvaret för mottagningarna är uppdelat i två, 

en i norra och en i södra länet. I södra Kalmar län finns åtta kommuner och i varje 

kommun finns en ungdomsmottagning. Två av dessa, i Kalmar och Nybro, finns större 

mottagningar medan mottagningarna i de resterande sex kommunerna är en del av 

barnmorskemottagning/familjecentralsverksamhet och har särskilda öppettider för 

ungdomar. I norra Kalmar län finns resterande fem mottagningar; Gamleby, 

Västervik, Hultsfred, Oskarshamn och Vimmerby.  

 

Kronoberg  

I Kronobergs län finns totalt 8 ungdomsmottagningar, en i varje kommun. Dock 

tillhandahåller enbart hälften psykosociala resurser varav två mottagningar har 

besvarat denna kartläggnings frågor. 

 

Norrbotten 

I Norrbottens län finns åtta ungdomsmottagningar angivna på Norrbottens läns 

landstings hemsida, som sorteras under division Närsjukvård. I en revisionsrapport om 

ungdomsmottagningarnas verksamhet och service i Norrbottens läns landsting 

genomförd av PwC i maj 2016 framkommer det dock att landstinget bedriver 

”ungdomsmottagningsliknande verksamheter” även i Arvidsjaur, Pajala och 

Jokkmokk, samt att det kan bedrivas mottagningar även i Arjeplog och Övertorneå38. 

Enligt uppgift i denna kartläggning är det dock endast Pajala som har en regelrätt 

ungdomsmottagning av dessa, då UM i Arvidsjaur lade ned sin verksamhet under 

hösten 2015. I Jokkmokk är verksamheten integrerad med hälsocentralen och har 

ingen egen budget. Där saknas även en kurator. I Arjeplog kan ungdomar boka tider 

hos barnmorska via telefon, men detta gäller då endast ärenden som gäller sexuell 

hälsa. I Övertorneå hänvisar man ungdomarna till Kalix ungdomsmottagning.  

Organisationen av Norrbottens ungdomsmottagningar är decentraliserad, och varje 

mottagning har en egen verksamhetschef som även är chef för en hälsocentral i 

kommunen. Detta medför att mottagningarna arbetar självständigt, och central 

styrning och samordning saknas.  

Norrbotten varierar huvudmannaskapet, då vissa mottagningar enbart har landstinget 

som huvudman och andra har delat huvudmannaskap mellan kommun och landsting. 

Skåne 

                                                 
38 PwC. Ungdomsmottagningarnas verksamhet och service. Norrbottens läns landsting. Revisionsrapport. 2016. 
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I Skåne finns 15 offentliga och två privata mottagningar. De 15 offentliga 

mottagningarna (13 mottagningar, en mobil enhet och en filial) är organiserade som 

en egen enhet inom primärvården med en verksamhetschef och fem områdeschefer. 

Mottagningarna är organiserade i mindre och större mottagningar. Personalen som 

arbetar på mottagningarna är alla anställda inom enheten och kan i vissa fall fördela 

sin tid mellan olika mottagningar. De två privata mottagningar finns i Simrishamn och 

Tomelilla och är organiserade under det privata sjukhuset i Simrishamn som drivs av 

Praktikertjänst.  

 

Stockholm 

I Stockholm finns 33 ungdomsmottagningar i länet fördelat på 26 kommuner. Det 

finns ingen gemensamstruktur för samtliga mottagningar.  

 Av dessa drivs åtta av kommun och landsting tillsammans (oftast stadsdelar 

inom Stockholms stad men även några kranskommuner (Salem, Värmdö). På 

dessa mottagningar är barnmorskorna anställda av Stockholms läns 

sjukvårdsområde (SLSO) inom Stockholms läns landsting, kuratorerna är 

anställda av respektive stadsdel inom Stockholms stad eller kommunerna 

(Salem och Värmdö).  

 Nitton mottagningar har ett kommunalt huvudmannaskap och där det finns ett 

avtal med landstinget för den medicinska personalen.  

 Två mottagningar har kommunen och en privat aktör som gemensamma 

huvudmän (Ekerö och Nynäshamn).  

 Två mottagningar har enbart landstinget som huvudman, där all personal är 

anställd av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)  inom Stockholms läns 

landsting (Nacka och Tyresö). 

 En mottagning drivs av en intresseorganisation med avtal med Stockholms 

läns landsting. 

 En mottagning drivs helt av en privataktör.  

 

Södermanland 

I Södermanland finns totalt nio ungdomsmottagningar, det vill säga en mottagning per 

kommun. Samtliga ungdomsmottagningar i länet har ett delat huvudmannaskap där 

landstinget står för det kliniska arbetet och kommunen för det psykosociala arbetet 

Landstinget i Södermanland har tagit fram en handlingsplan för arbetet med sexualitet 

och hälsa där ungdomsmottagningarna i länet ingår som en huvudaktör för att uppnå 

målen. I länet finns en samordnare för sexualitet och hälsa samt en 

samordningsbarnmorska som fyller en samordnande funktion för mottagningarna. 

 

Uppsala 
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I Uppsala län finns 11 mottagningar. Fyra av de elva mottagningarna är lokaliserade i 

Uppsala kommun varav den största är ungdomsmottagningen i Uppsala city. Den 

nyaste mottagningen ligger i Heby kommun och tillkom 2016. 

Ungdomsmottagningarna i Uppsala har olika verksamhetschefer och huvudmän. Även 

om samtliga mottagningar ligger under landstinget så är de fördelade på olika 

förvaltningar och ett par drivs av privata aktörer.  

I dagsläget finns ingen samordningsfunktion för dessa. Organisationen av 

ungdomsmottagningarna kan därför påstås vara decentraliserad. Dock är vissa 

funktioner centraliserade såsom psykologtjänsterna. Totalt är 6 psykologer anställda 

på Kvinnokliniken (fördelade på 5 tjänster) och 5 av dessa ambulerar på ett flertal av 

de mottagningar som ligger under vårdcentraler kopplat till mödravårdscentraler.   

År 2016 presenterades en utredning av behovet av samordning av 

ungdomsmottagningarna i Uppsala och ett pågående arbete med att skriva ett 

tilläggsåtagande i regelboken för MVC (uppdrag för de ungdomsmottagningar som 

ligger under mödravården i primärvården). 

Västra Götaland 

I Västra Götaland finns 54 ungdomsmottagningar. 46 av dessa är organiserad i en 

länsövergripande modell som är organiserade som en del av det som kallas för 

närhälsan, vilket är de verksamheter som tillhör den offentliga primärvården. 

(tillsammans med verksamheterna vårdcentraler, bvc, rehabilitering, 

barnmorskemottagningar, barn- och ungdomsmedicin och gynekologi). Den 

länsövergripande modellen målsättning är att erbjuda stöd och vård på lika villkor till 

alla unga i regionen och bidra till en gemensaka standard kring kompetens och 

resurser. Modellen bygger på en nivåindelning med tre olika typer av mottagningar; 

huvudmottagning, basmottagning och när mottagning.  

 

Av de övriga åtta mottagningar, som inte ingår i den länsövergripande modellen, finns 

sex i Göteborg där de drivs av respektive stadsdel. Bland de sex mottagningarna finns 

en gemensam struktur för det psykosociala arbetet som bedrivs i form av ett projekt 

som kallas för HälsUM. Projektet fungerar som en egen enhet som ansvara för att 

mottagningarnas utåtriktade och hälsofrämjande arbete. Bland annat arbetar men 

gruppverksamheter kring metoderna ACT och MHFA.  

Ytterligare två finns Stenungssund och på Tjörn där kommunerna delar 

huvudmannaskap med privata barnmorskemottagningar.  

 

Värmland 

I Värmland finns 17 mottagningar, en i varje kommun förutom i Karlstads kommun som har 

två. Vid mättillfället var dock tre mottagningar stängda eftersom det saknades personal för att 



 

35 

 

hålla öppet, vilket ibland kan vara fallet i Värmland. Huvudmannaskapet för 

ungdomsmottagningarna i Värmland är inte enhetligt. En enda mottagning drivs helt och 

enbart av landstinget, heltidsöppna mottagningen Druvan i Karlstad. Resten av 

mottagningarna utom två har delat huvudmannaskap mellan landstinget och den kommun i 

vilken mottagningen ligger. Landstinget anställer barnmorskan och läkaren, medan 

kommunen anställer kuratorn. Till sist finns två mottagningar som helt eller delvis drivs av 

företag, men inom landstingets så kallade Hälsoval. Det saknas en länsövergripande 

organisation för ungdomsmottagningarna i Värmland, diskussioner om hur en sådan skulle 

kunna se ut pågår dock. 

Västerbotten 

I Västerbotten kallas mottagningarna både för ungdomsmottagning och 

ungdomshälsa. Det finns tre mottagningar i länet (Umeå, Skellefteå och Lycksele). 

Mottagningen i Umeå har landstinget som huvudman och har ett formellt uppdrag att 

vara en del av första linjen. I Skellefteå är mottagningen organiserad under 

primärvården där kvinnokliniken i Skellefteå abonnerar och arbetar på primärvårdens 

uppdrag med sin ungdomsmottagning. Mottagningen i Lycksele köper 

barnmorsketjänst av kvinnokliniken. Det pågår just nu ett arbete med att stärka 

hälsocentralerna som finns i glesbygden så att dessa skulle kunna ingå i en 

länsövergripande modell för ungdomsmottagningar. Ny mottagning planeras i 

Vilhelmina, Malå/Norsjö, Storuman och Dorotea/Åsele.    

 

Västernorrland  

Sedan år 2009 finns i Västernorrland en länsövergripande modell där länets samtliga 

sju mottagningar ingår. Landstinget i Västernorrland är huvudman för samtliga 

mottagningar och är tillsammans med MVC en egen enhet inom primärvården. 

Modellen innebär att enheten har en egen budget, att det finns en enhetschef med 

ansvar för samtliga mottagningar och att den personal som arbetar på mottagningarna 

är anställda inom enheten och kan fördela sin tid mellan olika mottagningar.  

 

Västmanland  

I Västmanlands län finns nio mottagningar. Två kommuner (Norberg och 

Skinnskatteberg) saknar ungdomsmottagning men samarbetar med mottagningen i 

Fagersta. Samtliga mottagningar har delat huvudmannaskap, antingen mellan kommun 

och landsting eller mellan en privat aktör och kommunen. Den medicinska delen av 

verksamheten finansieras av landstinget medan den psykosociala delen finansieras av 

kommunerna.   
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I Västmanland arbetar varje mottagning självständigt och en central organisation 

saknas. Landstinget Västmanland har dock en samordnare för 

ungdomsmottagningarna på deltid. Under år 2015 genomfördes en utredning av länets 

ungdomsmottagningar och en omorganisation diskuteras i länet. Det som diskuteras är 

främst möjligheten att samla samtliga mottagningar i en egen enhet. Några 

frågeställningar återstår dock att se över innan man kan fatta beslut, till exempel 

gällande kuratorernas organisatoriska tillhörighet samt hur förhållandet ska se ut till 

de privata mottagningarna. 

Örebro 

Det finns fyra mottagningar i Örebro. I Örebro ligger samtliga mottagningar under 

Region Örebro län, där både landstinget och kommunerna finns representerade.  

De totalt fyra mottagningarna är centralt organiserade sedan 2009 under Örebro läns 

ungdomsmottagning med gemensam verksamhetschef. År 2011 fick 

ungdomsmottagningarna resurser för att utöka den psykosociala kompetensen som ett 

led i att utgöra en del av första linjens psykiatri i länet. 

 

Östergötland  

I Östergötland finns totalt nio ungdomsmottagningar samt en samtalsmottagning 

(Linköping SM). Organisationsmodellen är decentraliserad och mottagningarna är 

fördelade på ett antal vårdenhetschefer och verksamhetschefer. Majoriteten har delat 

huvudmannaskap mellan både landsting och kommun. Linköpings samtalsmottagning 

samt Norrköpings ungdomsmottagning drivs dock av landstinget. 

Ungdomsmottagningen i Linköping har ett uppdrag att vara en del i länets första linje.  
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Vem betalar och vad kostar det?  

Under arbetet med kartläggningen ställdes frågor om vad mottagningarna kostar och 

vem som betalar. Att få bra svar på frågor om resurser var en av de svåraste delarna av 

kartläggningen och det finns en del otydligheter i de svar som rapporterades in och det 

går därför inte att säga med säkerhet att det som presenteras här med säkerhet 

stämmer. Eftersom resurser är en viktig del av att förstå förutsättningar och det arbete 

som idag görs har vi dock valt att presentera det som rapporterades in. Vi hoppas på 

att det ska leda till en dialog som bidrar till förståelsen för hur man idag resonerar 

kring fördelningen kring resurser som den ser ut idag och hur man skulle kunna tänka 

framöver för att stärka arbetet med psykisk hälsa på ungdomsmottagningarna.   

Mottagningarna ombads ange hur budgeten för år 2015 hade sett ut och hur stor andel 

som kommunen respektive landstinget stod för. Många mottagningar hade svårt att 

svara på frågan, av 221 mottagningar som deltog i kartläggningen svarade 101 

mottagningar på frågan om den totala budgeten medan 76 svarade både på frågan om 

den totala budgeten och hur stor andelen kommunen respektive landstinget stod för. 

Framför två förklaringar angavs till varför frågan om budget inte gick att svara på. En 

av förklaringarna handlar om att ungdomsmottagningen är en del av en annan 

verksamhet och saknar en egen budget. Den andra förklaringen var att mottagningen 

har två huvudmän men saknar gemensam budget och att det saknas en överblick över 

vad verksamheten kostar. Det är möjligt att det skulle gå att få fram information för 

fler mottagningar men att det då skulle kräva en del arbete för ansvarig för 

mottagningarna.  

På vilka grunder som beslut om hur mycket medel som ska tillföras en eller flera 

mottagningar fattas är svårt att veta. En behovsanalys saknas ofta som beslutsunderlag 

och eftersom de uppdragsbeskrivningar som finns ofta är otydliga saknas en 

diskussion om koppling mellan uppdrag och tillsatta medel.  

Ofta tillför både kommun och landsting medel, även om en av dem är huvudman, men 

det är svårt att skapa en överblick över vad som avgör hur mycket en kommun och ett 

landsting är beredda att satsa på en ungdomsmottagning. En del landsting bidrar med 

en fast summa per invånare i målgruppen, andra bidrar per besök och en del har en 

modell där båda en fast summa och ersättning per besök ingår. Kommunerna bidrar 

ofta med en fast summa men det är även vanligt att kommuner istället för att tillföra 

medel bidrar med personal. Ofta handlar det då om en kurator som har sin tjänst inom 

socialtjänsten eller inom skolan och som arbetar ett par timmar i veckan på 

ungdomsmottagningen.  

Ofta saknas också en tydlighet kring hur medel bör fördelas mellan arbetet med 

atterbjuda medicinska och psykosociala insatser. Även tydlighet kring hur medel bör 

användas till det utåtriktade arbetet och hur medel bör fördelas mellan det främjande, 

förebyggande och behandlande arbetet saknas.  
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Vad kostar det?  

Frågor om medel och budget var som sagt svåra för många mottagningar att svara på 

och det finns en risk för att det finns en del felaktigheter i de siffror som rapporteras 

in. Till exempel kan det vara så att medel som tillförs i form av personal saknas som 

en del av de medel som mottagningen har att nyttja. Dock tror vi att den information 

som lämnats in är tillräckligt bra för att kunna användas för att får en indikation på hur 

det ser ut. 

Eftersom mottagningarna är olika stora så kan budgeten skilja sig mycket åt mellan 

olika mottagningar. Den mottagning som hade den största budgeten under år 2015 

hade 17 760 000 kr att förfoga över medan den som hade minst hade 111 400 kr. I 

genomsnitt hade en ungdomsmottagning under år 2015 en budget på knappt 3 757 000 

kr (se tabell 7).   

 

Tabell 7. Medel för år 2015 baserat på budgeten för 101 mottagningar 

 

Det finns även skillnader mellan hur mycket pengar som finns per ung i målgruppen. 

Om man slår ut budgeten för år 2015 på antalet invånare i målgruppen som finns i 

kommunen där mottagningen ligger så skiljer det sig mellan hur mycket pengar som 

finns per ungdom. I genomsnitt finns knappt 520 kronor per ung i målgruppen. Den 

kommun där det finns mest pengar per ungdom finns det 1714 kronor och i den 

kommun där det finns minst finns det 59 kronor per ung i målgruppen (se tabell 8).   

 

Tabell 8. Pengar per ung i målgruppen (budgeten delat på antal i målgruppen som bor i upptagningsområdet) 

Antal mottagningar som svarande på frågan  101 

Medelvärde 3 756 801 kr  

Median  2 785 000 kr  

Minimum 111 400 kr  

Maximum 17 760 000 kr  

Antal mottagningar som svarade på frågan  
94 

Medel 519,44 kr/ungdom 
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För att få en uppfattning om skillnaderna i hur mycket resurser som finns per ung i 

målgruppen beror på storleken på kommunen jämförde vi sex mindre och sju 

mellanstora kommuner med ungefär lika många invånare i målgruppen. Bland de 

mellanstora kommunerna (12000-16387 unga i målgruppen) varierade det mellan 236  

till 875 kronor.  I gruppen med mindre kommuner (663-1223 invånare i målgruppen) 

varierade det mellan 120 till 590 kronor.  

 

Tabell 9. Fördelning mellan sex medelstora kommuner gällande total budget för 2015 och summa per individ i 

målgruppen 

 

Tabell 10. Fördelning mellan sju små kommuner gällande total budget för 2015 och summa per individ i 

målgruppen 

Median 480,66kr/ungdom  

Minimum 59 kr/ungdom 

Maximum 1714 kr/ungdom 

Kommun Målgrupp Budget 2015 Kr per inv i målgrupp 

Borås 16 387 7 367 000 kr 450 kr 

Jönköping 15 286 3 600 000 kr 236 kr 

Umeå 14 887 11 000 300 kr 739 kr 

Halmstad 14 800 7 500 000 kr 507 kr 

Falun 13 000 4 792 000 kr 369 kr 

Gävle 12 000 9 270 000 kr 773 kr 

Kommun Målgrupp Budget 2015  Kr per inv i målgrupp 

Dals Ed 663 391 000 kr 590 kr 

Vansbro 746 314 000 kr 421 kr 
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Det går inte att säga något om hur mycket resurser en ungdomsmottagning borde ha 

eftersom det finns många faktorer som påverkar det beslutet. Olika mottagningar har 

olika uppdrag och behöver olika mycket resurser för att möta det uppdraget. Det kan 

även finnas skillnader i lokala förutsättningar och behov som påverkar vilka medel 

som avsätts för ungdomsmottagningen. Det går inte heller att säga något om 

kommuners och landstings generella satsningar på unga och ungas hälsa eftersom att 

olika kommuner och landsting kan ha valt att satsa på andra verksamheter än 

ungdomsmottagningen. En samlad bild av hur medel fördelades under år 2015 kan 

dock användas som ett underlag för en diskussion om hur kommuner och landsting 

resonerar kring medel som avsätts för ungdomsmottagningar.  

 

Vem står för kostnaden?  

Oavsett om det är kommun eller landsting som är huvudman så är det vanligt att båda 

bidrar till en mottagning. För de mottagningar (N= 76) som svarat på frågan om 

fördelningen mellan hur stor andel kommunen och landstinget står för är det 

landstinget som står för merparten av kostnaden. Bland de 76 mottagningarna står 

landstinget för hela kostnaden för 25 mottagningar och för mer än 75 % av kostnaden 

för ytterligare 25 mottagningar.  För tre mottagningar står kommunen för hela 

kostnaden och för fyra mottagningar står kommunen för mellan 50-75 % av 

kostnaden. För fem mottagningar bidrar kommun och landsting med lika mycket (se 

tabell 12).  

För de 64 mottagningar där landstinget är huvudman står landstinget för merparten av 

kostnaden för samtliga 64 mottagningar. Landstinget står även för merparten av 

kostnaden när det är kommunen som är huvudman. I de fall där kommun och 

landsting båda är huvudman för en mottagning (N=14) står landstinget för merparten 

av kostnaden för 10 av mottagningarna, för två mottagningar står kommunen för en 

större andel av kostnaden och för två mottagningar delar man lika (se tabell 11).  

 

Vingåker 1159 188 000 kr 162 kr 

Älvsbyn 1200 155 000 kr 129 kr 

Mellerud 1223 561 000 kr 459 kr 

Surahammar 1224 147 000 kr 120 kr 

Lycksele 1305 571 000 kr 438 kr 
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Tabell 11. Fördelningen mellan kommun och landsting gällande tillförda medel för år 2015 

 

 

Tabell 12. Andelen av den totala kostnaden som landstinget stod för under 2015 fördelat på antal mottagningar.  
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Totalt antal mottagningar  76 5 7 64 

Mottagningar med kommunen som 

huvudman   

15 3 5 7 

Mottagningar med landstinget som 

huvudman   

47 0 0 47 

Mottagningar med kommunen och 

landstinget som huvudman   

14 2 2 10 

Landstinget har betalat andel av budget (från år 2015) 

0 % 1-24% 25-49% 50 % 51-75% 76-99% 100 % 

3 0 4 5 14 25 25 
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Tillgänglighet till psykosociala och psykologiska 

insatser  

 

Att det finns variation i tillgänglighet och kvalitet i insatser som 

ungdomsmottagningar erbjuder visste vi innan vi påbörjade arbetet med 

kartläggningen. Dock kändes det angeläget att få en samlad bild av hur stor den 

variationen är och hur den tar sig uttryck. Jämlik tillgång till vård och omsorg som 

håller hög kvalitet är grundläggande i arbetet för en jämlik hälsa hos befolkningen. 

Jämlik hälsa är en del av regeringens mål om att de påverkbara hälsoklyftorna ska 

slutas inom en generation och det pågår flera satsningar i anslutning till målet39 40. Att 

fundera över hur variation mellan olika mottagningar ser ut och hur man kan arbeta 

för ökad jämlikhet för alla Sveriges unga som har behov av insatser på 

ungdomsmottagningar är en viktig del i det arbetet.   

Det finns mycket som påverkar tillgänglighet till ungdomsmottagningar. I samband 

med kartläggningen har vi tittat på närheten till en mottagning, öppettider och 

väntetider. Vi har även tittat på hur tillgängligheten till personal med kompetens att 

arbeta med psykisk hälsa ser ut och hur tillgänglig mottagningen är för olika grupper.  

 

Närhet till och vägen in    

Närheten till en ungdomsmottagning  

Närheten till en ungdomsmottagning lyfts ofta fram som en förutsättning för att kunna 

arbeta främjande och förebyggande och med tidiga insatser. Kartläggningen visar att 

det i många kommuner finns en ungdomsmottagning (karta 1). Tillgängligheten när 

det gäller bland annat öppettider och tillgång till insatser varierar dock mellan 

mottagningarna. Balansen mellan närheten till en mottagning och vad mottagningen 

kan erbjuda i termer av tillgänglighet och kvalitet är något som diskuteras i många 

kommuner och landsting. På mindre orter och i glesbygden är det svårt att både finnas 

nära målgruppen och samtidigt hålla hög tillgänglighet och kvalitet. Mottagningar på 

små orter kan ofta bara hålla öppet ett par timmar i veckan och personalen som 

bemannar mottagningen under dessa har ofta i begränsad utsträckning 

vidareutbildning relevanta för arbetet på ungdomsmottagningar. Det finns också 

fördelar med att vara nära målgruppen, vilka har lyfts fram under arbetet med 

kartläggningen. Närheten gör det möjligt för alla att söka stöd och vård, även grupper 

som inte är så mobila som till exempel yngre ungdomar eller socialt utsatta grupper 

får tillgång till mottagningen. Lokalkännedom och överblick över vad som händer i 

                                                 
39Kommissionen för jämlik hälsa. http://kommissionjamlikhalsa.se/,  
40 Sveriges kommuner och Landsting. Nationell plattform för jämlik vård och hälsa.  

https://skl.se/halsasjukvard/jamlikvardochhalsa/nationellplattform.1593.html. 

http://kommissionjamlikhalsa.se/
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samhället lyfts också fram som en möjlighet till att snabbt agera. Även att kunna 

erbjuda stöd i ett sammanhang, det vill säga i en lokal kontext som man känner väl,  

lyfts fram som något positivt.  

 

Figur 1. Kommuner med en eller flera ungdomsmottagningar 

I en del län och regioner har man utformat modeller som gör det möjligt att bibehålla 

närheten till en mottagning för unga och samtidigt arbeta med kvaliteten i de insatser 

som erbjuds, vilket man exempelvis gjort i Västernorrland och Västra Götaland. En 

del län arbetar även med att öka tillgängligheten med hjälp av digitala lösningar. I 

Västra Götaland öppnades under hösten den första virtuella ungdomsmottagningen på 

nätet.  

 

Exempel: Västernorrlands modell med fokus på närhet och kvalitet  

År 2009 genomgick ungdomsmottagningarna en omorganisation och blev något 

som kallas för en länsorganisation. Landstinget i Västernorrland är huvudman för 

samtliga mottagningar och ungdomsmottagningarna är, tillsammans med MVC, en 

egen enhet inom primärvården. För att bibehålla en hög tillgänglighet och samtidigt 

arbeta för en hög kvalitet finns det en mottagning i alla länets sju kommuner 

samtidigt som att alla mottagningar tillhör samma organisation. De betyder att de 
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har samma chef, en gemensam budget och att det finns en enhetlig syn på 

ungdomsmottagningarnas uppdrag. Den personal som arbetar på mottagningarna är 

alla anställda inom enheten för ungdomsmottagningar och delar ofta sin tid mellan 

olika mottagningar. Det skapar bra förutsättningar för att personalen har hög och 

specifik kunskap och kompetens med fokus på unga.  

 

Exempel: Virtuell ungdomsmottagning i Västra Götaland 

Genom att ladda ner en app i mobilen kan unga besöka den virtuella 

ungdomsmottagningen. Den virtuella mottagningen kan erbjuda unga insatser via 

videolänk med personal som arbetar på mottagningar i länet. Tillgängligheten ökar 

oavsett geografiska avstånd. De insatser som erbjuds via videolänk är bland annat 

preventivmedel, sexualitet, relationer, samtal om man är bekymrad, inte mår bra 

eller bara vill fråga om nåt som känns viktigt. Projektet pågår under våren 2017 och 

ska sedan utvärderas.  

 

 

Vägen in  

Många ungdomsmottagningar arbetar med att hitta sätt som passar unga när det gäller 

att komma i kontakt med ungdomsmottagningen. Till exempel arbetar många 

mottagningar med drop-in-tider. Hur unga tar eller kommer i kontakt med 

psykosociala och psykologiska insatser kan inte den genomförda kartläggningen svara 

på men är en viktig fråga för det kommande utvecklingsarbetet. Många mottagningar 

lyfter fram besöket hos barnmorskan som en vanlig väg till kontakt med kuratorn eller 

psykologen, det vill säga att man bokar ett besök hos barnmorskan för preventivmedel 

eller för att testa sig och att barnmorskan via ett bedömningssamtal uppmärksammar 

behovet att träffa en kurator eller psykolog. Att barnmorskan kan fungera som en länk 

till psykosociala och psykologiska insatser lyfts ofta fram som en styrka. En annan 

sida av samma mynt är att det kan påverka tillgängligheten för de unga som inte vill 

eller har behovet av att besöka en barnmorska. Under kartläggningen har 

ungdomsmottagningarnas behov av att synliggöra möjligheten för unga att besöka 

ungdomsmottagningen vid behov av stöd, även om behovet inte har med det sexuella 

eller relationella att göra, uppmärksammats. Möjligheten att ta fram statistik över hur 

många unga som hänvisas av barnmorska till kurator/psykolog ser olika ut på olika 

mottagningar men under arbetet med kartläggningen har vi inte stött på någon 

sammanställning där det framgår hur många besök hos kurator/psykolog som bokats 

efter ett besök hos barnmorska.  
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Tillgång till och kunskap hos personalen  

Ambitionen på många mottagningar är att personalen ska arbeta tvärprofessionellt. 

Kuratorn och barnmorskan är de två yrkeskategorier som genomför det mesta av 

arbetet på en ungdomsmottagning. Ofta finns det tillgång till läkare vid behov eller per 

timmar i veckan och i enstaka fall finns en läkare anställd på mottagningen. Finns 

tillgång till psykolog, antingen på timmar vid behov eller som anställd på 

mottagningen. (se tabell 14). 

 

Antalet tjänster per invånare  

Hur många unga i målgruppen som barnmorskor, kuratorer och psykologer ska möta 

har betydelse för tillgängligheten. Det saknas, enligt vår kännedom, beräkningar på 

hur många unga per tjänst som medför en bra tillgänglighet. Antalet tjänster per 

invånare behöver beräknas lokalt och kopplas ihop med vilket uppdrag en 

ungdomsmottagning har, det lokala behovet och vilka andra verksamheter med 

liknande uppdrag som också finns i området. Under arbetet med kartläggningen har vi 

inte stött på något område där man gjort beräkningar på hur många invånare i 

målgruppen per tjänst som skulle medföra bra tillgänglighet till insatser med fokus på 

psykisk hälsa.   

 

Antal tjänster kurator per invånare  

Tillgången till kurator variera mellan olika mottagningar om man ser till hur många 

unga i målgruppen som finns per tjänst kurator på ungdomsmottagningen. Den 

mottagning med minsta antal unga per tjänst hade 1333 invånare i målgruppen per 

tjänst, medan den som hade mest hade 96600 (se tabell 14). I genomsnitt finns det 

5353 invånare i målgruppen per tjänst (se tabell 14).   

  

Tabell 13. Antal unga i målgruppen per tjänst kurator 

Antal tjänster kurator per invånare Antal mottagningar som faller inom intervallet (%)  

Mindre än 2500 5 (2,8 %) 

Mellan 2500-3000 11 (6,0 %) 

Mellan 3000-3500 13 (7,1 %) 

Mellan 3500-4000 17 (9,3 %) 

Mellan 4000-4500 21 (11,5 %) 

Mellan 4500-5000 14 (7,7 %) 

Mellan 5000-5500 14 (7,7 %) 
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Tabell 14. Minimum, maximum och genomsnittligt antal unga i målgruppen per tjänst kurator respektive per tjänst 

psykolog 

  

 

Det går inte att säga något om hur många tjänster per unga som borde finnas eftersom 

förutsättningar och behov kan se olika ut i olika kommuner och landsting. Olika 

mottagningar har olika uppdrag när det gäller psykisk hälsa och kan behöva olika 

yrkesgrupper anställda i varierande omfattning. Antalet tjänster per ung i målgruppen 

kan inte användas för att beskriva tillgången till insatser eftersom det kan vara så att 

kommuner och landsting valt att förstärka andra verksamheter som ska möta behovet 

hos unga. Eftersom ungdomsmottagningen ofta lyfts fram av lokala och nationella 

företrädare som en verksamhet som bör arbeta förebyggande och erbjuda tidiga 

insatser är det dock viktigt att arbeta med att säkerställa att antalet tjänster motsvarar 

uppdraget om att erbjuda stöd och vård.    

 

En samlad bild av hur medel fördelades under år 2015 kan dock användas som ett 

underlag för en diskussion om hur kommuner och landsting resonerar kring medel 

som avsätts för ungdomsmottagningar.  

 

Mellan 5500-6000 9 (4,9 %) 

Fler än 6000 79 (43,2 %)  

 Kurator Psykolog 

N Svarande 183 37 

Missing 38 184 

Medel 7668,6 10957,1 

Median 5353,3 9660,0 

Minimum 1333 3188 

Maximum 96600 47000 
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Figur 2. Antal unga per tjänst kurator fördelat på kommun 

Antal tjänster psykolog per invånare  

Uppdraget att erbjuda stöd och behandling vid psykisk ohälsa skiljer sig åt mellan 

olika mottagningar. En del mottagningar har ett tydligt formulerat uppdrag att erbjuda 

tidiga insatser vid psykisk ohälsa, som till exempel ungdomsmottagningarna i Örebro 

och Umeå som har ett formellt uppdrag att vara en del av första linjen. På 42 

mottagningar finns till gång till psykolog. En majoritet av dessa, 26 mottagningar, har 

landstinget som huvudman medan 10 har kommunen som huvudman (se figur 3).  
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Figur 3. Kommuner med en eller flera mottagningar där psykolog finns anställd 

 

Hur man ser på psykologernas roll på ungdomsmottagningen varierar mellan olika 

mottagningar och mellan olika län/regioner. Ofta sammanfaller inställningen till 

psykologer på ungdomsmottagningen med hur man ser på ungdomsmottagningens 

uppdrag. På en del mottagningar vill man värna om det salutogena och fokusera på att 

arbeta främjande och förebyggande och ser inte att psykologisk behandling bör vara 

en del av uppdraget.   

 



 

49 

 

Tabell 15. Figur 4. Antal mottagningar med psykolog anställd 

 

Antal tjänster barnmorska per invånare  

Barnmorskorna lyfts ofta fram som viktiga i det psykosociala arbetet på 

ungdomsmottagningen, framför allt när det handlar om att främja och förebygga 

genom samtal men även som en länk till kurator och psykolog. Tillgången till 

barnmorskan variera mellan olika mottagningar om man ser till hur många unga i 

målgruppen som finns per tjänst barnmorska på ungdomsmottagningen (se tabell 16).  

 

Tabell 16.  Antal unga i målgruppen per tjänst barnmorska 

 

Grund- och vidareutbildning hos kuratorer och barnmorskor  

Grund- och vidareutbildning för kuratorer  

Kurator är ännu inte en legitimerad yrkeskategori. År 2015 fattade regeringen beslut 

om att avisera ett förslag om att så snart som möjligt införa legitimation för kuratorer 

inom hälso- och sjukvården41. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har fått i uppdrag 

att lämna förslag till examensbeskrivning för yrkesexamen för kuratorer inom hälso- 

                                                 
41 Socialutskottets betänkande 2014/15:SoU17. Legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården 

 Antal mottagningar  

Totalt 42 

UM med landsting som huvudman 26 

UM med kommun som huvudman 10 

UM med kommun & landsting som huvudman 5 

Privat tillsammans med kommun/landsting 1 

Antal tjänster BM per invånare Antal mottagningar som faller inom intervallet (%)  

Mindre än 2500 18 (9 %) 

Mellan 2500-3000 32(16 %) 

Mellan 3000-3500 33(16,5 %) 

Mellan 3500-4000 28(14 %) 

Mellan 4000-4500 17(8,5 %) 

Mellan 4500-5000 15(7,5 %) 

Mellan 5000-5500 11(5,5 %) 

Mellan 5500-6000 11(5,5 %) 

Fler än 6000 35(17,5 %) 
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och sjukvården som ska redovisas februari 201742. Det gäller dock endast kuratorer 

som arbetar inom hälso- och sjukvården.  

En majoritet (80 %) av de kuratorer som arbetar på ungdomsmottagningar har en 

grundutbildning som socionom (tabell 17).  En liten andel är beteendevetare (19 %) 

och socialpedagoger (2,9 %).    

 

Tabell 17. Grundutbildning för kuratorer som arbetar på ungdomsmottagningar 

 

Psykoterapi är ett samlingsnamn för flera olika psykologiska behandlingar, till 

exempel kognitiva behandlingar, beteendeinriktade behandlingar och psykodynamiskt 

inriktade behandlingar. En del av de kuratorer som arbetar på ungdomsmottagningar 

har en vidareutbildning i psykoterapi. Kartläggningen visar att på knappt hälften (47,1 

%) av mottagningarna finns det en eller flera kuratorer med en basutbildning i 

psykoterapi (det som innan kallades för steg-1.) På 32 mottagningar (14,4 %) finns en 

eller flera kuratorer med en påbyggnadsutbildning i psykoterapi. Kuratorer med 

vidareutbildning i psykoterapi kan arbeta med behandling och ha längre 

samtalskontakter med unga som söker stöd för psykiska besvär. 

Andra vanliga vidareutbildningar hos en eller flera kurator på en mottagning var i 

samtalstekniken Motiverande samtal (67,4 % av mottagningarna), sexologi (15,4 % av 

mottagningarna) och inom HBTQ (10 % av mottagningarna).   

 

                                                 
42 Regeringskansliet. Pressmeddelande. /www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/03/yrkesexamen-for-

kuratorer/ 

Grundutbildning  Antal kuratorer (%) 

Totalt antal kuratorer  345  

Socionom  276 (80 %) 

Beteendevetare  19 (5,5 %)  

Sjuksköterska  1(0,3 %) 

Socialpedagog  10 (2,9 %)  

Svar saknas  39 (11,3%) 
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Figur 4. Tillgång till kurator med vidareutbildning i psykoterapi 

 

Vidareutbildning för barnmorskor  

En del av de barnmorskor som arbetar på ungdomsmottagning har vidareutbildning 

som är relevant i arbetet med psykisk hälsa. På en majoritet av mottagningarna (72,9 

%) finns barnmorskor som har en vidareutbildning i samtalstekniken Motiverande 

samtal och på knappt en tredjedel av mottagningarna (28,1 %) finns en eller flera 

barnmorskor som har en vidareutbildning i sexologi. Ett begränsat antal mottagningar 

(7,2 %) har en eller flera barnmorskor med en basutbildning i psykoterapi och på två 

mottagningar finns barnmorska med en påbyggnadsutbildning i psykoterapi. 
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Väntetider  

Många unga som söker stöd och vård vid psykisk ohälsa får vänta länge på att få hjälp 

eftersom många verksamheter har långa väntetider. Att få vänta länge på hjälp kan 

bidra till att problemen fördjupas. Det är svårt att uppskatta hur väntetiderna till 

ungdomsmottagningarnas psykosociala insatser ser ut och frågor om väntetider 

ställdes inte i samband med kartläggning. En del län/regioner mäter väntetider 

regelbundet medan andra endast har en uppskattning om hur länge man får vänta på en 

tid hos kurator eller psykolog. Den vanliga uppfattningen är att det är korta väntetider 

och att man kan erbjuda en tid inom en eller ett par veckor. Den uppfattningen får stöd 

av siffror från Västra Götaland, där man mäter väntetider regelbundet på 46 

mottagningar, där den genomsnittliga väntetiden under de första sex månaderna under 

år 2016 var 2,35 veckor för att få tid hos en kurator och 3,50 veckor för en tid hos en 

psykolog (se tabell 18).    

 

Tabell 18. Väntetider till ungdomsmottagningen i Västra Götalands Regionen 

 

Nationell mätning av tillgänglighet till första linjen  

En del mottagningar ingår i något som kallas för Mätning av tillgänglighet inom första 

linjen43. Det är en satsning som har pågått sedan år 2014 och riktar sig till alla första 

linjeverksamheter som arbetar med barn och unga 0-17 år, däribland 

ungdomsmottagningar. Idag deltar cirka 35 verksamheter från hela Sverige. Den 

information som rapporteras in är i) datum för när kontakten begärdes, ii) när första 

aktiviteten startade och iii) när kontakten avslutades. Det är med andra ord möjligt att se 

ledtider mellan dessa datum. Sedan nyligen kan verksamheterna även ange kontaktorsak 
och antal aktiviteter som genomförts fram tills det att kontakten avslutades. 

 

Sex ungdomsmottagningar var med och mätte under 2015. På dessa mottagningar var 
väntetiden i genomsnitt 17 dagar, från kontakt till första besök (se tabell 19).  

                                                 
43 Uppdrag Psykisk Hälsa. Mätning av tillgänglighet av första linjen. www.uppdragpsykiskhalsa.se/barn-

unga/forsta-linjen/tillganglighet-inom-forsta-linjen/. 

 Medel (veckor) 

Väntetid barnmorska 1,52 

Väntetid kurator 2,35 

Väntetid läkare 2,85 

Väntetid psykolog 3,50 

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/barn-unga/forsta-linjen/tillganglighet-inom-forsta-linjen/
http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/barn-unga/forsta-linjen/tillganglighet-inom-forsta-linjen/
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Tabell 19. Resultat av "Mätning av tillgänglighet inom första linjen" för år 2015 

 

 

 

Öppettider 

Det finns stora variationer mellan olika mottagningar när det gäller öppettider, från 

mottagningar som har öppet ett par timmar i veckan till mottagningar som är öppet 

alla dagar och som i vissa fall har både kvällsöppet och öppet på helger. Knappt var 

femte mottagning (17,3 %) har öppet en dag eller mindre i veckan medan 35 % av 

mottagningarna har öppet 5 dagar i veckan eller mer (se tabell 19).   

  

Tabell 20. Öppettider fördelat på antal mottagningar 

 

  

Från kontakt till första 

besök (antal dagar) 

Antal barn 

och unga 

Ungdomsmottagningen, Karlskrona 22,2 94 

Ungdomsmottagningen i Uppsala City, Uppsala 7,7 126 

Ungdomshälsan, Umeå 7,6 139 

Sundsvalls ungdomsmottagning 28,1 191 

Ungdomsmottagningen, Örebro 22,4 55 

Ungdomshälsan, Motala 7,6 24 

Totalt 17,3 629 

Öppettider (timmar per vecka)  Antal mottagningar  

Öppet mindre än 4h/v  16 (7,9 %)  

Öppet 4-7h/v 19 (9,4 %)  

Öppet 8-15 h/v 30 (14,9 %)  

Öppet 16-23 h/v 17 (8,4 %)  

Öppet 24-31 h/v 14 (6,9 %)  

Öppet 32-39 h/v 34 (16,8 %)  

Öppet 40 h eller mer/v 72 (35,6 %)  
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Det verkar finns en koppling mellan öppettider och storleken på kommun. En liten 

kommun med få invånare har ofta en mottagning som är öppet färre timmar än en 

mottagning som ligger i en stor kommun. Öppettider kan påverka tillgängligheten för 

unga eftersom det inte passar med skolschema eller arbetstider eller att antalet 

besökstider som finns inte räcker till. På många små mottagningar finns dock 

möjligheten för barnmorskor att boka in besök för unga som tar kontakt med 

ungdomsmottagningen på andra tider på barnmorskemottagningen. Ofta är det samma 

personal som arbetar både på barnmorskemottagningen och på ungdomsmottagningen 

och ofta delar verksamheterna lokaler men har öppet olika tider i veckan.   

 

Figur 5. Öppettider per kommun 
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Tillgänglig för vem?  

Kunskap om vem som besöker en ungdomsmottagning är begränsad och kunskap om 

grupper som kanske inte söker sig till ungdomsmottagningen saknas i princip helt. 

Bristen på kunskap gör det svårt att veta om ungdomsmottagningen upplevs som 

tillgänglig för alla grupper av unga eller om det finns grupper som inte söker trots att 

behovet finns. Under kartläggningen har ett par exempel på grupper som kanske inte 

kommer till ungdomsmottagningen i samma utsträckning som andra grupper lyfts 

fram. Till dessa hör pojkar/män, unga med en annan sexuell läggning än vad som är 

norm, unga som växer upp eller lever i utsatthet och unga som har rötter i en annan 

kulturell bakgrund.  

 

Pojkar/män på ungdomsmottagningen 

Att tonårspojkar och unga män inte besöker ungdomsmottagningen i lika stor 

utsträckning som tonårsflickor/unga kvinnor gör är relativt känt och välbelagt44 45. I 

kartläggningen ställdes frågan om antal besök fördelat på kön men eftersom den 

statistik som rapporterats inte är fullständig har vi valt att inte presentera den. Enligt 

en kartläggning som Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar (FSUM) 

genomförde under åren 2012-2013, där 104 179 ungdomar besökte 33 mottagningar 

spridda över hela Sverige, var 89 % av de som besökte mottagningen unga kvinnor 

medan 11 % var unga män. FSUM:s kartläggning visar att kontaktorsak för knappt 

hälften av besöken var för att testa sig för STI46. 

 

Varför unga män inte besöker ungdomsmottagningen är inte kartlagt i någon mer 

omfattande studie. Förslag på orsaker som lyfts fram är att unga män inte i samma 

utsträckning söker stöd vid psykisk ohälsa47 48, ungdomsmottagningen inte på samma 

sätt är en naturlig verksamhet för unga män att vända sig till som för unga kvinnor49 

och att de saknar information om vad de kan få hjälp med50. Förslag har även lyfts 

                                                 
44 Verksamheten vid landets ungdomsmottagningar, FHI, 1998, Gunilla Jarlbro 
45 Ungdomsmottagningarnas kontakter med pojkar. Stockholm: Socialstyrelsen; 2000 
46 Ni är grymma – keep upp the good work. Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar (FSUM). 

2015 
47 Josefine Knutsson och Alicia Medina. Killars svårigheter att söka samtalsstöd på 

ungdomsmottagningen. C-uppstas, Socionomprogrammet. Göteborgsuniversitet. 2011 
48 Tove Gustafsson och Elin Grune. Vart tar alla killar vägen?- En kvalitativ studie om kuratorers 

erfarenheter av killars inställning till att söka samtalsstöd på ungdomsmottagningar. Examensarbete i 

socialarbete. Uppsala Universitet. 2015.  
49 Klara Abrahamsson och Charlotta Sundin. Where have all the young men gone? – En 

problematisering av den låga andelen unga män bland ungdomsmottagningens besökare, 

Examensarbete i folkhälsovetenskap. Göteborgs Universitet. 2008.  
50 Frida Bådagård och Sandra Torstensson. Bra med ungdomsmottagningar – men jag vet inte om jag 

skulle gå dit – hur killar resonerar kring deras behov av ungdomsmottagning. Examensarbete 

Omvårdnadsprogrammet. Högskolan Skövde. 2008 
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fram att det kan finnas skillnader mellan olika typer av mottagningar, där de mindre 

mottagningarna, med få timmars öppethållande per vecka knutna till mödravården, är 

de mottagningar som har den lägsta besöksfrekvensen av pojkar.   

 

Det finns flera satsningar på att öka tillgängligheten för unga män. Det kan till 

exempel handla om särskilda öppettider för unga män, mottagningar som vänder sig 

särskilt till unga män och ökad kunskap och kompetens när det gäller behovet och 

önskemål hos unga män. 

 

Exempel: Mottagningen för unga män i Göteborg  

 

 

Exempel: Andelen pojkar i VGR som besökte en ungdomsmottagning under VT-16 

Bland unga män i åldern 13-24 år som bor i 46 kommuner i VGR (inte inkluderat 

Göteborgs stad, Tjörns kommun och Stenungssunds kommun) besökte 2,6 % av dessa en 

ungdomsmottagning under de första sex månaderna av 2016. Andelen unga kvinnor som 

under samma period besökte en ungdomsmottagningar var 16,9 %. Totalt sett besökte 9,5 

% av befolkningen i åldern 13-24 år en mottagning.  

 

Unga i social utsatthet 

Unga som lever i social utsatthet lyfts upp som en grupp som inte besöker 

ungdomsmottagningar. Det kan bero på flera olika anledningar, till exempel att man 

inte kan ta sig dit på grund av ekonomiska orsaker, att de saknas kunskap om vart de 

kan vända sig eller att det saknas förtroende för offentliga verksamheter. Många 

mottagningar arbetar i samverkan med socialtjänsten för att öka tillgängligheten för 

den här gruppen. På vissa orter finns det även en särskild satsning på samverkan 

mellan ungdomsmottagning och mottagningar som tar emot unga med en 

beroendeproblematik. Det finns en tydlig koppling mellan att växa upp i social 

utsatthet och att utveckla psykisk ohälsa och tillgängligheten till 

ungdomsmottagningens psykosociala och psykologiska insatser är viktiga51 52. Dock 

finns ingen, som vi känner till, sammanställning av i vilken utsträckning den här 

gruppen unga söker stöd på ungdomsmottagningar. 

                                                 
51 Socialstyrelsen. Utsatthet i unga år och psykisk ohälsa i vuxen ålder. Sammanfattning av resultat från en 

intervjustudie av 2 500 unga vuxna. 2015. 
52 CHESS. Att växa upp med föräldrar som har missbruksproblem eller psykisk sjukdom – hur ser livet ut i ung 

vuxen ålder? CHESS, Stockholms universitet/Karolinska Institutet i samarbete med Institutionen för socialt arbete 

vid Stockholms universitet. 2014. 
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Exempel: Arbetet med unga som upplever sig leva i social utsatthet på 

Stadsmissionens ungdomsmottagning  

Stadsmissionens ungdomsmottagning i Stockholm vänder sig till alla unga i 

målgruppen men arbetar särskilt med att nå ut till unga som upplever en social 

utsatthet. Mottagningen arbetar tillsammans med aktörer och verksamheter som ofta 

träffar unga i gruppen för att nå ut med information om vart de kan vända sig för att 

få stöd och vård. Mottagningen arbetar även med att nå ut till unga som står utanför 

samhällets insatser av olika anledningar. För de unga i riskgruppen som kommer till 

mottagningen avsätter man mer tid än vanligt och personalen har god kunskap och 

kompetens om hur man kan möte unga som lever i utsatthet. Mottagningen arbetar 

även med att vara flexibla i kontakten med unga, till exempel i kontakten med de 

unga som har svårt att boka eller komma på bokade tider.  

 

 

HBTQ 

En samlingsbeteckning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queers. Både 

den fysiska och psykiska hälsan hos den här gruppen unga är sämre än bland gruppen 

heterosexuella unga53. En del mottagningar är så kallade HBTQ-certifierade vilket 

innebära att de genomgått en utbildning som erbjuds via RFSL i hur man arbetar med 

bemötandet av gruppen HBTQ54. Det saknas dock en överblick över hur tillgänglig 

ungdomsmottagningar upplevs av den här gruppen unga, vilka insatser som finns 

tillgängliga och hur många i den här gruppen som besöker ungdomsmottagningar.    

 

Unga med annan kulturell bakgrund   

För en del ungdomar är det extra känsligt och svårt att ta kontakt med 

ungdomsmottagningen. Ungdomsmottagningen förknippas bland annat med sex och 

preventivmedel och för vissa unga, särskilt unga kvinnor, som har en kulturell 

bakgrund där sex är tabu kan det vara ett hinder att besöka mottagningen eftersom det 

kan leda till ett ifrågasättande av hennes oskuld och heder. En del mottagningar 

arbetar med vara tillgänglig även för den här gruppen men det saknas en överblick 

över hur tillgänglig ungdomsmottagningen är för dessa.  

 

Gruppen nyanlända och asylsökande är en grupp som kan ha svårt att veta var och hur 

man tar kontakt med mottagningarna men som kan vara i behov av stöd och hjälp. 

                                                 
53 Ungdomsstyrelsen. Hon hen han – En analys av hälsosituationen för homosexuella och bisexuella 

ungdomar samt för unga transpersoner. 2010. 
54 Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. Certifiering. 

www.rfsl.se/certifiering-och-utbildning/det-haer-aer-en-certifiering/. 

http://www.rfsl.se/certifiering-och-utbildning/det-haer-aer-en-certifiering/
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Flera mottagningar arbetar med att hitta arbetssätt och metoder som bidrar till att man 

når ut till den här gruppen unga. 

 

 

Exempel: Arbetet med att nå ensamkommande barn och unga på mottagningen i 
Upplands Väsby  

På mottagningen arbetar men med en modell för att möta gruppen nyanlända som 

bor på HVB-hem. Modellen innebär att personal från mottagningen under fem 

tillfällen under fem veckor besöker HVB-hemmet för att ge kunskap om sexualitet 

och välbefinnande och vart de kan vända sig om de behöver stöd eller vård. 

Träffarna är frivilliga för ungdomarna. 

De lärdomar om hur man kan arbeta med gruppen nyanda är bland annat 

 Att har kortare träffar (runt 1,5 h) regelbundet under ett par veckors tid. Det 

gör det möjligt att skapa ett förtroende vilket kan bidra till att ungdomarna 

vågar ställa frågor.  

 Att både ha planerade aktiviteter och ämnen och tid för spontana frågor och 

önskemål. 

 Använd bildmaterial. 

 Var noga i arbetet med tolk. Det bör vara samma tolk vid alla tillfällen och 

det bör vara en tolk som är bekväm med och kunnig att tala om sexualitet 

och relationer.  

 

Unga med funktionsnedsättningar  

Unga med funktionsnedsättning har precis som andra unga ett stort behov av att 

diskutera sin sexualitet samtidigt är de är en grupp som har en förhöjd risk för att 

utveckla psykisk ohälsa55. Det finns ingen samlad bild av hur tillgänglig 

ungdomsmottagningar är för den här gruppen unga och det saknas en översikt över 

tillgängligt metodstöd som är anpassat för gruppen.  

 

  

                                                 
55 Ungdomsstyrelsen. Fokus 12. Levnadsvillkor för unga med funktionsnedsättning. 2012. 
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Dokumentation och uppföljning  

 

Dokumentation, uppföljning och kvalitetssäkring hör ihop med varandra. 

Dokumentation är en förutsättning för att kunna följa upp insatser och verksamheter 

och uppföljning är en förutsättning för att säkerställa att de insatser som erbjuds håller 

en bra kvalitet. Hur och vad som dokumenteras avgör vad som kan följas upp.  

Under kartläggningen blev det tydligt att det finns olika uppfattningar om hur man bör 

arbeta med frågor som handlar om dokumentation, uppföljning och kvalitetssäkring. 

Otydlighet i regelverk och styrdokument i kombination med att det finns olika 

uppfattningar om hur man bör dokumentera insatser vid psykisk ohälsa bidrar till att 

olika mottagningar förhåller sig till dokumentation på olika sätt.   

Det finns även en variation i hur man förhåller sig till uppföljning och 

kvalitetssäkring, där en del mottagningar arbetar aktivt med att utveckla strukturer och 

rutiner som möjliggör uppföljning medan andra inte följer upp verksamheten i någon 

större omfattning. 

 

Exempel: Uppföljning och kvalitetssäkring av ungdomsmottagningar i Jönköpings 
län  

I Region Jönköping har man tagit fram en arbetsmodell för kvalitetssäkring och 

uppföljning av ungdomsmottagningarna i regionen.  Modellen innehåller bland annat 

kvalitetsmått, strukturmått, processmått, prestationsmått, brukarupplevelse, och effektmått. 

Kvalitetsindikatorerna i detta dokument syftar till att utgöra ett stöd för utveckling och 

kvalitetssäkring av ungdomsmottagningarna i Jönköpings län. Målsättningen är att kunna 

erbjuda jämlika insatser med hög kvalitet till länets ungdomar. Modellen bygger på lärande 

mellan ungdomsmottagningarna och en medskapande kultur där ungdomar och personal 

samverkar för att utforma så användbara och effektiva processer som möjligt. 

 

Dokumentation av insatser  

Dokumentation av insatser på ungdomsmottagningar har varit föremål för diskussion 

under en längre tid 56. Det som diskuteras är särskilt de psykosociala insatserna, där 

olika mottagningar gör på olika sätt. Att skapa en överblick över hur insatser 

dokumenteras eller inte dokumenteras är svårt. Svårigheten består delvis av att 

mottagningarna tolkar lagstiftningen om vad som styr huruvida en insats kan erbjudas 

enligt hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen eller både och. Svårigheten består 

också i olika tolkningar som olika kommuner gör när det gäller vad som får och bör 

dokumenteras när det gäller serviceinsatser med stöd i socialtjänstlagen. Med 

                                                 
56 Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar. FSUM’s Juridiska arbetsgruppen. Rapport 2004-04-14. 
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serviceinsats menas insatser som genomförs av socialtjänsten utan ett formellt 

biståndsbeslut. Ytterligare en faktor som försvårar är svårigheten att avgöra var 

gränsen går för hur djupgående en serviceinsats kan vara57 58. 

 

Barnmorskans dokumentation 

Barnmorskor som arbetar på ungdomsmottagningar arbetar enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen och dokumenterar enligt bestämmelserna i denna. Det innebär att de 

för journal vid varje besök. När det gäller dokumentation av de insatser som 

barnmorskan gör för att främja psykisk hälsa eller förebygga psykisk ohälsa kan det se 

olika ut i olika län och mellan olika mottagningar. Dokumentation kan ske i löpande 

text, enligt mallar med olika rubriker som finns i journalsystemet och via KVÅ-koder.  

Hur dokumentationen ser ut och vilken information som går att ta fram när det gäller 

sökorsak, bedömning av mående och behov av stöd eller vård, insats och uppföljning 

av insats kan se olika ut och det är svårt att få en överblick över olika sätt att 

dokumentera.  

Kuratorns dokumentation 

Dokumentationen av kuratorernas insatser kan se olika ut på olika mottagningar. På en 

del mottagningar för kuratorerna anteckningar i journal medan det på andra förs 

anteckningar som inte journalförs. På en del mottagningar för kuratorerna inte 

anteckningar.  

Tabell 21. Kuratorns dokumentation 

 

Vad som avgör hur kuratorerna på en mottagning förhåller sig till dokumentation är 

inte helt klart och olika mottagningar resonerar på olika sätt. Det man resonerar olika 

omkring är huruvida det är  

1) vem som är huvudman, 

                                                 
57 FoUVäst. Serviceinsatser inom socialtjänsten – perspektiv, inriktning och utsatta barns skydd. 2007. 
58 FoU Centrum för vård, omsorg och social utsatthet. Serviceinsatser inom socialtjänstens individ- och 

familjeomsorg – möjligheter och dilemman. FoU-rapport 52:2009. 

 Antal mottagningar  

Totalt antal svarande mottagningar 202 

För anteckningar i journal 115 

För anteckningar som inte journalförs 61 

För inte anteckningar 12 

Annat 14 
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 2) vilken lagstiftning som kuratorn arbetar efter  

3) var kuratorn är anställd eller  

4) vilket arbete det är som kuratorn utför  

som styr hur kuratorns arbete ska dokumenteras. Dessa hör naturligtvis ihop men 

vilken som är den avgörande faktorn och som sedan påverkar övriga resonerar man 

olika kring.  

  

Kuratorer som för anteckningar i journal  

På samma sätt som det för barnmorskorna kan se olika ut i hur man dokumenterar kan 

det även göra det för kuratorerna. En del använder sig av löpande text medan andra 

följer mallar för vad som ska dokumenteras.  

Exempel: Barnmorskornas dokumentation på mottagningarna i Västernorrland  

I Västernorrland finns sju ungdomsmottagningar och alla som arbetar på någon av 

dessa för journal enligt HSL. Även de kuratorer som har sin huvudsakliga 

anställning i kommunen för journal enligt HSL för de insatser som de genomför på 

ungdomsmottagningen. I Västernorrland används ett Journal system som kallas för 

System Cross, där alla yrkeskategorier har en egen anteckningstyp. För kuratorerna 

kallas mottagningsanteckningar kurator och har samma sökord som övriga 

kuratorer i landstinget. Kuratorerna använder sig av KVÅ-koder för att 

dokumentera mående och insats. Exempel på vanliga KVÅ-koder som används är   

 

Kuratorer som för anteckningar som inte journalförs   

Kommunen kan erbjuda insatser till enskilda i form av något som kallas för en 

serviceinsats eller för råd och service (3 kap. 1 § och 6 §§ SoL). En serviceinsats är en 

insats som erbjuds utan ett formellt beslut och som är allmänt inriktad och generellt 

utformad. Det handlar framförallt om förebyggande, rådgivande och informerande 

insatser. Serviceinsatser kan i sig vara riktade till enskilda individer, men den insats 

som erbjuds är anpassad till den enskildes behov och förutsätter någon form av 

prövning av det aktuella behovet är insats. 

 

Uppföljning  

Uppföljning kan ske på individ-, grupp-, verksamhets- och på samhällsnivå. Det finns 

inga gemensamma sätt som används av mottagningarna för att följa upp insatser och 

verksamheten. På frågan om uppföljning svarade de 112 mottagningarna att de följer 



 

62 

 

upp det främjande och förebyggande arbetet (se tabell 21). På frågan om hur man 

följer upp det främjande/förebyggande arbetet svarar de flesta att det inte görs 

rutinmässigt eller på ett strukturerat sätt. Det vanligast är att man via samtal följer upp 

brukarnöjdhet och hur nöjda skolan är med samarbetet. En del mottagningar anger att 

de följer upp verksamhetsplaner och skriver verksamhetsberättelser.  

När det gäller uppföljning av de stödjande/behandlande insatserna svarade 68 

mottagningar att det görs. På de flesta av dessa 68 mottagningar saknas en systematisk 

uppföljning och den vanligaste uppföljningen sker via samtal med brukaren eller att 

man följer upp remisser som skickats till andra verksamheter. Fem mottagningar 

angav att de använde någon form av formulär för att följa upp insatserna (se tabell 22).   

   

 

Tabell 22. Uppföljning av det främjande/förebyggande arbetet 

 

 

Tabell 23. Uppföljning av insatser vid psykisk ohälsa 

 

Tabell 24. Stöd för bedömning som användes på mottagningarna 

 

 

 Antal mottagningar  

Antal mottagning som svarade  200 

Antal mottagning som inte svarade 21 

Nej 72 

Ja 112 

Vet ej 16 

 Antal mottagningar  

Antal mottagning som svarade  194 

Antal mottagning som inte svarade 27 

Nej 108 

Ja 68 

Vet ej 18 
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Exempel: Uppföljning av insatser på ungdomshälsan i Umeå med hjälp av 
ORS/SRS 59 

På ungdomshälsan i Umeå använder man sig av en metod som kallas för ORS 

(Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) för att systematiskt följa upp 

insatser. Syftet med att använda modellen är att på ett systematiskt sätt ta reda på  

 Hur vet vi att den insats som klienten får ta del av är till hjälp? 

 Hur kan vi veta om olika insatser också bidrar till en förändring i klientens 

vardag? 

 Hur kan vi arbeta för att klienten skall bli engagerad i sin egen förändring 

och få möjlig- het att påverka hur arbetet utförs? 

 Vad tycker klienter om hur de professionella arbetar? 

 Hur kan professionella öka sin kunskap om vad som är till hjälp?  

 

  

                                                 
59 Västerbottens läns landsting. Ansvarsfördelningen första linjen - BUP avseende barn och unga med psykisk 

ohälsa i Västerbottens läns landsting. 2015. 

Formulär/checklista  Antal mottagningar  

CSQ 1 

Välbefinnande index 5 1 

SF36 1 

F.I.T 1 

Kasam  1 
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Hur arbetar mottagningarna idag? 

Ungdomsmottagningar har i grunden bra förutsättningar för att effektivt kunna arbeta 

förebyggande och med tidiga insatser. Det är en verksamhet som arbetar för att vara 

lätt och attraktiv för unga att besöka och på många mottagningar finns kompetent och 

engagerad personal. Många mottagningar arbetar idag strukturerat och effektivt med 

att möta unga i behov av förebyggande och tidiga insatser.  

Det är svårt att säga säkert men vår bild efter den genomförda kartläggningen är att 

det på många mottagningar finns en diskrepans mellan vad ungdomsmottagningarna 

gör idag och behovet hos unga när det gäller psykisk hälsa. Befintliga resurser i form 

av medel och personal är på många mottagningar begränsade, vilket sannolikt 

påverkar hur många unga man kan erbjuda stöd och behandling till. Insatser som riktar 

sig till riskgrupper är begränsade i omfattning och saknas på många mottagningar, 

vilket borde påverka det förebyggande arbetet. Det finns frågetecken kring om de 

insatser som många mottagningar idag erbjuder är de som unga i behov av tidiga 

insatser vid psykisk ohälsa behöver.  

För att säkerställa att insatser med syfte att förebygga och åtgärda psykisk ohälsa hos 

unga som kommer till alla ungdomsmottagningar kan erbjudas behövs en fördjupad 

kartläggning av hur mottagningar på bästa sätt kan arbeta effektivt för att möta 

behoven hos den här målgruppen.   

Hur många besök handlar om psykisk hälsa?  

Hur många som besöker ungdomsmottagningar primärt för att få hjälp med psykisk 

hälsa eller ohälsa saknas det en samlad bild av. Hur man samlar in information om 

orsak till besök och den åtgärd som erbjuds ser olika ut på olika mottagningar (se 

avsnitt om dokumentation och uppföljning för mer information). I ett par län finns en 

gemensam struktur för att samla in och sammanställa information om besök och 

åtgärd och som kan användas för att ge en indikation på hur stor del av 

mottagningarnas verksamhet som handlar om besök vid psykisk ohälsa.  

För att få en uppskattning av hur stor del av ungdomsmottagningens arbete som 

primärt handlar om psykisk hälsa kan man titta på hur stor andelen av besöken som är 

hos en kurator och psykolog. I Västra Götaland finns en centraliserad modell där de 

flesta mottagningar i regionen ingår, totalt 46 stycken (de som inte ingår i modellen är 

mottagningarna i Göteborg, Tjörn och Stenungssund). Under de sex första månaderna 

under år 2016 var 70,9 % av alla besök på mottagningarna till en barnmorska, 12,4 % 

av besöken var till en kurator och 4,4 % av besöken var hos en psykolog (se tabell 24).  
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Tabell 25. Antal besök på närhälsans ungdomsmottagningar i VGR under 1 jan- 31 juni 2016 

 

Främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa  

De flesta ungdomsmottagningar har ett uppdrag att arbeta preventivt med psykisk 

hälsa. Att arbeta med att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa är något 

som ofta lyfts upp som centralt för ungdomsmottagningarnas arbete.   

För att främja och förebygga kan man arbeta med olika områden som är viktiga för 

ungdomar och unga vuxna, som till exempel relationen till familj, skolan eller arbete, 

det sexuella välbefinnandet, förhållandet till risk- och missbruk och levnadsvanor så 

som sömn, kost och motion60. De flesta ungdomsmottagningar ser det som sitt 

uppdrag att arbeta med alla dessa områden. Hur man arbetar samt vilka metoder eller 

arbetssätt som används i det främjande och förebyggande arbetet, varierar mellan 

olika mottagningar. 

 

Sexuellt välbefinnande  

Sexuellt välbefinnande är, enligt Världshälsoorganisationen (WHO), en integrerad del 

av definitionen för en god hälsa. Det betyder att sexualiteten inte bara har ett 

egenvärde i människors liv och nära relationer, det har också betydelse för människors 

välbefinnande och övriga hälsa61. Den sexuella utvecklingen är för många unga en 

viktig del av den identitetsskapande processen och det kan vara en omtumlande period 

för många62. Ungdomsmottagningar arbetar ofta med att bekräfta och bemöta 

ungdomar i syfte att öka det sexuella välbefinnandet och på så sätt främja psykisk 

hälsa. På många mottagningar finns både barnmorskor och kuratorer som har 

vidareutbildning i sexologi (se tabell 25). 

 

 

 

                                                 
60 Stockholms läns landsting. Fokusrapport. Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa. 

2009 
61 Statens folkhälsoinstitut. Sex, hälsa och välbefinnande. 2012. 
62 Statens folkhälsoinstitut. Ungdomar och sexualitet - en forskningsöversikt år 2005. 2005. 

 Antal Andel av besök 

Antal besök 39039  

Antal besök, barnmorska 27665 70,9% 

Antal besök sjuksköterska/annan 

vårdgivare 3821 9,8% 

Antal besök, kurator 4843 12,4% 

Antal besök, läkare 1015 2,6% 

Antal besök, psykolog 1705 4,4% 
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Tabell 26. Vidareutbildning i sexologi 

 

Det finns också ett samband mellan sexuellt riskbeteende och psykisk ohälsa. Till 

exempel finns ett samband mellan dålig självkänsla och sexuellt riskbeteende och 

genom att arbeta förebyggande med att stärka självkänslan kan ungdomsmottagningen 

förebygga ett sexuellt riskbeteende och i förlängningen psykisk ohälsa 63.  

  

Funderingar kring den egna sexuella identiteten är särskilt betydelsefulla för 

ungdomar som inte känner att de passar in i den gällande heterosexuella normen. 

Unga HBTQ-personer har generellt sett lägre självkänsla, känner otrygghet och har 

dålig tillit till andra människor samt har i större utsträckning självmordstankar än 

andra unga64. Många ungdomsmottagningar arbetar med att stärka unga HBTQ-

personers sexuella välbefinnande. På flera mottagningar finns genom vidareutbildning 

kunskap om hur man ska möte HBTW-personer (se tabell 26). 

 

 
Tabell 27. Vidareutbildning i HBTQ  

 

Det utåtriktade arbetet 

Det vanligaste svaret på hur man arbetar med att främja och förebygga är att man går 

ut på skolor i upptagningsområdet eller bjuder in klasser att besöka mottagningen. 

Många mottagningar lägger mycket tid och energi på att regelbundet träffar ungdomar 

på högstadiet. Det förekommer även att ungdomsmottagningar deltar i temadagar som 

skolorna i upptagningsområdet ordnar. I tabell 27 finns en översikt över hur många 

mottagningar som arbetar med att ta emot studiebesök på mottagningen, som besöker 

klasser i skolan och som deltar i temadagar. 

 

                                                 
63 Unis B. Sexuellt riskbeteende och självkänsla hos ungdomar. Examensarbete. Karlstadsuniversitet. 

2010. 
64 Ungdomsstyrelsen. Hon hen han – En analys av hälsosituationen för homosexuella och bisexuella 

ungdomar samt för unga transpersoner. 2010. 

 Antal mottagningar 

Barnmorskor med vidareutbildning i sexologi  65 

Kuratorer med vidare utbildning i sexologi 40 

Barnmorskor och kuratorer med vidareutbildning i sexologi 35 

 Antal mottagningar 

Barnmorskor med vidareutbildning i HBTQ  23 

Kuratorer med vidare utbildning i HBTQ 25 

Barnmorskor och kuratorer med vidareutbildning i HBTQ 19 
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Tabell 28. Det utåtriktade arbetet 

 

  

Att rutinmässigt träffa klasser med ungdomar upplevs som ett sätt att arbeta främjande 

och förebyggande. Det är vanligt att unga som besöker mottagningen uppger att de fått 

kännedom om att man kan besöka ungdomsmottagningen via skolan65. Det som ofta 

lyfts fram som preventivt är att det ger unga en möjlighet att få diskutera och bli 

bekräftade på områden som är viktiga för ungdomars välbefinnande, till exempel 

relationer till vänner och familj och den sexuella utvecklingen. Besöken bidrar också 

till att unga vet vart de kan vända sig om de behöver hjälp och stöd, vilket kan fungera 

förebyggande på det sättet att unga vid behov söker hjälp i ett tidigt om de mår dåligt.  

En del mottagningar följer upp besöken genom att fråga ungdomarna om deras 

upplevelser66 67 68. Det saknas dock, enligt vår kännedom, mer omfattande 

utvärderingar av kopplingen mellan att främja och förebygga psykisk hälsa och besök 

i klasser eller besök av klasser på mottagningen. 

 

Främjande och förebyggande gruppaktiviteter 

För att främja den psykiska hälsan hos unga kan ungdomsmottagningen erbjuda 

gruppaktiviteter med fokus på att stärka och bekräfta unga. Det kan till exempel 

handla om olika psykoedukativa insatser med fokus på levnadsvanor eller hur kroppen 

fungerar under tonåren. För att förebygga psykisk ohälsa kan mottagningarna också 

arbeta med riskgrupper, till exempel aktiviteter som riktar sig till grupper av unga med 

problem hemma eller i skolan, eller unga som riskerar ett risk- eller missbruk.  

Kartläggningen visar att ungdomsmottagningar i begränsad omfattning arbetar med 

främjande och förebyggande gruppaktiviteter. I tabell 28 finns en översikt över antalet 

mottagningar som erbjuder olika typer av gruppaktiviteter.  

 

                                                 
65 Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar. Ni är grymma – keep upp the good work. 2015. 
66 Ungdomsmottagningen i Malmö. Utvärdering av studiebesök på Heleneholm läsåret 2009/2010. 2010. 
67 Skärholmens stadsdelsförvaltning. Utvärdering av grundskolornas klassbesök på Ungdomsmottagningen i 

årskurs 8. Läsåret 2008-2009. 

68 Ungdomsmottagningen i Malmö. Studiebesök HT 2014 –VT 2015, referensperson Lena Sjöstrand. 

 

 Antal mottagningar 

Tar emot studiebesök på mottagningen 83 

Besöker klasser i skolan 94 

Deltar i temadagar 23 
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Tabell 29. Gruppaktiviteter på ungdomsmottagningar  

 

 

Individuella främjande och förebyggande insatser  

Främjande och förebyggande insatser som riktar sig till enskilda unga är vanliga på 

ungdomsmottagningar. De flesta mottagningar uppger att barnmorskan och kuratorn 

båda har ett uppdrag att arbeta främjande och förebyggande.  

 

De medicinska insatser som barnmorskan arbetar med är ofta nära förknippade med 

ungas mående i en vidare bemärkelse. De samtal som barnmorskan har i samband med 

ett besök, till exempel vid förskrivning av preventivmedel eller provtagning för 

könssjukdomar, kan handla om levnadsvanor, risktagande och relationer. Genom 

samtalet kan barnmorskan arbeta med att förstärka ungdomarnas självförtroende, 

självkänsla, integritet och autonomi och på så sätt främja psykisk hälsa69.  

Med den genomförda kartläggningen går det inte att tydligt beskriva hur 

barnmorskans främjande och förebyggande arbete ser ut. 

 

 

                                                 
69 Stockholms Ungdomsmottagningar. Barnmorskans arbete på en ungdomsmottagning. 2008. 

Typ av gruppaktivitet  Antal mottagningar som erbjuder aktiviteten  

Delta i föräldramöten  7 

Informationsträffar med unga föräldrar 4 

Informationsträffar med föräldrar  4 

Informationsträffar för unga  3 

Information till ensamkommande 2 

Besök av särskolan 1 

ICPD 1 

Informationsträffar till nyanlända föräldrar 1 

COPE 1 

Familjeterapi 1 

Informationsträffar med särskilt fokus på 

HBTQ 

1 

Stresshantering  1 
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Exempel på vanliga förebyggande insatser som kuratorn arbetar med  

 Arbeta med att stärka självförtroende och självkänsla. 

 Ge råd och stöd i frågor som rör förhållanden eller sexuella relationer. 

 Ge råd och stöd i frågor som handlar om hur är det är att bli vuxen. 

 Ge råd om bra levnadsvanor, så som mat, motion och sömn. 

 

Att arbeta främjande och förebyggande tillsammans med föräldrar  

I samtal med de som arbetar på ungdomsmottagningar och i dokument som berör 

ungdomsmottagningarnas arbete betonas ofta att grunden i verksamheten är att man 

arbetar på uppdrag av den som besöker mottagningen. Det går inte att skicka remiss 

till mottagningen och föräldrar kan oftast inte boka tid åt sitt barn. Föräldrar kan 

ibland vara delaktiga i stödjande individuella insatser men det är ovanligt att 

ungdomsmottagningar arbetar med gruppaktiviteter som riktar sig till föräldrar när det 

gäller att främja och förebygga psykisk (o)hälsa.   

 

Exempel: Riktat föräldrastöd på Ungdomshälsan i Umeå  

Ungdomshälsan i Umeå erbjuder riktat föräldrastöd till föräldrar till hemmasittande 

unga i åldern 16-25 år. Föräldrastödet är en del av en verksamhet som vänder sig till 

hemmasittande unga. Det riktade föräldrastödet innebär gruppträffar vid fyra 

tillfällen och träffarnas innehåll planeras utifrån föräldrarnas behov och önskemål. 

De som leder träffarna har lång erfarenhet av ungdomar med mångfasetterad 

problematik. Uppstart och 4 träffar har skett under höstterminen 2016, 

utvärderingen har visat att träffarna är uppskattade. Planen är att vid behov 

fortlöpande starta nya grupper när minst sex föräldrar anmält sig. 

 

 

Tidig upptäckt 

En viktig del av det förebyggande arbetet på ungdomsmottagningar handlar om att 

tidigt upptäcka och uppmärksamma unga som riskerar eller som visar tidiga tecken på 

psykisk ohälsa. I en inventering från år 2009 som genomfördes av Socialstyrelsen 

svarar tre fjärdedelar av de 128 mottagningar som svarade att de arbetar aktivt med att 

tidigt upptäcka psykisk ohälsa och oroande social utveckling men att 

samstämmigheten i metodval är låg. Det vanligaste svaret på hur man arbetar är att 

man vid nybesök har någon form av kartläggning, frågeformulär eller liknande.  

Barnmorskans inskrivningssamtal  

En del barnmorskor använder sig av ett strukturerat samtal, som i olika län kallas för 

inskrivningssamtal, bedömningssamtal eller hälsosamtal, och som fungerar som en 

checklista i samtalet med den som kommer på besök. Det saknas dock uppgifter om 

hur vanliga dessa är och hur mycket tid en barnmorska har att lägga på samtalet med 
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den unga. Genom samtalet kan barnmorskan också uppmärksamma om det finns 

misstanke om psykisk ohälsa. Besök hos barnmorskan beskrivs ofta som den 

vanligaste vägen till en insats hos en kurator eller psykolog. Det saknas dock en 

överblick av hur stor andel av besöken hos kurator eller psykolog som sker med 

hänvisning av en barnmorska. 

Att arbeta med riskgrupper  

Vissa grupper unga har en större risk än andra att utveckla psykisk ohälsa. Till 

exempel har unga med föräldrar som missbrukar eller som lider av psykisk ohälsa 

större risk att själva drabbas av psykisk ohälsa. Insatser som riktas till riskgrupper och 

som fokuserar på att stärka skyddsfaktorer och minska inflytande av skyddsfaktorer 

kan förebygga psykisk ohälsa. 

Att arbeta med att stärka och stödja unga generellt och med särskilt fokus på de som 

kan behöva extra mycket stöd lyfts ofta fram som en viktig del i arbetet på 

ungdomsmottagningarna. Kartläggningen visar att det är ovanligt att mottagningar 

arbetar på ett strukturerat sätt med aktiviteter som riktar sig till grupper av unga som 

tillhör en riskgrupp. Istället lyfts det individuella mötet med de unga som tillhör en 

riskgrupp upp. Hur arbetet med att förebygga psykisk ohälsa på individnivå, det vill 

säga i mötet mellan besökaren och personalen på en mottagning, går till kan inte 

kartläggningen svara på. Kartläggningen kan inte heller svara på om mottagningarna 

arbetar med strukturerade metoder anpassade för olika riskgrupper.   

 

Stödjande och behandlande insatser vid psykisk ohälsa  

Den psykiska ohälsan bland unga brukar beskrivas som en av vår tids svåraste och 

viktigaste utmaningar. Många ungdomsmottagningar berättar om att man upplever att 

behovet av insatser har ökat och att de unga som besöker mottagningarna mår sämre. 

Hur man förhåller sig till den ökande efterfrågan av stöd vid psykisk ohälsa skiljer sig 

åt mellan mottagningar i olika landsting och kommuner och ibland mellan 

mottagningar inom samma landsting och kommun. En del vill bibehålla 

ungdomsmottagningarnas fokus på att stärka det salutogena genom att arbeta 

främjande och förebyggande medan andra vill arbeta för att möte behovet genom att 

erbjuda stöd och behandling vid en indikerad problematik. Bland de som vill eller som 

redan arbetar med att erbjuda stöd och behandling finns också en diskussion kring 

gränsdragningen för hur omfattande problematik som kan och bör behandlas på en 

ungdomsmottagning och när man bör remittera vidare.  

Uppdraget att arbeta stödjande och behandlande  

Uppdraget att arbetet med att erbjuda stöd och behandling till unga med psykisk 

ohälsa varierar mellan olika mottagningar. Under kartläggningen ställdes frågan om 

mottagningarna har ett uppdrag att arbeta med att stödja och behandla psykisk ohälsa. 
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De flesta mottagningar angav att de har ett uppdrag att arbeta stödjande och 

behandlande. Vid följdfrågor så framkom det dock att många av dessa mottagningar 

upplever att de har ett uppdrag att erbjuda stöd men inte behandling. Det går med 

andra ord inte att med säkerhet säga hur många mottagningar som har ett uppdrag och 

vad det uppdraget innebär.  

Det finns vissa mottagningar som har ett tydligt definierat uppdrag att arbeta med 

tidiga insatser till unga med lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Det kan till exempel 

handla om unga som har en lättare depression eller som har problem med lättare 

former av ångest. Dessa mottagningar erbjuder behandling i form av stödjande samtal, 

psykoterapi och psykologisk behandling. Ofta har dessa mottagningar ett formellt 

uppdrag att vara en del av det som kallas för första linjen, det vill säga den nivå av 

insatser som ska möta behovet av stöd och behandling vid lätt till medelsvår psykisk 

ohälsa70. 

Exempel: Ungdomsmottagningarna i Örebro län med uppdrag att ingå i första 

linjens psykiatri  

Ungdomsmottagningarna i Örebro län har sedan fem år tillbaka ett uppdrag att vara 

en del av första linjen. Det innebära att mottagningen tar emot och erbjuder stöd och 

behandling till unga med lätt och medelsvår psykisk hälsa. Det finns ett vägledande 

dokument som reglerar ansvarsfördelning och gränsdragning gentemot andra 

verksamheter, som till exempel barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin. 

En del av de erfarenheter från Örebro som lyfts fram med modellen är att det skapar 

en kontinuitet och trygghet hos unga att kunna få hjälp på mottagningen istället för 

att hänvisas vidare och att de kompetenshöjande insatser som följt av det nya 

uppdraget kommer alla unga till gagn. Dock måste mottagningen arbeta för att även 

bibehålla och vidareutveckla arbetet med att främja och förebygga.  

 

Vilka besvär kan man få hjälp med? 

I kartläggningen ställdes frågan om vilka typ av besvär med psykisk hälsa som unga 

kan söka hjälp för på mottagningen. En majoritet av mottagningarna svarade att man 

som ung kan komma till mottagningen med de flesta besvär. Något färre anger att man 

kan ta kontakt med ungdomsmottagningen om man har problem med missbruk. De 

flesta ungdomsmottagningar värnar om att verksamheten ska var tillgänglig för alla, 

oavsett vilka behov den som söker har. Det innebär att de både tar emot och 

uppmuntrar unga att komma oavsett vad de behöver hjälp med. 

                                                 
70 Uppdrag Psykisk Hälsa. Första linjen för barn och ungas psykisk hälsa. 2015. 
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Tabell 30. Tecken på psykisk ohälsa som ungdomsmottagningarna tar emot 

 

Bedömning av svårighetsgrad och behov av insats  

Att de flesta mottagningar tar emot unga oavsett problem eller symptom innebär inte 

att man kan eller upplever att man bör erbjuda insatser till alla de som kommer. Vid 

följdfrågor svarade de flesta att det som avgör är svårighetsgraden och komplexiteten i 

de besvär som den som kommer har. Hur och vem som gör en bedömning av 

svårighetsgraden är svårt att säga och det kan variera mellan olika mottagningar. 

Kompetensen hos kuratorerna, huruvida de har kompetens inom psykoterapi, har ofta 

betydelse för vilken typ av bedömning som genomförs.  

Hur man arbetar med att göra bedömningar av psykisk hälsa och ohälsa varierar 

mellan olika mottagningar. I kartläggningen svarade 187 mottagningar att kuratorn 

genomför en strukturerad bedömning av den psykiska hälsan. Bland dessa har 114 

mottagningar angivit vilka formulär eller arbetssätt som man använder sig av för att 

göra en bedömning av den psykiska hälsan. Det vanligaste är att kuratorer gör en 

bedömning utifrån ett strukturerat samtal. En del mottagningar har en mall eller 

checklista för vilka frågor som bör ställas. Många mottagningar använder audit och 

dudit, som är standardiserade formulär som kan användas för att bedöma alkohol- och 

narkotikaanvändning. Kartläggningen kan inte svara på frågor om hur ofta eller vid 

vilka tillfällen man genomför en bedömning med hjälp av ett formulär eller på vilket 

sätt man använder dessa för att göra en bedömning om man kan erbjuda stöd eller 

behandling på mottagningen eller om man ska slussa vidare.  

 Antal mottagningar som svarat att unga kan söka 
(N=204)  

Oro/nedstämdhet 202 

Ångest/rädsla 202 

Stress 203 

Sömn 197 

Svårt att koncentrera sig  189 

Ilska/aggression  196 

Problem i skolan 189 

Om man skadar sig själv 185 

Om man har problem med mat 191 

Om man har problem med relationen 

till föräldrar/närstående 

201 

Missbruk  124 

Problem hemma  197 
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Under åren 2008-2009 genomförde Socialstyrelsen en inventering av hur man på 

ungdomsmottagningar arbetar med tidig upptäckt och tidiga insatser. Inventeringen 

visar, bland annat, att det saknas en samsyn kring hur man på mottagningarna arbetar 

med att bedöma svårighetsgrad samt hur man avgör vilka unga som kan erbjudas en 

insats på ungdomsmottagningen och vilka unga som behöver slussas vidare till mer 

specialiserad hjälp inom andra verksamheter. Socialstyrelsen ställer i rapporten 

följdfrågan hur man kan säkerställa jämlik tillgång till stöd och behandling 71. 

  

Exempel: Telefonbedömning inför besök till psykolog och kurator  
Ungdomsmottagningarna i Uppsala  

På ungdomsmottagningen i Uppsala City görs en telefonbedömning inför besök hos 

kurator och psykolog. Informationen används sedan av psykologen/kuratorn för att 

göra en bedömning av vilken insats som kan erbjudas. Under samtalet ställs frågor 

om 

 Anledning till kontakt  

 Ungdomens upplevda orsaker till hjälpsökande  

 Symptom, duration av symptom  

 Tidigare och eller pågående vårdkontakt  

 Medicin  

 Social situation; familj, boende, skola/arbete, socialt nätverk, personer som är 

resurs för den unge  

 Självskada, andra riskbeteenden  

 Suicidrisk, tidigare försök  

Informationen som framkommit i bedömningen tas sedan upp i samband med 

psykosocialt möte på mottagningen, där lämplig insats diskuteras och bestäms i 

samråd med övrig psykosocial personal samt avdelningschefen.  

 

Gränsdragningar och ansvarsfördelning  

Ansvarsfördelningen och gränsdragningen mellan olika verksamheter med ansvar för 

psykisk ohälsa hos ungdomar och unga vuxna kan ibland vara otydlig och göra det 

svårt att veta vilka unga som kommer till ungdomsmottagningen som bör erbjudas 

stöd och vilka som bör slussas vidare. De mottagningar som har ett tydligt uppdrag att 

arbeta med att erbjuda tidiga insatser vid psykisk ohälsa kan få hjälp i att det i vissa 

län finns en definierad ansvarsfördelning mellan första linjen och barn- och 

                                                 
71 Socialstyrelsen. Ungdomsmottagningarnas metoder för att förebygga psykisk ohälsa En nationell inventering. 

2009. 



 

74 

 

ungdomspsykiatrin, till exempel i Örebro72 och i Umeå73. I Skåne finns en 

överenskommelse när det gäller gränsdragningen mellan primärvården, där 

ungdomsmottagningar ingår, och vuxenpsykiatrin74.  

 

Exempel: Bedömningssamtal på Skånes mottagningar för att avgöra 
svårighetsgrad och behov av insats  

På ungdomsmottagningarna i Skåne genomförs vid tecken på psykisk ohälsa ett 

bedömningssamtal för att bedöma svårighetsgraden. De flesta kuratorer som arbetar 

på mottagningarna i Skåne har en bas- eller vidareutbildning i psykoterapi och har 

kompetens att göra en strukturerad bedömning av den psykisk ohälsan hos de unga 

som söker hjälp. Bedömningssamtalet är ett strukturerat samtal där man gör en 

anamnes, dvs en bedömning av hälsan och den sociala kontexten. Utifrån 

bedömningssamtalet fattar kuratorn sedan beslut om de problem som den unga 

upplever är något som ungdomsmottagningen kan hjälpa till med eller om man 

behöver hjälpa vidare till en annan verksamhet som kan erbjuda de insatser som den 

unga är i behov av. Om det finns omständigheter som gör det svårt att göra en 

bedömning tar man hjälp av en barn och-ungdomsläkare.  

 

Tabell 31. Formulär/metod för strukturerad bedömning av mående och behov av insats 

                                                 
72 Region Örebro Län. Ansvarsfördelning och samverkan mellan primärvården och barn- och ungdomspsykiatrin 

avseende barn och unga 6-17 år med psykisk ohälsa i Region Örebro Län. Överenskommelse. 2016. 
73 Västerbottens läns landsting. Ansvarsfördelningen första linjen - BUP avseende barn och unga med psykisk 

ohälsa i Västerbottens läns landsting. 2015. 
74  Region Skåne. Länsövergripande handläggningsöverenskommelse mellan primärvård och specialistpsykiatri 

gällande vuxna. http://vardgivare.skane.se/contentassets/95864a3893f74caa972ee7d9308b1854/psykiatri-hlok-

150428.pdf 

Formulär/metod 
för bedömning  

Antal 
mottagningar  

Formulär/metod för 
bedömning 

Antal 
mottagningar  

Strukturerat 

bedömningssamtal 52 LSAS 1 

Audit 45 Y-Boch 1 

Madras 33 SDQ 1 

Dudit 28 SF 36 1 

HAD 25 PCL-5 1 

Suicidstegen 22 AQ 1 

BDI 19 PCI-C 1 

BAI 16 CORE-OM 1 

MI 9 BOCS 1 

ORS/SRS 6 Känslokort 1 

Snorkelmetoden 4 CAD 1 

Checklista våld 4 DSM IV 1 

http://vardgivare.skane.se/contentassets/95864a3893f74caa972ee7d9308b1854/psykiatri-hlok-150428.pdf
http://vardgivare.skane.se/contentassets/95864a3893f74caa972ee7d9308b1854/psykiatri-hlok-150428.pdf
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Vilka insatser finns att få? 

Det finns en variation i hur olika mottagningar resonerar kring ungdomsmottagningars 

uppdrag när det gäller att arbeta med unga som har problem med psykisk ohälsa. En 

del mottagningar erbjuder både stödjande och behandlande insatser medan en del 

mottagningar endast erbjuder stödjande insatser.  

Stödjande insatser är den metod som flest mottagningar erbjuder. Den insats som 

flesta mottagningar erbjuder är stödjande insatser enligt en icke-manualbaserad metod 

som riktar sig till unga, 169 mottagningar erbjuder den typen av insats. Det näst 

vanligaste är att mottagningarna erbjuder stödjande insatser enligt en manualbaserad 

metod och som riktar sig till unga, 98 mottagningar arbetar med den typen av insatser. 

Stödjande insatser kan även erbjudas till föräldrar eller till familjer, oftast handlar det 

då om icke-manualbaserade metoder (se tabell 31). 

På 104 mottagningar kan man erbjuda psykologisk behandling, kognitiv (KBT) eller 

psykodynamisk behandling. Det är något vanligare att mottagningarna erbjuder KBT 

än psykodynamisk behandling, 83 mottagningar erbjuder KBT och 68 psykodynamisk 

behandling. På 47 mottagningar arbetar man både med KBT och psykodynamisk 

behandling. 

Kartläggningen kan inte svara på frågan om vilka insatser som erbjuds vilka 

problem/symptom. Det saknas också kunskap om vad som avgör vilka insatser som 

kan erbjudas.   

 

Becks skalor  4 Tejpingdockor  1 

KASAM  3 Liebovist skala ångest 1 

ASRS 3 Hälsodeklaration  1 

Näverkskarta 3 PSS stress 1 

Livslinje 3 ISI sömn 1 

WHO Index 2 Gleerups KBT-formulär  1 

Spencer 2 Situationsanalys  1 

CDI 2 MINI 1 

SNAP 5 2 SAD-person  1 

PHQ-9 2 BUS 1 

ASQ 2 VÄX 1 

SCL 90 2 SRR 1 

Livsstilsformulär 2 HRS 1 

GAD ångest 2 SCSYW/SCSYM 1 

Journalträd 2 Stresslista  1 

Matdagbok  2 LISAT  1 

VAS-skalor 2 SBAR checklistor  1 

Keds 1 SKS 1 
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Tabell 32. Insatser som erbjuds vid psykisk ohälsa 

 

Hur går vi vidare?  

 

Ungdomsmottagningarna har bra förutsättning att effektivt kunna arbeta med 

främjande, förebyggande och tidiga insatser vid psykisk ohälsa. Den sammanfattande 

bilden av områden som vi behöver fokusera på för att vidareutveckla 

ungdomsmottagningarnas förutsättningar att effektivt arbetar med ungas psykiska 

hälsa handlar framför allt om.  

 Tydligt formulerade uppdrag  

 Totalt antal mottagningar 

Stödjande insatser enligt en manualbaserad metod 

som riktar sig till ungdom 
98 

Stödjande insatser enligt en manualbaserad metod 

som riktar sig till förälder 
14 

Stödjande insatser enligt en manualbaserad metod 

som riktar sig till familj  
5 

Stödjande insatser enligt en icke-manualbaserad 

metod som riktar sig till ungdom 
169 

Stödjande insatser enligt en icke-manualbaserad 

metod som riktar sig till förälder 
56 

Stödjande insatser enligt en icke-manualbaserad 

metod som riktar sig till familj 
44 

Systematisk psykologisk behandling, KBT 83 

Systematisk psykologisk behandling, psykodynamisk 68 

Gruppverksamhet för barn/ungdom 44 

Gruppverksamhet för föräldrar 7 

Annan  22 
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Stödja arbetet med att lokalt formulera tydliga och målstyrda uppdrag utifrån 

lokala behov och förutsättningar som kan möta behovet hos målgruppen. Det 

kräver en dialog mellan kommun och landsting om organisation och resurser. 

 Struktur för metod- och verksamhetsutveckling 

Skapa en struktur som möjliggör metodstöd för verksamheterna. Det finns idag 

en stark efterfrågan efter nationellt stöd när det gäller metod- och 

verksamhetsutveckling.   

 Modeller för hög tillgänglighet och kvalitet  

Stödja län och regioner i arbetet med att utforma modeller som bidrar till en 

mer jämlik tillgång till lättillgängliga och kvalitativa insatser på 

ungdomsmottagningarna.  

 Förbättrad dokumentation och uppföljning  

Arbeta för ökad samsyn kring dokumentation och uppföljning. Utreda och 

skapa tydlighet i hur kuratorers dokumentation bör se ut, inklusive vad som 

bör dokumenteras och på vilket sätt. Stödja utvecklingen av strukturerad 

uppföljning av individuella insatser och verksamhetsuppföljning.  

 

Om ungdomsmottagningarna ska kunna vara den aktör som möter det ökande behov 

av tidiga insatser vid psykisk ohälsa för unga, både flickor och pojkar måste en snabb 

utveckling och utbyggnad ske.  

 

Vårt förslag till hur det fortsatta arbetet bör se de kommande åren kan sammanfattas i 

tre punkter.  

1. Arbete med kunskapsutveckling. Kommuner och landsting behöver, med stöd 

av SKL, tillsammans med myndigheter ta fram metod- och kunskapsstöd när 

det gäller arbetet med psykisk hälsa. Metodstöd behövs för att genomföra bra 

bedömningar av hur unga mår psykiskt och vilken insatser behövs. Det handlar 

även metodstöd hur man ska arbetar för att främja och förebygga psykisk 

ohälsa och hur man kan arbeta stödjande och behandlande vid lätt och 

medelsvår psykisk hälsa.  

2. Fördjupad kartläggning av arbetssätt. Fördjupad kunskap om hur man arbetar 

idag med insatser och aktiviteter med fokus på psykisk hälsa och ohälsa 

behövs för att ta fram modeller för hur man kan vidare utveckla arbetet och 

säkerställa tillgängliga och kvalitativa insatser till alla unga. Det arbetet bör 

inkludera en fördjupad kartläggning av hur man idag arbetar med uppföljning 

för att sedan ta fram förslag på hur man vidareutvecklar metoder för 

uppföljning och kvalitetsindikatorer.  

3. Dokumentation av insatser. Ett förtydligande av vad som ska dokumenteras 

och hur behövs för att säkerställa rättssäkerheten för de unga som besöker en 

mottagning. Ett förtydligande behövs även för arbetet med att skapa strukturer 

för uppföljning och kvalitetsgranskning.  
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4. System för nationell uppföljning. SKL (i samarbete med kommuner och 

landsting) tillsammans med myndigheterna tar fram förslag på system för 

uppföljning som möjliggör nationella jämförelser och som kan vara ett stöd för 

lokalt förbättringsarbete 

 

Mer kunskap behövs för att förstå förutsättningar och behov innan arbetet med att 

skapa ramar för verksamhetsformen inleds. Vårt förslag är att dessa tre punkter 

genomförs som ett första steg i att fundera på modeller om och hur verksamheten bör 

regleras på nationell nivå genom riktlinjer och vägledningar.  
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Bilaga 1. Mottagningar som deltog i kartläggningen  

 

Väsby Ungdomsmottagning   Upplands Väsby Stockholm 

Vallentuna Ungdomsmottagning  Vallentuna Stockholm 

Åkersberga Ungdomsmottagning  Österåker Stockholm 

Värmdö Ungdomsmottagning  Värmdö Stockholm 

Ungdomsmottagningen Järfälla kommun Järfälla Stockholm 

EKERÖ Ungdomsmottagning Ekerö Stockholm 

Huddinge Ungdomsmottagning  Huddinge Stockholm 

Botkyrka Ungdomsmottagning  Botkyrka Stockholm 

Salems Ungdomsmottagning  Salem Stockholm 

Haninge Ungdomsmottagning  Haninge Stockholm 

Tyresö Ungdomsmottagning Tyresö Stockholm 

Ungdomsmottagningen i Upplands-Bro 

kommun 

Upplands-Bro Stockholm 

Täby Ungdomsmottagning  Täby Stockholm 

Mörby Ungdomsmottagning  Danderyd Stockholm 

Sollentuna Ungdomsmottagning  Sollentuna Stockholm 

Farsta Ungdomsmottagning Stockholm Stockholm 

Stadsmissionens Ungdomsmottagning Stockholm Stockholm 

Stockholms skolors ungdomsmottagning Stockholm Stockholm 

Midsommarkransens Ungdomsmottagning Stockholm Stockholm 

Gullmarsplans Ungdomsmottagning Stockholm Stockholm 

Skärholmens Ungdomsmottagning  Stockholm Stockholm 

Ungdomsmottagning Norrtullsgatan 10 Stockholm Stockholm 

Västerorts Ungdomsmottagning   Stockholm Stockholm 
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Södermalms Ungdomsmottagning  Stockholm Stockholm 

Järva Ungdomsmottagning  Stockholm Stockholm 

Södertälje Ungdomsmottagning Södertälje Stockholm 

Nacka Ungdomsmottagning  Nacka Stockholm 

Sundbybergs Ungdomsmottagning  Sundbyberg Stockholm 

Solna Ungdomsmottagning  Solna Stockholm 

Lidingö Ungdomsmottagning Lidingö Stockholm 

Norrtälje Ungdomsmottagning Norrtälje Stockholm 

Märsta Ungdomsmottagning  Sigtuna Stockholm 

Nynäshamns Ungdomsmottagning  Nynäshamn Stockholm 

Ungdomsmottagningen i Bålsta Håbo Uppsala 

Skutskärs Vårdcentral Älvkarleby Uppsala 

Ungdomsmottagningen Knivsta Vårdcentral Knivsta Uppsala 

Heby Ungdomsmottagning  Heby Uppsala 

Tierps Ungdomsmottagning Tierp Uppsala 

Flogsta ungdomsmottagning Uppsala Uppsala 

Ungdomsmottagningen i Sävja Uppsala Uppsala 

Ungdomsmottagning Uppsala City Uppsala Uppsala 

Enköping Ungdomsmottagning Enköping Uppsala 

Ungdomsmottagningen Vingåker Vingåker Sörmland 

Gnesta Ungdomsmottagning  Gnesta Sörmland 

Nyköpings Ungdomsmottagning  Nyköping Sörmland 

Ungdomsmottagningen i Oxelösund Oxelösund Sörmland 

Ungdomsmottagning Flens kommun Flen Sörmland 
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Katrineholms Ungdomsmottagning  Katrineholm Sörmland 

Eskilstuna Ungdomsmottagning Eskilstuna Sörmland 

Strängnäs Ungdomsmottagning  Strängnäs Sörmland 

Trosa Ungdomsmottagning  Trosa Sörmland 

Ungdomshälsan i Finspång Finspång Östergötland 

Ungdomsmottagningen i Valdemarsvik  Valdemarsvik Östergötland 

Ungdomsmottagningen i Linköping  Linköping Östergötland 

Samtalsmottagningen Linköping Östergötland 

Ungdomshälsan Norrköping Norrköping Östergötland 

Motala Ungdomsmottagning Motala Östergötland 

Ungdomshälsan Mjölby Mjölby Östergötland 

Gislaved ungdomsmottagning Gislaved Jönköping 

Ungdomsmottagningen i Skillingaryd  Vaggeryd Jönköpings län 

Jönköpings ungdomsmottagning Jönköping Jönköping 

Nässjö ungdomsmottagning Nässjö Jönköping 

Ungdomsmottagning i Värnamo  Värnamo Jönköpings län 

Sävsjö Ungdomsmottagning Sävsjö Jönköping 

Vetlanda ungdomsmottagningen Vetlanda Jönköping 

Eksjö ungdomsmottagning Eksjö Jönköping 

Tranås ungdomsmottagning Tranås Jönköping 

Ungdomsmottagning i Växjö Växjö Kronobergs 

Län 

Barnmorskemottagningen 

Ljungby/ungdomsmottagning  

Ljungby Kronobergs 

Län 

Barnmorskemottagningen/ungdomsmottagni

ng 

Högsby Kalmar 
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Barnmorskemottagningen/ungdomsmottagni

ng 

Torsås Kalmar 

Barnmorskemottagningen/ungdomsmottagni

ng 

Mörbylånga Kalmar 

Barnmorskemottagningen/ungdomsmottagni

ng 

Mönsterås Kalmar 

Barnmorskemottagningen/ungdomsmottagni

ng 

Emmaboda Kalmar 

Kalmar ungdomsmottagning  Kalmar Kalmar 

Nybro ungdomsmottagning Nybro Kalmar 

Gamleby 

ungdomsmottagning/barnmorskemottagning  

Västervik Kalmar län 

Västerviks ungdomsmottagning  Västervik Kalmar län 

Familjecentral/Ungdomsmottagning 

Borgholm 

Borgholm Kalmar 

Ungdomsmottagningen Visby Gotland Gotland 

Olofström ungdomsmottagning  Olofström Blekinge Län 

Karlskrona ungdomsmottagning Karlskrona Blekinge Län 

Ronneby ungdomsmottagning Ronneby Blekinge Län 

Karlshamn ungdomsmottagning Karlshamn Blekinge Län 

Sölvesborgs ungdomsmottagning  Sölvesborg Blekinge Län 

Vellinge ungdomsmottagning (mobil) Vellinge Skåne 

ungdomsmottagning Klippan (filial) Klippan Skåne 

Ungdomsmottagning Lönnen  Malmö Skåne 

Ungdomsmottagning Rosenlund  Malmö Skåne 

Ungdomsmottagningen vid Triangeln  Malmö Skåne 

Ungdomsmottagning i Lund Lund Skåne 
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Ungdomsmottagning Landskrona Landskrona Skåne 

Ungdomsmottagning Helsingborg Helsingborg Skåne 

Ungdomsmottagning Höganäs Höganäs Skåne 

Ungdomsmottagning i Eslöv Eslöv Skåne 

Ungdomsmottagning Ystad Ystad Skåne 

Ungdomsmottagningen Trelleborg Trelleborg Skåne 

Ungdomsmottagning Simrishamn/Tomelilla Simrishamn Skåne 

Ungdomsmottagningen Ängelholm Ängelholm Skåne 

Ungdomsmottagningen Hylte Hylte Halland 

Ungdomsmottagningen Halmstad Halmstad Halland 

Ungdomsmottagningen Laholm Laholm Halland 

Ungdomsmottagningen i Falkenberg Falkenberg Halland 

Ungdomsmottagningen i Varberg Varberg Halland 

Ungdomsmottagningen Kungsbacka Kungsbacka Halland 

Närhälsan Mölnlycke ungdomsmottagning Härryda Västra 

Götaland 

Närhälsan Partille ungdomsmottagning Partille Västra 

Götaland 

Närhälsan Öckerö ungdomsmottagning  Öckerö Västra 

Götaland 

Ungdomsmottagningen Orust Orust Västra 

Götaland 

Närhälsan Kungshamn Sotenäs Västra 

Götaland 

Närhälsan Munkedal Ungdomsmottagning Munkedal Västra 

Götaland 
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Tanum Ungdomsmottagning Tanum   Västra 

Götaland 

Ungdomsmottagning Dals Ed Dals Ed Västra 

Götaland 

Ungdomsmottagning i Färgelanda Färgelanda Västra 

Götaland 

Närhälsan Ale ungdomsmottagning Ale Västra 

Götaland 

Närhälsan Lerum ungdomsmottagning  Lerum   Västra 

Götaland 

Närhälsan Vårgårda ungdomsmottagning Vårgårda Västra 

Götaland 

Närhälsan Bollebygd ungdomsmottagning Bollebygd Västra 

Götaland 

Grästorps ungdomsmottagning Grästorp Västra 

Götaland 

Ungdomsmottagning Nässebro Essunga Västra 

Götaland 

Ungdomsmott Karlsborg Karlsborg Västra 

Götaland 

ungdomsmottagningen Gullspång Gullspång Västra 

Götaland 

Närhälsan Tranemo ungdomsmottagning Tranemo Västra 

Götaland 

Ungdomsmottagning i Bengtsfors Bengtsfors Västra 

Götaland 

Ungdomsmottagning i Mellerud Mellerud Västra 

Götaland 

Ungdomsmottagning i Lilla Edet Lilla Edet Västra 

Götaland 
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Närhälsan Mark Ungdomsmottagning Mark Västra 

Götaland 

Närhälsan Svenljunga Ungdomsmottagning  Svenljunga Västra 

Götaland 

Närhälsan Herrljunga Ungdomsmottagning Herrljunga Västra 

Götaland 

Vara ungdomsmottagning Vara Västra 

Götaland 

Götene ungdomsmottagning Götene Västra 

Götaland 

Ungdomsmottagning i Tibro Tibro Västra 

Götaland 

Närhälsan Töreboda ungdomsmottagning  Töreboda Västra 

Götaland 

Ungdomsmottagning Väst  Göteborg Västra 

Götaland 

Angereds ungdomsmottagning Göteborg Västra 

Götaland 

Ungdomsmottagningen Centrum Göteborg Västra 

Götaland 

Ungdomsmottagningen Gamlestaden  Göteborg Västra 

Götaland 

Ungdomsmottagningen Hisingen  Göteborg Västra 

Götaland 

Närhälsan Mölndal ungdomsmottagning Mölndal Västra 

Götaland 

Närhälsan Kungälv ungdomsmottagning Kungälv Västra 

Götaland 

Närhälsan Ungdomsmottagning Lysekil Lysekil Västra 

Götaland 
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Närhälsan Ungdomsmottagningen 

Uddelvalla 

Uddevalla Västra 

Götaland 

Närhälsan Ungdomsmottagning Strömstad Strömstad Västra 

Götaland 

Ungdomsmottagning i Vänersborg Vänersborg Västra 

Götaland 

Ungdomsmottagning i Trollhättan Trollhättan Västra 

Götaland 

Närhälsan Alingsås ungdomsmottagning Alingsås Västra 

Götaland 

Närhälsan Borås ungdomsmottagning Borås Västra 

Götaland 

Närhälsan Ulricehamn ungdomsmottagning Ulricehamn Västra 

Götaland 

Ungdomsmottagning i Åmål Åmål Västra 

Götaland 

Närhälsan Mariestad ungdomsmottagning Mariestad Västra 

Götaland 

Ungdomsmottagningen Lidköping Lidköping Västra 

Götaland 

Skara ungdomsmottagning Skara Västra 

Götaland 

Skövde ungdomsmottagning Skövde Västra 

Götaland 

Ungdomsmottagning i Hjo Hjo Västra 

Götaland 

Tidaholms ungdomsmottagning Tidaholm Västra 

Götaland 

Falköpings ungdomsmottagning Falköping Västra 

Götaland 
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Storfors ungdomsmottagning Storfors Värmland 

Ungdomsmottagning i Skoghall  Hammarö Värmland 

Ungdomsmottagning i Forshaga  Forshaga Värmland 

Grums ungdomsmottagning  Grums  Värmland 

Ungdomsmottagningen i  Årjang  Årjäng Värmland 

Sunne ungdomsmottagning Sunne Värmland 

Kristinehamn ungdomsmottagning Kristinehamn Värmland 

Filipstad ungdomsmottagning Filipstad Värmland 

Hagfors ungdomsmottagning Hagfors Värmland 

Ungdomsmottagningen Arvika Arvika Värmland 

Ungdomsmottagning Säffle Säffle Värmland 

Ungdomsmottagningen  Karlstad  Värmland  

Ungdomsmottagningen Hallsberg Hallsberg Örebro län 

Ungdomsmottagningen Knuffen  Örebro Örebro län 

Ungdomsmottagningen Karlskoga Karlskoga Örebro län 

Ungdomsmottagningen Lindesberg Lindesberg Örebro län 

Surahammars ungdomsmottagning Surahammar Västmanland 

Hallstahammars ungdomsmottagning Hallstahammar Västmanland 

Kolbäcks Familjeläkarmottagning/ 

Barnmorskemottagningen/ungdomsmottagni

ng 

Hallstahammar Västmanland 

Ungdomsmottagningen Västerås Västerås Västmanland 

Ungdomsmottagningen i Sala Sala Västmanland 

Ungdomsmottagningen Fagerstabygden Fagersta Västmanland 

Köpings ungdomsmottagning  Köping Västmanland 
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Ungdomsmottagningen Arboga Arboga Västmanland 

Vansbro ungdomsmottagning Vansbro Dalarna 

Ungdomsmottagningen i Malung Malung Dalarna 

Ungdomsmottagning i Sälen  Malung  

Leksands ungdomsmottagning Leksand Dalarna 

Rättviksungdomsmottagning Rättvik Dalarna 

Orsa ungdomsmottagning Orsa Dalarna 

Ungdomsmottagningen Älvdalen Älvdalen Dalarna 

Smedjebackens ungdomsmottagning Smedjebacken Dalarna 

Mora ungdomsmottagning Mora Dalarna 

Falu Ungdomsmottagning Falun Dalarna 

Borlänge ungdomsmottagning Borlänge Dalarna 

Ungdomsmottagning i Säter Säter Dalarna 

Ungdomsmottagning Hedemora Hedemora Dalarna 

Avesta ungdomsmottagning Avesta Dalarna 

Ungdomsmottagningen Ludvika Ludvika Dalarna 

Ungdomsmottagningen Ljusdal Ljusdal Gävleborg 

Gävle ungdomsmottagning Gävle Gävleborg 

Sandviken o Hofors Ungdomsmottagning Sandviken Gävleborg 

Söderhamns ungdomsmottagning Söderhamn Gävleborg 

Bollnäs ungdomsmottagning Bollnäs Gävleborg 

Ungdomsmottagning Hudiksvall Hudiksvall Gävleborg 

Ungdomsmottagning i Ånge Ånge Västernorrland 

Timrå ungdomsmottagning Timrå Västernorrland 
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Härnösand ungdomsmottagning Härnösand Västernorrland 

Sundsvall ungdomsmottagning Sundsvall Västernorrland 

Kramfors ungdomsmottagning Kramfors Västernorrland 

Sollefteå ungdomsmottagning Sollefteå Västernorrland 

Örnsköldsvikungdomsmottagning Örnsköldsvik Västernorrland 

Härjedalens ungdomsmottagning  Härjedalen Jämtland 

Östersunds ungdomsmottagning Östersund Jämtland 

Ungdomshälsan i Umeå  Umeå Västerbotten 

Ungdomsmottagningen Stenbergska 

vårdcentralen 

Lycksele Västerbotten 

Ungdomsmottagningen  Skellefteå Västerbotten 

Kalix ungdomsmottagning Kalix Norrbotten 

Ungdomsmottagningen  Pajala Norrbotten 

Gällivare ungdomsmottagning Gällivare Norrbotten 

Ungdomsmottagningen, Älsbyns 

hälsocentral 

Älvsbyn Norrbotten 

Luleå ungdomsmottagning Luleå Norrbotten 

Piteå ungdomsmottagning Piteå Norrbotten 

Ungdomsmottagning i Haparanda Haparanda Norrbotten 

Kiruna ungdomsmottagning  Kiruna Norrbotten 
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Bilaga 2. Ungdomsmottagningar som inte deltog i kartläggningen  

 

    

    

Namn Kommun Landsting 

GAGNEFS UNGDOMSMOTTAGNING Gagnef Dalarna 

OCKELBO UNGDOMSMOTTAGNING Ockelbo Gävleborg 

HOFORS UNGDOMSMOTTAGNING Hofors Gävleborg 

Ovanåkers ungdomsmottagning Ovanåker Gävleborg 

UNGDOMSMOTTAGNINGEN MULLSJÖ Mullsjö Jönköpings län 

HULTSFREDS UNGDOMSMOTTAGNING Hultsfred Kalmar län 

UNGDOMSMOTTAGNINGEN Oskarshamn Kalmar län 

VIMMERBY UNGDOMSMOTTAGNING Vimmerby Kalmar län 

LENHOVDA BARNMORSKEMOTTAGNING Uppvidinge Kronobergs län 

UNGDOMSMOTTAGNINGEN ÅSEDA Uppvidinge Kronobergs län 

LESSEBO FAMILJECENTRAL Lessebo Kronobergs län 

UNGDOMSMOTTAGNINGEN TINGSRYD Tingsryd Kronobergs län 

Ungdomsmottagningen Alvesta Alvesta Kronobergs län 

UNGDOMSMOTTAGNINGEN ÄLMHULT Älmhult Kronobergs län 

UNGDOMSMOTTAGNINGEN MARKARYD Markaryd Kronobergs län 

Ungdomsmottagningen Arvidsjaur Arvidsjaur Norrbottens län 

Ungdomsmottagningen Arjeplog Arjeplog Norrbottens län 

UNGDOMSMOTTAGNINGEN JOKKMOKK Jokkmokk Norrbottens län 

KRISTIANSTADS UNGDOMSMOTTAGNING Kristianstad Skåne 

HÄSSLEHOLMS UNGDOMSMOTTAGNING Hässleholm Skåne 

TONÅRSMOTTAGNINGEN STAFFANSTORP Staffanstorp Skåne 

UNGDOMSMOTTAGNING VELLINGE  Burlöv Skåne 

UNGDOMSMOTTAGNINGEN SVEDALA MOBIL Svedala Skåne 

UNGDOMSMOTTAGNINGEN SKURUP MOBIL Skurup Skåne 

UNGDOMSMOTTAGNINGEN SJÖBO MOBIL Sjöbo Skåne 

GOTTSUNDA UNGDOMSMOTTAGNING Uppsala Uppsala 

UNGDOMSMOTTAGNING GIMO Östhammar Uppsala 

UNGDOMSMOTTAGNINGEN EDA Eda Värmland 

KILS UNGDOMSMOTTAGNING Kil Värmland 

UNGDOMSMOTTAGNINGEN TORSBY Torsby Värmland 

MUNKFORS UNGDOMSOTTAGNING Munkfors Värmland 

Nordmaling ungdomsmottagning på Familjecentralen Nordmaling Västerbotten 

Robertsfors ungdomsmottagning  Robertsfors Västerbotten 

UNGDOMSMOTTAGNING I VÄNNÄS Vännäs Västerbotten 

KUNGSÖRS UNGDOMSMOTTAGNING Kungsör Västmanland 

TJÖRNS UNGDOMSMOTTAGNING Tjörn Västra Götaland 
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MOTTAGNINGEN FÖR UNGA MÄN (MUM) Göteborg Västra Götaland 

Tonårsmottagningen Torslanda Göteborg Västra Götaland 

KYRKANS UNGDOMSMOTTAGNING (KUM) Göteborg Västra Götaland 

UNGDOMSMOTTAGNINGEN ÖSTER Göteborg Västra Götaland 

Ungdomshälsan Stenungsund Stenungsund Västra Götaland 

UNGDOMSMOTTAGNINGEN OLSKROKEN Göteborg Västra Götaland 

UNGDOMSMOTTAGNING 
BARNMORSKEMOTTAGNING NORA Nora Örebro län 

UNGDOMSMOTTAGNINGEN KISA Kinda Östergötland 

UNGDOMSMOTTAGNINGEN ÅTVIDABERG Åtvidaberg Östergötland 

UNGDOMSHÄLSAN I SÖDERKÖPING Söderköping Östergötland 
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Bilaga 3. Semistrukturerad enkät  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkät för kartläggning  
av ungdomsmottagning 
 

Under våren 2016 genomför Uppdrag psykisk hälsa en kartläggning av landets 

ungdomsmottagningar. Syftet med kartläggningen är att skapa ett underlag för 

framtida utvecklingsarbete när det gäller ungdomsmottagningarnas arbete med 

psykisk hälsa.  

För att samla in information om landets ungdomsmottagningar används en enkät, som 

alla mottagningar ombeds fylla i. Enkäten är uppdelad i två delar. Del 1 samlar in 

bakgrundsinformation om mottagningen medan del 2 handlar mer specifikt om arbetet 

med psykisk hälsa.  

Om du har frågor angående enkäten kan du kontakta Linda Sanneving på e-post 

linda.sanneving@skl.se eller på telefonnummer 076-1468721. 

 

 

mailto:linda.sanneving@skl.se
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Del 1. Information om mottagningen 

1. Kontaktuppgifter  

Namn på mottagningen: 

Adress: 

Telefonnummer: 

Email: 

Verksamheten ligger i kommun: 

Namn på ansvarig enhetschef/verksamhetschef:  

Öppettider:  

Eventuella avgiftsbelagda besök:   

 

2. Chefs och huvudmannaskap  

 

Vem är huvudman för mottagningen?  

□ Kommunen 

□ Landstinget  

□ Både kommun och landsting 

□ Privat aktör 

□ Annat:  

 

Är enhetschefen anställd av:  

□ Kommunen 

□ Landstinget  

□ De finns två enhetschefer, en anställd av kommunen och en av landstinget  

□ En privat aktör 

□ Annat:  
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Är verksamhetschefen anställd av 

□ Kommunen 

□ Landstinget  

□ De finns två verksamhetschefer, en anställd av kommunen och en av landstinget  

□ En privat aktör 

□ Annat:  

 

Fyll i vart de som arbetar på mottagningen är anställda: 

Barnmorska: 

Kurator: 

Psykolog:  

Läkare:  

Annat:  

 

 

3. Upptagningsområde  

 

Verksamheten riktar sig till ungdomar som bor i kommunen/kommunerna: 

Åldersspann för målgruppen: 

Antal i målgruppen i upptagningsområdet: 
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4. Besök på mottagningen 

 

Ange vilka yrkeskategorier som dokumenterar besök   

□ Barnmorska  □ Kurator 

□ Psykolog  □ Läkare 

□ Annat:   

 

 

Ange det totala antalet besök på mottagningen under 2015 fördelat på: 

Kille:  Tjej:  Annat:  

  

 

Ange antal individer som under år 2015 besökte 

Barnmorska: Psykolog: 

Läkare: Övrigt: 

Kurator:  
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5. Tjänster på mottagningen 

Ange hur många tjänster som finns och hur många personer dessa är fördelade på:  

 

 Antal tjänster Antal personer 

Barnmorskor   

Läkare    

Kurator   

Psykolog   

Annan:    

 

Vilka yrkeskategorier som arbetar på mottagningen arbetar med 

främjande/förebyggande psykosociala insatser? 

□ Barnmorska  □ Kurator 

□ Psykolog  □ Läkare 

□ Annat:   

 

Vilka yrkeskategorier som arbetar på mottagningen arbetar med 

stödjande/behandlande psykosociala insatser? 

□ Barnmorska  □ Kurator 

□ Psykolog  □ Läkare 

□ Annat:   

 

Ange vilken grundutbildning den/de kuratorer som arbetar på mottagningen har.  

Kurator 1:  Kurator 4:  

Kurator 2: Kurator 5: 
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Kurator 3: Kurator 6:  

 

 

Ange om en eller flera av de kuratorer som arbetar på mottagningen har 

vidareutbildning relaterat till psykosociala/psykologiska symptom/problem som 

medför att de kan erbjuda stöd och/eller behandling enligt metoden.  

□ Basutbildning i psykoterapi/grundläggande psykoterapiutbildning  

□ Påbyggnadsutbildning i psykoterapi   

□ Basutbildning i motiverande samtal 

□ Andra vidareutbildningar, ange vilka:  

 

 

 

Ange om en eller flera av de barnmorskor som arbetar på mottagningen har någon 

vidareutbildning relaterat till psykosociala/psykologiska symptom/problem som 

medför att de kan erbjuda stöd och/eller behandling enligt metoden. 

□ Basutbildning i psykoterapi/grundläggande psykoterapiutbildning  

□ Påbyggnadsutbildning i psykoterapi   

□ Basutbildning i motiverande samtal 

□ Andra vidareutbildningar, ange vilka:  
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6. Budget 

 

Fyll i tabellen nedan över budgeten för mottagningen för 2015. 

 

 Totalt (kronor) Kommunerna (%) Landsting (%) 

Tjänster     

Lokaler     

Material/utrustning     

Utbildning/fortbildning    

Andra kostnader     

Totalt     
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Del 2. Arbete med psykisk hälsa  
 

7. Uppdraget att arbeta med psykisk o/hälsa  

 

Har mottagningen ett uppdrag att arbetar främjande/förebyggande med psykisk 

o/hälsa? 

□ Ja  □ Nej □ Vet ej  

 

 

Finns det riktlinjer framtagna för hur mottagningen ska arbeta 

främjande/förebyggande med psykisk o/hälsa?   

□ Ja  □ Nej □ Vet ej  

 

 

Har mottagningen ett uppdrag att arbeta med stöd/behandling vid psykisk ohälsa? 

□ Ja  □ Nej □ Vet ej  

  

Finns det riktlinjer framtagna för hur mottagningen ska arbeta stödjande och 

behandlande vid psykisk ohälsa?   

□ Ja  □ Nej □ Vet ej  

 

Har man ett uppdrag att arbeta med riskgrupper för att förebygga psykisk ohälsa? (t 

ex unga föräldrar, nyanlända, socialt utsatta ungdomar etc) 

□ Ja  □ Nej □ Vet ej  

 

Finns det riktlinjer framtagna för hur mottagningen ska arbeta med riskgrupper 

inom psykisk o/hälsa?   

□ Ja  □ Nej □ Vet ej  
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8. Insatser för att främja psykisk hälsa/förebygga psykisk ohälsa75 

Fyll i tabellen över vilka främjande/förebyggande insatser man genomför på mottagningen, vilka som är målgrupperna för insatserna 

och vilken yrkeskategori som ansvarar för att genomföra aktiviteterna.  

 

Aktivitet Namn och fokus på aktivitet Målgrupp Utförare 

 

Gruppaktiviteter som riktar sig till 

ungdomar 

   

 

Gruppaktiviteter som riktar sig till 

föräldrar/närstående med barn i 

målgruppen 13-25 år  

   

 

Annat: 

   

                                                 
75 Med främjande och förebyggande arbete menar vi insatser som riktar sig till alla unga, t ex besök i klassrum eller deltagande i temadagar i skolan. 
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 9. Arbete med riskgrupper för att förebygga psykisk ohälsa76 

Fyll i tabellen över vilka insatser som riktar sig till riskgrupper och som genomförs på mottagningen, vilka som är målgrupperna för 

insatserna och vem som utför aktiviteterna.  

Typ av aktivitet Namn och fokus på aktivitet Målgrupp Utförare 

 

Gruppaktiviteter som riktar sig till 

ungdomar 

   

 

Gruppaktiviteter som riktar sig till 

föräldrar/närstående med barn i 

målgruppen 13-25 år 

   

 

Annat: 

   

                                                 
76 Med riskgrupper menar vi de grupper som har en förhöjd risk att drabbas av psykisk ohälsa. 
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10. Arbete med stödjande/behandlande insatser vid psykisk ohälsa 

Kryssa i vid vilka problem/symptom man får stödjande/behandlande hjälp på 

mottagningen? 

□ Oro/nedstämdhet □ Om man skadar sig själv  

□ Ångest/rädsla □ Om man har problem med mat 

□ Stress □ Om man har problem med relationen 

till förälder/närstående  

□ Sömn □ Missbruk 

□ Svårt att koncentrera sig □ Problem hemma 

□ Ilska/aggression  □ Problem i skolan  

□ Problem i skolan □ Annat:  

 

Ange i tabellen hur de olika yrkeskategorierna arbetar med att bedöma psykiska 

problem och behov av insats. Med frågorformulär/checklistor menas både sådan som 

är framtagna och validerade via forskning och sådana som är framtagna lokalt på en 

mottagning eller i ett län. 

 Icke-standardiserade 

metoder  

Frågeformulär/checklistor 

 

Kurator 

 

  

 

Psykolog  

 

  

 

Barnmorska  
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Fyll i tabellen över vilka insatser som kan erbjudas vid indikerad psykisk ohälsa77 och 

vilken yrkeskategori som på mottagningen erbjuder insatsen.  

Stödjande insatser enligt en manualbaserad metod som riktar sig till  

 □ Barn/ungdom, yrkeskategori:   

 □ Förälder, yrkeskategori:   

 □ Familj, yrkeskategori:   

Stödjande insatser enligt en icke-manualbaserad metod som riktar sig till 

 □ Barn/ungdom, yrkeskategori:   

 □ Förälder, yrkeskategori:   

 □ Familj, yrkeskategori:   

□ Systematisk psykologisk behandling, KBT 

□ Systematisk psykologisk behandling, psykodynamisk 

□ Gruppverksamhet för barn/ungdom 

□ Gruppverksamhet för föräldrar 

□ Annat: 

 

 

 

 

                                                 
77 Personer som redan har ett identifierat riskbeteende eller besvär, eller har förhöjd risk att utveckla 

detta. 
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11. Insatser enligt olika lagstiftningar 

 

Erbjuder man på mottagningen insatser enligt 

□ Hälso- och sjukvårdslagen  □ Socialtjänstlagen  

 

 

Enligt vilken lagstiftning arbetar kuratorerna med psykisk hälsa? 

□ Hälso- och sjukvårdslagen  □ Socialtjänstlagen  

□ Både enligt hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen 

 

 

Hur dokumenterar kuratorerna sitt arbete? 

□ Journalanteckningar  

□ Anteckningar som inte journalförs  

□ För inte anteckningar  

□ Annat:  

 

12. Uppföljning 

 

Följs det främjande/förebyggande arbetet upp? 

□ Ja  □ Nej □ Vet ej  

Om ja, ange hur:  
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Följs insatser vid psykisk ohälsa upp efter avslutad insats? 

□ Ja  □ Nej □ Vet ej  

Om ja, ange hur:  

 

 

 

 

 

Efterfrågas verksamhetsstatistik från kommun och landsting? 

□ Ja  □ Nej □ Vet ej  

 

 

13. Samverkan med andra 

 

Finns det andra verksamheter i samma upptagningsområde som arbetar med psykisk 

o/hälsa för samma målgrupp? 

□ Ja  □ Nej □ Vet ej  

Om ja, ange vilka:  

 

 

 

 

 

Kan andra verksamheter skicka remiss till ungdomsmottagningen för insatser vid 

psykisk ohälsa? 

□ Ja  □ Nej □ Vet ej  
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Kan mottagningen skicka remisser till andra verksamheter i samma 

upptagningsområde? 

□ Ja  □ Nej □ Vet ej  

 

 

Ange vilka verksamheter som ungdomsmottagningen tar kontakt med när en 

ungdom behöver mer stöd och behandling för psykisk ohälsa än vad 

ungdomsmottagningen kan erbjuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ange vilka aktörer i länet som ungdomsmottagningen samverkar med i det 

främjande/förebyggande arbetet. Ange vilken/a aktörer och vilken/a typer av 

insatser.  
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Ange vilka aktörer i länet som ungdomsmottagningen samverkar med när det gäller 

att erbjuda stödjande och behandlande insatser vid psykisk ohälsa, och vilken/vilka 

typer av insatser samverkan gäller.  
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Bilaga 4. Litteratursökning – sökord som användes  

 

Sökning 2 

Datum 2016-06-22 

Databas Pubmed 

Sökord: 

"adolescent"[All Fields] OR "adolescent/12"[All Fields] OR 

"adolescent/adolescence"[All Fields] OR "adolescent/adolescent"[All Fields] OR 

"adolescent/young"[All Fields] OR "adolescent/young adult"[All Fields] OR 

"adolescent/young adult aya"[All Fields] OR "adolescent/young adult center for 

health"[All Fields] OR "adolescent/young adults"[All Fields] OR "adolescent/young 

women"[All Fields] OR "adolescent/youth"[All Fields] OR "adolescent 12 17 

years"[All Fields] OR "adolescent a"[All Fields] OR "adolescent adolescent"[All 

Fields] OR "adolescent adolescent s"[All Fields] OR "adolescent adolescent's"[All 

Fields])  

OR "youth"[All Fields] OR "youth/adolescent"[All Fields] OR 

"youth/adolescents"[All Fields] OR "youth/adult"[All Fields] OR "youth/adults"[All 

Fields] OR "youth/young"[All Fields] OR "youth 12"[All Fields] OR "youth 12 14 

years"[All Fields] OR "youth 12 17 years"[All Fields] OR "youth 12 18 years"[All 

Fields] OR "youth 13"[All Fields] OR "youth 14"[All Fields] OR "youth 15"[All 

Fields] OR "youth 15 24 years"[All Fields] 

 AND ((English[lang] OR Swedish[lang]) AND (systematic[sb] OR cam[sb]) AND 

"infant"[MeSH Terms] OR "child"[MeSH Terms] OR "adolescent"[MeSH Terms] 

OR "adolescent"[MeSH Terms] OR "young adult"[MeSH Terms]  

AND "walk in"[All Fields] OR "walk in/walk out"[All Fields] OR "walk in 

appointments"[All Fields] OR "walk in center"[All Fields] OR "walk in 

centers"[All Fields] OR "walk in centre"[All Fields] OR "walk in centre 

visitors"[All Fields] OR "walk in centres"[All Fields] OR "walk in clients"[All 

Fields] OR "walk in clinic"[All Fields] OR "walk in clinic services"[All Fields] OR 

"walk in clinic study"[All Fields] OR "walk in clinic use"[All Fields] OR "walk in 

clinics"[All Fields] OR "walk in counseling center"[All Fields] OR "walk in 

counselling"[All Fields] OR "walk in facility"[All Fields] OR "walk in health"[All 

Fields] OR "walk in health care"[All Fields] OR "walk in health care clinic"[All 

Fields] OR "walk in health care clinic of"[All Fields] OR "walk in healthcare"[All 

Fields] OR "walk in mental"[All Fields] OR "walk in mental health"[All Fields] OR 

"walk in model"[All Fields] OR "walk in open access"[All Fields] OR "walk in 
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primary care"[All Fields] OR "walk in psychiatric clinic"[All Fields] OR "walk in 

psychiatric services"[All Fields] OR "walk in service"[All Fields] OR "walk in 

services"[All Fields] OR "walk in setting"[All Fields] OR "walk in sexual 

health"[All Fields] OR "walk in treatment"[All Fields] OR "walk in unit"[All 

Fields] OR "walk in visit"[All Fields] OR "walk in walk out"[All Fields] 

AND "utilisation"[All Fields] OR "utilisation/satisfaction"[All Fields] OR 

"utilisation analyses"[All Fields] OR "utilisation efficiencies"[All Fields] OR 

"utilisation efficiency"[All Fields] OR "utilisation evaluation"[All Fields] OR 

"utilisation evaluations"[All Fields] OR "utilisation management"[All Fields] OR 

"utilisation of health services"[All Fields] OR "utilisation of healthcare 

facilities"[All Fields] OR "utilisation rate"[All Fields] OR "utilisation rates"[All 

Fields] 

OR "quality"[All Fields] OR "quality/acceptability"[All Fields] OR 

"quality/adequacy"[All Fields] OR "quality/appropriateness"[All Fields] OR 

"quality/assessment/evaluation"[All Fields] OR "quality/availability"[All Fields] 

OR "quality/competence"[All Fields] OR "quality/comprehensiveness"[All Fields] 

OR "quality/cost effectiveness"[All Fields] OR "quality/effective"[All Fields] OR 

"quality/effectiveness"[All Fields] OR "quality/efficiency"[All Fields] OR 

"quality/equality"[All Fields] OR "quality/evidence"[All Fields] OR 

"quality/health"[All Fields] OR "quality/low stress"[All Fields] OR 

"quality/needs"[All Fields] OR "quality/needs improvement"[All Fields] OR 

"quality/optimization"[All Fields] OR "quality/outcome"[All Fields] OR 

"quality/outcome/performance"[All Fields] OR "quality/outcome measurement"[All 

Fields] OR "quality/outcomes"[All Fields] OR "quality/outcomes based"[All Fields] 

OR "quality/perceived"[All Fields] OR "quality/performance"[All Fields] OR 

"quality/performance improvement"[All Fields] OR "quality/performance 

indicators"[All Fields] OR "quality/process improvement"[All Fields] OR 

"quality/quality improvement"[All Fields]))  

OR "importance"[All Fields] OR "importance/advantages"[All Fields] OR 

"importance/beliefs"[All Fields] OR "importance/benefits"[All Fields] OR 

"importance/centrality"[All Fields] OR "importance/impact"[All Fields] OR 

"importance/quality"[All Fields] OR "importance/relevance"[All Fields] OR 

"importance/satisfaction"[All Fields] OR "importance/usefulness"[All Fields] OR 

"importance/value"[All Fields] OR "importance/worth"[All Fields] OR "importance 

adolescents"[All Fields] 

AND ("mental health"[All Fields] OR "mental health/behavioral medicine"[All 

Fields] OR "mental health/depression"[All Fields] OR "mental health/health 
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services"[All Fields] OR "mental health/management"[All Fields] OR "mental 

health/mental"[All Fields] OR "mental health/methods"[All Fields] OR "mental 

health/national"[All Fields] OR "mental health/prevention and control"[All Fields] 

OR "mental health/primary"[All Fields] OR "mental health/primary care"[All 

Fields] OR "mental health/problem"[All Fields] OR "mental health/psychiatric"[All 

Fields] OR "mental health/psychiatry"[All Fields] OR "mental 

health/psychosocial"[All Fields] OR "mental health/public"[All Fields] OR "mental 

health/public health"[All Fields] OR "mental health/risk"[All Fields] OR "mental 

health/school"[All Fields] OR "mental health/social"[All Fields] OR "mental 

health/standards"[All Fields] OR "mental health/stress"[All Fields] OR "mental 

health/support"[All Fields] OR "mental health/support services"[All Fields] OR 

"mental health/trends"[All Fields] OR "mental health/well being"[All Fields] OR 

"mental health access"[All Fields])) OR "mental ill health"[All Fields]  

OR "wellbeing"[All Fields] OR "wellbeing/distress"[All Fields] OR 

"wellbeing/stress"[All Fields] OR "wellbeing and preventable"[All Fields] OR 

"wellbeing and public"[All Fields] OR "wellbeing and public mental"[All Fields] 

OR "wellbeing and public mental health"[All Fields] OR "wellbeing 

interventions"[All Fields] OR "wellbeing outcome"[All Fields] OR "wellbeing 

outcomes"[All Fields] OR "wellbeing program"[All Fields] OR "wellbeing 

programs"[All Fields] OR "wellbeing promotion"[All Fields] OR "wellbeing 

service"[All Fields] OR "wellbeing services"[All Fields] OR "wellbeing 

strategies"[All Fields]  

Avgränsningar/filter Full text tillgänglig 

Publicerat 2011-2016 

Målgrupp/interventionsgrupp: 

Människor 

Ålder: 13-18, 0-18, 19-24 

Språk: Engelska, Svenska 

Ämne: Systematic reviews, meta-

analysis, journal article, multicenter 

study, comparative study, evaluation 

studies 

Träffar 566 
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Inklutionskriterier  Artiklar publicerade mellan 

2011-2016 

 Fokus på höginkomstländer 

 Generisk målgrupp i.e., 

ungdomar som helhet. 

 Målgrupp ålder 12-25 år 

 Interventionsstudier, meta-

analyser, systematiska 

litteraturöversikter. 

 Tillgängliga i fulltext. 

Exklutionskriterier  Artiklar publicerade innan 2011 

 Fokus på låg-

medelinkomstländer 

 Specifik målgrupp av ungdomar 

e.g., redan fysiska och/eller 

psykiska diagnoser 

 Ej forskningsbaserade texter ex. 

kolumner. 

 Ej tillgängliga i fulltext. 

 Anna målgrupp än 

ålderskategorin 12-25 år 

Screening 1 

Resultat 

Screening 2 

Resultat 

På titel abstract 

28 artiklar utvalda 

På abstract/sammanfattning 

0artiklar 
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Uppföljning av vårdöverenskommelse Norra HSN 2021 

Ungdomsmottagningarna 
Värdegrund för ungdomsmottagningarna  

Alla ungdomar är välkomna till ungdomsmottagningen.  

Grundläggande för verksamheten är Barnkonventionens fyra grundprinciper och FN:s 

förklaring om de mänskliga rättigheterna.  

 

Ungdomar som söker sig till mottagningen ska känna sig sedda, trygga och tillitsfulla i 

mötet. De ska också uppleva att deras frågor och problem blir respekterade och tagna på 

allvar. Ungdomarna ska uppleva att de blir bemötta och behandlade på ett likvärdigt sätt 

och får likvärdig tillgång till mottagningen oavsett kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell 

läggning och ålder. Ett normmedvetet förhållningssätt präglar verksamheten. Målet med 

normmedvetenheten är att alla unga ska känna sig inkluderade och välkomna. 

 

Hälsofrämjande arbete och förhållningssätt 

Ett hälsofrämjande perspektiv ska genomsyra ungdomsmottagningens arbete och är ett 

ständigt pågående utvecklingsområde. Att arbeta hälsofrämjande innebär att utgå ifrån det 

friska hos individen och se till hens styrkor och förutsättningar för en god hälsa.  

 

Trender, förändringar, framtida risker och utmaningar och konsekvenserna för framtida 

verksamhet. 

Förändringar och Utmaningar 

Ytterligare ett år har Covid-19 pandemin påverkat oss, vilket inneburit perioder med hopp 

om lättnader i restriktioner, ovisshet och anpassningar. Även under 2021 har 

ungdomsmottagningarnas personal fått ställa om verksamheten och framförallt den 

medicinska personalen har bemannat andra vårdenheter som smittspårningsenheten, 

förlossning och BB under olika perioder. Detta har påverkat tillgängligheten för regionens 

ungdomar till preventivmedel och vård relaterad till sexuell och reproduktiv hälsa och 

rättigheter (SRHR). 

För att kompensera den minskade bemanningen och leva upp till rekommenderade 

restriktioner har vi fortsatt att utveckla verksamheterna och genomfört flera anpassningar: 

 

 Mottagningarna har till största del kunnat vara öppna men arbetet har anpassats 

efter rådande situation och rekommendationer. 
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 Under vår och sommar ställdes alla drop-in mottagningar in för att undvika trängsel 

i väntrum och risk för smittspridning. Under hösten har mottagningarna prövat 

olika former av drop-in (till exempel webbokning) för att tillgodose behovet utan 

att få fulla väntrum.  

 

 Mottagningarna har arbetat mer med digitala möten och telefonmöten, alla 

mottagningar har webbokningsbara tider.  

 

 Första september genomförde vi en stor satsning på On-linemottagningen till en 

mer robust verksamhet med stabil arbetsgrupp och en långsiktig satsning på 

utveckling och utbildning. Idag bemannas den med 300% vardera av barnmorska 

och samtalspersonal och har haft 5281 besök under 2021, att jämföra med 2337 

besök 2020.   

 

 Den utåtriktade verksamheten med fysiska besök på skolorna har till stora delar 

varit inställd. Däremot har vi tagit fram en klassbesöksfilm som skickats till 

högstadieskolorna. Ibland har digitala möten arrangerats med klasserna efter att de 

tagit del av filmen. 

 

2020 övergick Göteborgs ungdomsmottagningar från Göteborgs stad till att tillhöra 

Regionhälsan i Västra Götalandsregionen. Regionhälsan tog då över huvudmannaskapet 

för sex ungdomsmottagningar och Mottagning för Unga Män (MUM) i Göteborg. Det 

innebar en stor omorganisation då ca 90 nya medarbetare från Göteborgs stad övergick till 

Regionhälsan. Pandemin har påverkat vår möjlighet att arbeta med sammanhållning och 

utveckling tillsammans. Flera konferenser och utvecklingsdagar har varit planerade under 

2020 och 2021 men blivit inställda på grund av risk för smittspridning.  

Västra Götalandsregionen är nu föregångare i landet med att ha en stor och samlad 

organisation för det viktiga arbete som ungdomsmottagningar utför. Vi är nu ca 250 

medarbetare som tillsammans fortsätter att bygga framtidens ungdomsmottagningar i 

Västra Götalandsregionen. En positiv effekt av omorganisationen är att alla 

ungdomsmottagningar får ytterligare insikt i de speciella satsningar som endast funnits i 

Göteborgs området tidigare. Några exempel är HälsUM och Ung utsatt.    

 

Trender och utveckling 

Utvecklingsmöjligheter i arbetet på ungdomsmottagningarna handlar delvis om att inom 

kompetensområdet anpassa metodiken till de arenor som ungdomarna befinner sig på. 

Detta gäller både vid individuella kontakter och utåtriktad verksamhet. Återigen har 

verksamheten fokuserat på att ha en god tillgänglighet för ungdomarna till 

ungdomsmottagningarna, trots pandemin. Men i vår strävan att erbjuda ungdomarna 
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alternativ till fysiska besök på mottagningarna har vår utveckling även påskyndats på ett 

positivt sätt. Till exempel:    

 

 Internetbaserad kognitiv beteendeterapi (I-KBT) har implementerats i hela regionen 

under 2021. 

 

 Teams och andra digitala plattformar används frekvent vid både individuella 

patientbesök, utåtriktad verksamhet och verksamhetsmöten. Våra digitala sökvägar 

är i ständig utveckling i takt med behov och efterfrågan. 

 

 Möjligheten för ungdomar att ringa in till mottagningarna för att boka 

uppringningstid har utökats till dygnet runt, veckans alla dagar.  

 

Risker och konsekvenser 

Den stora framtida oron är pandemins konsekvenser på ungdomars psykiska hälsa. Även 

om barn och ungdomar sällan blir allvarligt fysiskt sjuka av viruset har flera 

undersökningar i samhället visat att pandemin påverkat unga människors mående och 

utsatthet. Digital skolgång, minskade fritidsaktiviteter och sociala sammanhang har 

påverkat alla. Därutöver befaras att redan utsatta ungdomar, som lever med 

familjekonflikter där fysiskt och psykiskt våld förekommer, har blivit än mer utsatta under 

pandemin. Bland annat har Barnens Rätt i Samhället (BRIS) genomfört en undersökning 

som bekräftar ovanstående.  

Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) har gjort en undersökning som visar att 

tillgången till vård relaterad till (SRHR) prioriterats ned och bort under pandemin. Detta 

faktum väcker oro för att HBTQ personer, som vi vet redan känner sig exkluderade i 

vården, har det ännu svårare att söka vård just nu.  

Sedan 2016 har ungdomsmottagningarna erhållit statliga medel som är direkt riktade för att 

främja barn och ungas psykiska hälsa. Det är viktigt att ungdomsmottagningarna fortsatt 

blir föremål för den satsningen då vi förväntar oss en stor efterfrågan på vår psykosociala 

personal de kommande åren. Detta som en konsekvens av den befarat ökade psykiska 

ohälsan i pandemins spår.  

 

Det är hög tid att påbörja en revidering av det nuvarande ”Inriktningsdokument för 

Ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018 - 2022”, som är rekommenderat av 

samrådsorganet för Västra Götalandsregionen och VästKom 2017. Nuvarande dokument är 

reviderat av partsgemensam grupp där representanter för både region och kommuner ingår. 

Vi ser det som mycket viktigt att denna arbetsgrupp åter får mandatet att utföra 

revideringen då gruppen också är väl känd med för och nackdelar i dokumentet samt vad 
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de olika huvudmännen har för kritik gentemot nuvarande version. Inriktningsdokumentet 

ligger till grund för samverkansavtalen mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna och 

kommunerna i VGR. Samtliga 55 avtal ska skrivas om 2022.  

Gällande kompetensförsörjning har ungdomsmottagningarna svårt att rekrytera psykologer. 

Målet är att vi ska ha psykolog anställd på alla våra huvudmottagningar i regionen, men det 

har vi inte lyckats med. Vi har därutöver viss svårighet att rekrytera barnmorskor, framför 

allt till mindre kommuner långt från någon storstad, ett försök att avhjälpa det är en fortsatt 

satsning på utbildningstjänster till barnmorska.  

Ett konstant bekymmer vi har är att flertalet av våra lokaler inte är anpassade för den 

verksamhet som vi bedriver. Många lokaler är trånga och lever inte upp till dagens krav på 

tillgänglighet, sekretess och hygienstandard.  

 

Särskilda satsningar som verksamheten genomfört. 
2021 är sjätte året som ungdomsmottagningarna i VGR tagit del av en särskild satsning 

med statliga medel via Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Medlen är direkt riktade 

till ungdomsmottagningarna för att främja barn och ungas psykiska hälsa. För dessa medel 

finns en särskild plan redovisad till Vårdsamverkan i Västra Götaland (VVG).  

Göteborgsregionen (GR) har tillsammans med FoU i Väst skrivit en rapport ”Förstärkt 

arbete för psykisk hälsa på ungdomsmottagningarna i Västra Götalands län”.  I den 

rapporten redovisas uppföljningen av det utvecklingsarbete om psykisk hälsa som 

ungdomsmottagningarna genomfört och som finansierats med ovan beskrivna SKR medel.  

 

I februari startade två Mottagningar för Unga Män (MUM) i Skövde och Trollhättan.  

Ytterligare en MUM öppnades i september i Borås. Dessa satsningar har möjliggjorts med 

hjälp av SKR-medel ”integration för unga män” där östra, norra respektive södra hälso- 

och sjukvårdsnämnderna beslutat att tilldela dessa medel till ungdomsmottagningarna i 

respektive nämndområde.  

Syftet med MUM är att öka möjligheten för unga män (18–30 år) att ta ansvar för sina 

relationer och/eller sin sexualitet, ta ansvar för sexuell- och reproduktiv hälsa och 

förebygga spridning av sexuellt överförbara infektioner.  

Uppstarten av samtliga tre MUM har bedrivits i projektform och projektledare har köpts in 

av KSH. MUM i Göteborg har fungerat som modell för de nya mottagningarna och 

personal från Göteborgs MUM har funnits med i projektet. Målet är att skapa ett 

gemensamt arbetssätt och samarbete mellan samtliga MUM i VGR. Vår förhoppning är att 

alla MUM i VGR framöver kommer att ingå i Vårdöverenskommelser med respektive 

hälso och sjukvårdsnämnd såsom i Göteborg. 
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Trots att möjligheten till sedvanliga aktiviteter vid uppstart av verksamheter, till exempel 

”öppet hus” och liknande inte har kunnat genomföras har de unga männen hittat våra 

mottagningar. Och besöksfrekvensen ökar med tiden. Glädjande är att ca 28% av de unga 

männen tillhör åldersgruppen 24–30 år. De är en ny målgrupp för oss som tidigare inte har 

haft någon vårdaktör med erfarenhet av SRHR frågor att vända sig till.  

Slutrapport från projektledare Anna Skoglund redovisas separat till berörda Hälso- och 

sjukvårdsnämnder.  

 

 

 

 

Presentera resultatet av kundenkäten 

Ungdomsmottagningarna har inte genomfört någon kundenkät 2021 på grund av rådande 

pandemi och det faktum att förhandlingar har pågått mellan Regionhälsan och företaget 

Key for care. Målet med förhandlingarna har varit ett gemensamt frågeformulär till alla 

som söker vård på Regionhälsan. Detta har resulterat i en framarbetad enkät ”Tyck till” 

som startar 2022–02–01.  

Samverkan med vårdgrannar.  

Samverkan sker med de aktörer i kommunen som har uppdrag att arbeta med målgruppen 

ungdomar/unga vuxna, så som skola, elevhälsa, individ och familjeomsorg mm. 

Samverkan sker också med barnmorske-och gynekologmottagningar, vårdcentral/Uph, 

kvinnoklinik, och psykiatri.  
 

Övrigt som verksamheten vill belysa 

Uppföljning och statistik av ungdomsmottagningarnas verksamhet saknas till stor del på 

nationell nivå. På uppdrag av Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar (FSUM) och 

i samarbete med företaget Payoff AB har en rapport tagits fram för att visa 

på den samhällsekonomiska nytta som ungdomsmottagningarna skapar. Personal från våra 

verksamheter har deltagit i ett verksamhetsråd som bidragit med underlag till arbetet.  

Rapporten kommer tillsammans med, GR rapporten ”Förstärkt arbete för psykisk hälsa på 

ungdomsmottagningarna i Västra Götalands län”, att presenteras för politiker och berörda 

tjänstemän 2022-03-14.  
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Regionhälsan har fått i uppdrag att tillsammans med kommunerna i respektive 

nämndområde starta upp Mini-Maria mottagningar. Mini-Maria är en samverkan mellan 

kommun och region i Västra Götaland för att stärka stödet till ungdomar och unga vuxna 

med missbruk- och beroendeproblematik. Mini-Maria startades upp under 2020 - 2021 i 

Södra hälso och sjukvårdsnämndens område och är nu i drift. Under 2021 har 

Regionhälsan även fått uppdrag från Västra hälso och sjukvårdsnämnden samt Norra hälso 

och sjukvårdsnämnden om uppstart av Mini-Maria mottagningar i dessa nämndområden. 

Uppstarts projekt pågår och utförs inom organisationen för ungdomsmottagningarna, vilket 

vi tror kommer att bli ett vinnande koncept utifrån att båda verksamheterna bygger på 

samverkan mellan region och kommun samt att målgruppen är gemensam för båda 

verksamheterna.      

 

Förstärkningsmedel psykiatri 2020 insatser för ungdomar och unga vuxna med 

missbruk beroende  

 

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden har tilldelat ungdomsmottagningarna 1 230 000 

kronor utifrån ”Förstärkningsmedel psykiatri 2020 insatser för ungdomar och unga vuxna 

med missbruk beroende”. Ungdomsmottagningarna i norra nämndområdet driver för dessa 

medel ett projekt som löper från 2021-01-01 - 2022-12-31. Syftet med projektet är att 

implementera de nya regionala medicinska riktlinjerna för missbruk och beroende, samt 

göra dem kända på ungdomsmottagningarna. Dessutom vill vi öka kunskapen för att tidigt 

upptäcka ungdomar och unga vuxna med riskbruk, missbruk och beroende, inte minst när 

det gäller spelmissbruk som är ett ökande problem i samhället.  

Två arbetsgrupper bestående av personal från olika ungdomsmottagningar i Fyrbodal har 

under året tagit fram workshops angående de regionala medicinska riktlinjerna samt 

planering av föreläsningar och utbildning för att stärka upptäckarrollen. Ett område som vi 

under projektets gång har förstått att vi behöver utveckla är att utöka vår kompetens att 

stötta unga som lever i familjer med skadligt bruk och beroende. 
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Helårsrapport  2021

Ungdomsmottagningar norra nämnden
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Registrering i TD (Ja/Nej) ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nej

Öppet timmar per vecka

  - Dagtid/antal timmar 8 7 9 8 40 40 32 23,5 11 14 27 20 20 40 6

  - Kvällstid efter kl 17/antal timmar/vecka 1 - 1 0,5 2 2 1,5 1 1 1 1 1 1 1,5 2

UM Online - - - - - - - - - - - - - -

Drop in/antal timmar/vecka - - - - - - -

Webbokning ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Telefontid inringning dygnet runt ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Telefontid utringning, antal timmar 33 tim 33 tim 21 tim 33 tim 33 tim 33 tim 33 tim 21 tim 21 tim 21 tim 21 tim 21 tim 21 tim 21 tim 1,5

Antal individer som besökt mottagningen 193 127 140 176 1588 1195 301 299 248 197 344 280 278 1897 109 7372 3426

  - Kvinna 182 117 127 164 1444 1095 273 266 229 182 311 246 254 1719 2 6611 3083

  - Man 11 10 13 12 144 100 28 33 19 15 33 34 24 178 107 761 343

Antal besök tot 337 225 221 321 3427 2262 561 569 442 383 708 544 542 4481 166 15189 5281

Antal besök, barnmorska/kvinna 256 160 132 230 1996 1551 380 404 319 277 491 351 357 2696 0 9600 3509

Antal besök, barnmorska/man 8 10 11 16 132 85 31 26 14 6 42 44 22 200 81 728 241

Antal besök, sjuksköterska/kvinna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Antal besök, sjuksköterska/man 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Antal besök, Samtalare  64 55 78 73 1264 561 150 105 91 81 140 112 163 1355 76 4368 1530

Antal besök, kurator/kvinna 56 51 58 70 1132 498 140 83 75 51 137 68 137 1210 76 3842 1161

Antal besök, kurator/man 8 4 20 3 132 63 10 22 16 30 3 44 26 145 1 527 286

Antal besök, psykolog/kvinna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 75 51

Antal besök, psykolog/man 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31

Antal besök, psykoterapeut/kvinna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Antal besök, psykoterapeut/man 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Antal besök, läkare/kvinna 8 0 0 1 32 65 0 31 17 18 32 34 0 220 0 458 0

Antal besök, läkare/man 1 0 0 1 3 0 0 3 1 1 3 3 0 10 0 26 0

Antal besök, annan/kvinna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0

Antal besök, annan/man 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Distansbesök via telefon/ Kvinnor 35 9 49 16 180 143 60 56 41 39 67 51 37 268 0 1051 118

Distansbesök via telefon /Män 0 0 2 1 7 14 1 3 3 1 1 7 3 26 0 69 28

Distansbesök via text /kvinnor 5 3 16 1 35 21 3 14 16 10 12 10 13 188 0 347 222

Distansbesök via text /män 0 0 0 0 4 3 0 0 0 1 0 0 0 3 0 11 14

SUMMA distansbesök 40 12 67 18 226 181 64 73 60 51 80 68 53 485 0 1478 382

Telefon 106 92 61 105 1341 938 215 141 112 69 188 132 98 1230 0 4828 173

Väntetid barnmorska mer än 1 mån nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej

Väntetid sjuksköterska mer än 1 mån - - - - - - - - - - - - - - -

Väntetid kurator mer än 1 mån nej nej nej nej  nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej

Väntetid psykoterapeut mer än 1 mån - - - - - - - - - - - - - - -

Väntetid psykolog mer än 1 mån - - - - - - - - - - - - - - -

Väntetid läkare mer än 1 mån nej nej saknas nej nej nej nej nej nej nej nej nej saknas nej nej

Utåtriktat arbete

Antal klasser/grupper på studiebesök 0 3 0 0 8 13 1 13 0 2 10 1 2 1 10

Informationsmöten där UM-personal medverkat 2 4 1 1 5 26 35 1 1 1 1 1 2 10 8

Samverkans Nätverksmöten på och utanför UM 8 3 6 7 14 7 2 8 13 6 5 5 9 16 Uppstart proj.

ACT-grupper 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
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Verksamhetsberättelse  

Ungdomsmottagningen Uddevalla 2021 

 

Under 2021 har Covid-19 pandemin fortsatt haft stor påverkan på Ungdomsmottagningens 

(UM) verksamhet med bl a omställning av personal och förändrade arbetsuppgifter som 

följd. Vi har arbetat hårt för att ändå kunna erbjuda ungdomarna god tillgänglighet och 

jämlik vård trots den anstränga situationen.   

I Uddevalla har barnmorskeresurs lånats ut till den Regionala Smittspårningsenheten 

(RSE) avseende Covid under våren.   

För att minska risken för smittspridning samt klara av att upprätthålla god tillgänglighet för 

ungdomarna har verksamheten stängt ner i princip allt utåtriktat arbete under våren. Under 

hösten medgav pandeminläget dock att vi under en period kunde erbjuda viss form av 

utåtriktat arbete. Vi prioriterade då att komma ut till kommunens alla högstadieskolor och 

flera gymnasieskolor för informationsinsatser.  Dock innebar restriktionerna till följd av 

Covid-situationen, med endast enstaka undantag för mindre högprioriterade grupper, att 

UM inte kunnat ta emot grupper på mottagningarna under året.  

UM i regionen har under året producerat en informativ film om verksamheten med syfte att 

tillse att unga känner till UM tidigt samt delge de unga några verktyg för att främja hälsa 

och förebygga ohälsa. Denna film har skickats ut till varje högstadieskola i kommunen som 

alternativ och komplement, då UM inte kunnat erbjuda sitt ordinarie utåtriktade arbete.  

 

Vi ser det som en stor brist att vi inte kunnat erbjuda sedvanligt utåtriktat arbete, då det har 

stor betydelse för att ungdomarna tidigt ska hitta till verksamheten samt att det är i det 

utåtriktade arbetet vi når ut till i princip alla unga. Vi har dock under året haft möjlighet att 

planera för utveckling av det utåtriktade arbetet, vilket ytterligare kommer att höja kvalitén 

i det kommande arbetet.  
 

Vi har under 2021 reducerat möten och utbildningar och i stor utsträckning hållit dessa 

digitala. Samtal via vårdinitierade möte har erbjudits och används av samtalspersonal. 

 

Drop-in verksamhet har stängts ner till förmån för webbtidsbokning för att minska 

smittspridning.  

 

Vi har kunnat leverera i det närmaste en 100 procent telefontillgänglighet samt en kraftig 

ökning av Online-tider till både sjuksköterska/barnmorska och samtalspersonal under året.  

Verksamheten har heller aldrig stängt för fysiska besök och tillgängligheten till kuratorer 

har varit oförändrad under året.  

Ungdomsmottagningen kommer att återuppta allt pausat arbete så fort situationen tillåter.  
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Utåtriktat arbete: 

Mailutskick med ovan nämnd film har gjorts till alla högstadieskolor (åk 8) samt 

särskolegymnasiet i Uddevalla kommun. I utskicket bifogades även en lokal film om 

Uddevalla UM specifikt samt en film avseende preventivmedelsinformation samt 

instruktioner.  Även film och information skickades till grundskolan särskoleverksamhet, 

Källan.  Majoriteten av skolorna har återkopplat och gett positiv respons på utskicket. I 

utskicket ingick erbjudande om uppföljning och avstämning. 

 

Korridorinformation på gymnasiet, 2 timmar per skola (barnmorska och kurator 

deltog): 

SinClair  

Margeretagärde 

Agnebergskolan 

Östrabo 1 och Östrabo yrkes 

Drottning Blankasgymnasium 

 

Korridorinformation högstadiet, 2 timmar per skola:  

Västerskolan – högstadiet men även flera från åk 6 deltog 

Stenbackeskolan 

Linneaskolan 

Ramnerödsskolan 

 

Grupper: 

Individuella programmet (IM) - 2 grupper      

 

Samverkan med kommun, förebyggande verksamheter samt andra aktörer:  

Samverkansgrupp Unga i fokus (UIF) - 4 träffar under året 

Här ingår verksamheter i kommunen, vilka arbetar med målgruppen ungdomar/unga vuxna 

(fältenheten, kurator grundskolan, kurator gymnasieskolan, drogförebyggande samordnare 

på gymnasieskolan och grundskolan, kurator Kompassen, barnmorska och kurator från 

UM). Syftet är att deltagarna ska kunskapshöja varandra, bla informera om uppdrag och 

delge varandra information om vad som är på gång inom respektive verksamheten. 
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Gruppen är också till för att reducera antalet möten verksamheter behöver delta vid. En 

styrgrupp finns för UIF men denna har under året inte träffats. 

 

 

 

 

Sexuell hälsa grupp Fyrbodal - En samverkansgrupp med syfte att ha bättre samverkan 

av olika verksamheter, information och kunskapshöjande inslag gällande Sexuell och 

Reproduktiv Hälsa och Rättigheter SRHR frågor. I gruppen finns representanter från UM, 

VC, Kunskapscentrum Sexuell Hälsa/KSH, Folkhälsan, smittskyddet, Mödrahälsovård, 2 

tillfällen – 1 barnmorska från UM 

Samverkansmöte med skolsköterskor kopplade till gymnasie-/elevhälsa för information - 

ett tillfälle, två barnmorskor deltog från UM 

Referensgrupp Hälsokällan - Enhetschef (EC) ingår ihop med representanter från 

kommunerna i Fyrbodal i denna grupp. Syftet är att tillse att ett utbyte av erfarenheter, 

lägesstatus och möjlighet att samverka kring de olika fokusområdena som Hälsokällan ska 

arbeta med sker.  EC från UM har även deltagit i en arbetsgrupp för att revidera 

Hälsokällans inriktningsdokument inför 2022-2025.  

 

Vårdsamverkan - Enhetschef ingår i gruppen och har deltagit vid tre tillfällen under året. 

Syftet är att skapa förutsättningar för att förbättra samverkan mellan olika aktörer från 

kommunen och Hälso- och sjukvården lokalt inom Uddevalla kommun. 

 

Nära samverkan finns mellan ungdomsmottagningarna i området (Uddevalla, 

Färgelanda, Orust, Lysekil, Sotenäs, Munkedal, Tanum och Strömstad). Alla medarbetarna 

är anställda av Regionhälsan och de flesta arbetar på två av områdets åtta mottagningar och 

hjälps åt vid ledigheter, semesterperiod, sjukdom etc. Områdets ungdomsmottagningar har 

bl a gemensamma APT:n, både fysiska och digitala, även gemensam handledning. Nära 

samverkan sker även med övriga UM och Mottagningen för Unga Män (MUM) inom 

Regionhälsans 54 ungdomsmottagningar.  

 

Nätverksgrupp Unga trans - Unga med funderingar kring sin könsidentitet eller med 

transerfarenhet är en målgrupp som är särskilt utsatt och därför prioriterad för 

ungdomsmottagningarna. Som en del i arbetet att stärka insatserna inom UM för denna 

målgrupp har ett professionellt nätverk skapats i syfte att stärka unga transpersoners hälsa 

genom att göra UM mer tillgänglig för denna grupp ungdomar. Via nätverksträffar delger 

de professionella varandra sina erfarenheter att arbeta med transungdomar men fokus 

ligger även på att identifiera behov som finns av kunskaps- och kompetenshöjning inom 

området. En barnmorska och en kurator är representanter för västra Fyrbodals UM.  

 

Nätverk mot hedersrelaterat våld och förtryck - Resurscentrum mot hedersrelaterat våld 

och förtryck Fyrbodal har bjudit in representanter, från alla kommuner inom Barnahus 

Fyrbodal, från olika instanser så som skola, socialtjänst, kultur och fritid, hälso-sjukvård 

med bl a Ungdomsmottagningar mfl att delta i detta nätverk. Två kuratorer representerar 

västra Fyrbodals UM. 
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VulvARG - är en arbetsgrupp med huvudmålsättning att sprida kunskap om vulvo-vaginala 

sjukdomar och dess konsekvenser för sexuell hälsa, att skapa nätverk och bl a uppmuntra 

till att fler vulvamottagningar startas i Sverige. VulvARG står även för 

utbildningsverksamhet inom ämnesområdet.  VulvARG arbetar tvärprofessionellt och 

medlemmarna är bla barnmorskor, gynekologer, kuratorer, fysioterapeuter, psykologer. På 

VulvARGs möten som hålls 2 ggr årligen blandas föredrag av aktuella ämnen, 

vetenskaplig rapportering från olika kongresser och möten samt mer praktiskt arbete kring 

patientfrågor. UM i västra Fyrbodal har 2 barnmorskor och 2 kuratorer som medlemmar i 

Vulv-ARG.  

 

 

Projekt, arbetsgrupper:  

Arbetsgrupp vulvodyni/samlagssmärta - UM möter unga kvinnor som har olika problem 

kring sexuell hälsa, varav vulvodyni/samlagssmärta är en. UM har möjlighet 

att identifiera denna grupp tidigt och med relativt enkla insatser göra stor skillnad och 

förhindra mer omfattande och långvarig problematik.  Under 2021 har en 

regionövergripande riktlinje för Ungdomsmottagningarna i 

VGR gällande vulvodyni/samlagssmärta fastställts, likaså har processflöden kopplade till 

ämnet framtagits för att ge stöd till verksamheten i arbetet kring vulvodyni.  

Ungdomsmottagningarna i Fyrbodal har startat en arbetsgrupp bestående av barnmorskor, 

kuratorer och gynekolog med uppdrag att implementera riktlinjen och processflödena samt 

organisera verksamheten på ett resurseffektivt sätt. Detta för att öka möjligheten för tidig 

upptäckt samt erbjuda adekvata insatser inom ramen för UMs uppdrag oavsett var i 

området de unga kvinnorna söker UM och därmed öka förutsättningarna för jämlik vård.   

Arbetsgrupp utåtriktat arbete – åk 8 UM i västra Fyrbodal har startat en arbetsgrupp 

bestående av barnmorskor och kuratorer med syfte att utveckla det utåtriktade arbetet med 

fokus på åk 8 på högstadiet. Ambitionen är att utveckla klassbesöken från att vara av 

informativ karaktär till att involvera ungdomarna och göra dem mer delaktiga och få till en 

dialog kring viktiga områden, så som relationer, sex, psykisk hälsa och porr. Som en del 

kommer tidigare nämnd film att skickas ut till alla högstadieskolor med tanke om att 

eleverna ska ha sett denna film och ha som grund inför klassbesöket på UM.  

Arbetsgrupp utåtriktat arbete – åk 6, 1 Bm och 1 kurator från Västra Fyrbodal har deltagit 

i en arbetsgrupp tillsammans med Verksamhetsutvecklare och andra UM mottagningar 

inom regionen med syfte att utveckla det utåtriktade arbetet med fokus på åk 6.  

Arbetsgruppens syfte var att ta fram innehåll till en film för åk 6 . Arbetsgruppen 

fungerade sedan som en reflektionsgrupp för framställande framtagande av en kortare 

informationsfilm för åk 6. 

Arbetsgrupp arbetsmiljö västra Fyrbodal – under året har områdets ungdomsmottagningar 

tagit fram ett värdegrundsdokument och aktivt arbetat för att stärka arbetsmiljön. 

Värdegrundsdokumentet har tre fokusområden: Kommunikation, Gemenskap/Trygghet 

samt Organisation, Ledning och Medarbetarskap. Vi har även deltagit i en WorkShop för 

att ta fram värdegrundsord för vår förvaltning Regionhälsan.  

Skadligt bruk beroende - Ungdomsmottagningarna i Fyrbodal har av norra hälso- och 

sjukvårdsnämnden erhållit medel för att förstärka insatser för ungdomar och unga vuxna 
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med skadligt bruk och beroende. En tvärprofessionell arbetsgrupp har tillsatts i Fyrbodal 

med syfte att arbeta med detta uppdrag. Två barnmorskor och två kuratorer ingår från 

västra Fyrbodals UM.  

Målet är att öka möjligheten för ungdomar och unga vuxna att få tidiga insatser vid tecken 

på riskbruk, skadligt bruk och beroende genom kontakt med ungdomsmottagningarna. De 

regionala medicinska riktlinjerna för skadligt bruk och beroende ska bli kända hos 

medarbetarna på ungdomsmottagningarna och ses som ett instrument i 

ungdomsmottagningsarbetet och i samverkan med övriga vårdverksamheter och aktörer. 

Kompetenshöjande insatser för medarbetarna på ungdomsmottagningarna ska genomföras i 

syfte att ge kunskap och trygghet att tidigt upptäcka ungdomar och unga vuxna med 

riskbruk, skadligt bruk och beroende, inklusive spelmissbruk. Medarbetarna ska få ökad 

tillgång till metoder och instrument som underlättar upptäckt av ungdomar som lever i 

dysfunktionella familjer till följd av missbruk. Arbetet kommer att pågå även under 2022. 

Socioekonomisk rapport - Enhetschefen för Västra Fyrbodals Ungdomsmottagningar har 

under 2021 deltagit i ett verksamhetsråd på uppdrag av Föreningen för Sveriges 

Ungdomsmottagningar (FSUM). Verksamhetsrådet har bestått av sex UM representanter 

från sex regioner i Sverige och har under ledning av företaget Payoff (utför bl a 

samhällsekonomiska utvärderingar och effektutvärderingar) tagit fram en rapport med 

syfte att påvisa den samhällsekonomiska nyttan som UM i Sverige skapar genom att stödja 

ungdomar och unga vuxna till god hälsa på deras väg mot vuxenlivet med särskilt fokus på 

sexuell, reproduktiv och psykosocial hälsa. Rapporten kommer att presenteras för 

ansvariga politiker och tjänstemän i början av 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddevalla 22-01-14 

Vanda Oskarsson 

Enhetschef Ungdomsmottagningarna västra Fyrbodal 
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Uppföljning internkontrollplan 2022, Delrapport juni  

Sammanfattning 

Nämnderna ska enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 §, var och en inom sitt 

område, se till att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som 

Kommunfullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag och annan författning som 

gäller för verksamheten.  

 

Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att 

verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

 

I den interna kontrollen ingår att skapa ändamålsenliga och väl dokumenterade system 

och rutiner. Samtidigt ska en rättvisande och tillförlitlig redovisning samt information 

om verksamheten i övrigt säkras. Det ingår också att säkerställa att lagar, policy, 

reglementen med mera tillämpas och att man skyddar sig mot förluster eller förstörelse 

av kommunens tillgångar.     

 

I juni presenteras en delrapport med ett urval av internkontrollplanens punkter för barn 

och utbildningsnämnden. Alla kontrollpunkter rapporteras årligen till nämnden i 

december.  

 

Delrapporten av uppföljningen av internkontrollplanen för 2022 tar upp följande 

punkter: 

  1. Granskning av upphandling 

  2. Avdragsförbud 

  3. Att driftsredovisningen inte belastas med investeringar 

  4. Kontroll av bidrag till fristående verksamhet  

  6. Utdrag ur belastningsregistret vid anställning  

 12 Granskning av fritidshemmens arbete utifrån fritidshemmets centrala innehåll 

i grundskolans läroplan. 

 

Av uppföljningen framgår att det finns avvikelser inom de kontrollerade områdena.  

För det mesta av det granskade materialet är kontrollen god. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning Internkontrollplan 2022, Delrapport juni 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-02 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna delrapporten av uppföljning av internkontrollplan 2022 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 
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2022-06-02 Dnr BUN 2022/00509 

  

 

Handläggare 

Controller Thomas Davidsson 

Telefon 0522-69 70 14 
thomas.davidsson@uddevalla.se 

 

Internkontrollrapport 2022 och internkontrollplan 2023 

Sammanfattning 

Nämnderna ska enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 §, var och en inom sitt 

område, se till att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som 

Kommunfullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag och annan författning som 

gäller för verksamheten.  

 

Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att 

verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

 

I den interna kontrollen ingår att skapa ändamålsenliga och väl dokumenterade system 

och rutiner. Samtidigt ska en rättvisande och tillförlitlig redovisning samt information 

om verksamheten i övrigt säkras. Det ingår också att säkerställa att lagar, policy, 

reglementen med mera tillämpas och att man skyddar sig mot förluster eller förstörelse 

av kommunens tillgångar.     

 

I juni presenteras en delrapport med ett urval av internkontrollplanens punkter för barn 

och utbildningsnämnden. Alla kontrollpunkter rapporteras årligen till nämnden i 

december.  

 

Delrapporten av uppföljningen av internkontrollplanen för 2022 tar upp följande 

punkter: 

  1. Granskning av upphandling 

  2. Avdragsförbud 

  3. Att driftsredovisningen inte belastas med investeringar 

  4. Kontroll av bidrag till fristående verksamhet  

  6. Utdrag ur belastningsregistret vid anställning  

 12 Granskning av fritidshemmens arbete utifrån fritidshemmets centrala innehåll 

i grundskolans läroplan. 

 

Av uppföljningen framgår att det finns avvikelser inom de kontrollerade områdena.  

För det mesta av det granskade materialet är kontrollen god. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning Internkontrollplan 2022, Delrapport juni 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-02 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 
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2022-06-02 Dnr BUN 2022/00509 

  

 

 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna delrapporten av uppföljning av internkontrollplan 2022 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Thomas Davidsson 

Förvaltningschef Controller 

Skickas till 
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Handläggare   
Controller Thomas Davidsson 

 

   

Uppföljning Internkontrollplan 2022 

Delrapport juni 

 
1- Granskning av upphandling 

Vid inköp av varor och tjänster ska val av leverantör göras utifrån kommunens avtalsdatabas så 

långt det är möjligt. Genomgång av inköp inom förvaltningen har gjorts i beslutsstödsystemets 

inköpsanalys. 

I kommunens beslutsstödsystem finns sedan mitten av 2021 möjlighet att analysera 

inköpsmönster. Leverantörstrogenheten beräknas genom att upphandlingspliktiga köp i 

affärssystemet relateras till aktuella leverantörer i avtalssystemet. Inköpen avser både drift och 

investeringar. 

 

Nämndens avtalstrohet var 82,4 % för 2021. För hela kommunen var motsvarande siffra 81,4 %. För 

perioden jan-maj 2022 är nämndens avtalstrohet 81,8 % och för kommunen 83,6 %. På kommunnivå 

påverkar investeringarna där leverantörstroheten ligger på 97,4 % medan driftsinköpen ligger på 75,7 

%. Skillnaderna mellan nämndens olika avdelningar är relativt stora. Några avtal fattas fortfarande i 

systemet. 

 

 
 

Av sammanställningen för de största leverantörerna framgår att inköp görs från leverantörer där vi 

inte har avtal och att dessa inköp bör kontrolleras djupare. Det finns risk att inköp görs utanför 

gällande ramavtal samt att inköp görs utan upphandling där så borde skett. 
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Inköpsvolymer varierade relativt kraftigt mellan månaderna 2021–2022. Månaderna med lägst 

avtalstrohet 2021 var januari, april, november och december. För 2022 är inköpsmönstren lite 

annorlunda där aprils avtalstrohet ligger högt. 

 

 
 

Resultatet visar att avtalstroheten ligger på en relativt god nivå men att det finns avvikelser och 

utvecklingsmöjligheter som behöver uppmärksamhet för att nå målnivån på 90 % avtalstrohet. 

Beslutsstödsystemets inköpsanalysdel ger möjlighet till fördjupat stöd och uppföljning av 

verksamheternas inköp. 

Att förbättra resursanvändningen inom inköp kan bidra till att ge verksamheterna bättre 

ekonomiska förutsättningar då resurserna är knappa.  
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2- Avdragsförbud 

Kontroll av deltagarförteckning, syfte, moms och kontering har skett av fakturor avseende 

representation. 

 

Hanteringen är på något bättre nivå än vid föregående kontroll. Felmängden totalt och vad gäller 

deltagarförteckning och syfte ligger på en nivå som behöver förbättras. 

 

Det återstår en större felmängd vad gäller avsaknad av deltagarförteckning och syfte som behöver 

säkerställas innan vi nått en acceptabel nivå.  

Fortsatt kontroll och insatser skall säkerställa att redovisningen bibehålls och förbättras.  

Av sammanställningen framgår felens omfattningsgrad. Avvikelser finns inom grundskola och 

gymnasieskola. 

 

 

maj-22

Avdragsförbud Deltagarförteckning Syfte Rätt moms Rätt kontering

Ja 27 30 40 39

Nej 13 10 0 1

% ja 68% 75% 100% 98%

% nej 33% 25% 0% 3%

Samtliga 4:a - ja 25 63%  
 

Fortsatt information och uppföljning kring hanteringen av representation bör ske utifrån regler och 

anvisningar. Rättelse av felaktigheter skall ske enligt information till respektive avdelning. 

 

 

3- Att drifts redovisning inte belastas med investeringar 

För att säkerställa verksamhetens resultat och ge en rättvisande ekonomisk bild av enheten behöver 

kontroll av gränssnittet för vad som skall redovisas inom driften och vad som skall aktiveras som 

investering säkerställas. Att klassificeringen blir korrekt utifrån vad som skall definieras som 

investering är viktigt att kontrollera. 

 

Vid årets första kontroll granskades 28 verifikationer.  Två avvikelser hittades som uppfyller 

redovisningsregler för att klassificeras som inverteringar.  

De förändrade redovisningsreglerna kring vad som klassas som investering eller ej kontrolleras 

löpande för att säkerställa att felaktig aktivering inte sker.  

 

Den löpande kontrollen fungerar bra och bidrar till god redovisning inom nämnden. 
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4 – Kontroll av bidrag till fristående verksamhet 
 

Nämnden har en relativt stor omfattning gällande bidrag till fristående verksamhet (drygt 300 mkr). 

Beslut om bidragsbelopp tas framförallt i samband med budget men även löpande vad gäller 

tilläggsbelopp, tilläggsbudget och ”skolmiljard”. Risk för felhantering finns då omfattningen är stor 

och relativt komplex i verksamhetssystem Edlevo.  

 

Vid årets första kontroll finns det inga avvikelser vad gäller bidragsbeloppen. Kontroll av 

bidragsbelopp samt ersättningar för tilläggsbudget och ”skolmiljard” inom nämndens verksamheter 

har genomfört. 

 

Bidragens omfattning och komplexitet gör att efterkontroller är nödvändiga för att säkerställa så 

många delar som möjligt i bidragsprocessen.  

 

 

6 – Utdrag ur belastningsregister vid anställning 

 
Lagstiftningen om registerkontroll syftar till att stärka barns och ungas skydd mot sexuella övergrepp 

och andra grova brott. Registerkontroll ska därför göras på personer som erbjuds anställning inom de 

verksamheter som täcks av registerkontrollen. Verksamheterna som omfattas är förskola, 

förskoleklasser, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan och annan pedagogisk verksamhet.  Den 

som inte har lämnat registerutdrag får inte anställas. Bestämmelser om detta finns i skollagen 

(2010:800). Registerkontroll av personal: 2 kap. 31–33 §. Den som inom ett år erbjuds en förnyad 

anställning hos samma arbetsgivare får anställas utan att han eller hon lämnat ett nytt registerutdrag.  

 

En ny lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, utfärdades under november 

2013. Den nya lagen kompletterar bestämmelserna för förskola och grundskola, genom att den ger 

rätt för arbetsgivare (men inte skyldighet) att inhämta registerutdrag vid rekrytering av personal till 

gymnasieskola och gymnasiesärskola. Efter beslut av gymnasieskolans verksamhetschef omfattas 

även gymnasieskolan numera av kontrollen. Här har inte arbetsgivaren rätt att samla in 

registerutdraget utan en notering ska ske över att arbetsgivaren sett utdraget.  

 

BUF:s rekryteringsannonser har numera en informationstext om kravet om att lämna ett giltigt utdrag 

ur polisens belastningsregister innan anställning, detta bör underlätta arbetet med att få in utdrag.   

 

Rutinerna för registerkontroll som man arbetar utifrån i barn- och utbildningsförvaltningen idag 

innebär att en anteckning görs i det kommungemensamma IT-verktyget Medvind, som visar på 

uppvisat och giltigt belastningsutdrag. Med andra ord arkiveras inga utdrag i personarkivet. 
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Periodens internkontroll omfattar följande verksamheter: 

 Förskola  

 Grundskola, grundsärskola, för tidigare åldrar (åk F-6), fritidshem samt barn- och 

elevhälsan  

 Grundskola grundsärskola, för senare åldrar (åk 7–9)  

 Gymnasieskolan, gymnasiesärskola 

 

Totalt undersöktes 30 personer, dessa valdes ut genom att det via lönesystemet (Hr+) togs fram en 

lista på samtliga nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen under perioden 2021-10-15 

tom 2022-05-11. Personerna på listan delades upp i grupper utifrån verksamhetsområde och 

anställningsform för att säkerställa att olika verksamheter och typer av anställningar inkluderades i 

kontrollen. Sedan gjordes slumpmässigt urval inom dessa grupper. Därefter kontrollerades det i 

Medvind om belastningsregister var uppvisat och om det var giltigt. 

 

 
 

Resultatet av interkontrollen visar att rutinen att registrera giltiga belastningsregisterutdrag i 

Medvind inte följs till 100 % men vi ser en positiv utveckling från förra kontrollperioden. Under 

denna period har vi inget fall där belastningsregisterutdrag har förfallit. 

 

Den avvikelse som finns är av administrativ karaktär. Vid efterkontroll av avvikelse kan konstateras 

att utdrag uppvisats men man har inte fått till redovisningen i Medvind. 
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12 - Granskning av fritidshemmens arbete utifrån fritidshemmets 

centrala innehåll i grundskolans läroplan 

 
Anledningen till granskningen av fritidshemmens arbete utifrån fritidshemmets centrala innehåll i 

grundskolans läroplan, Lgr11, är att fritidshemmens undervisning utifrån det centrala innehållet inte 

har följts upp i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete de senaste åren.  

 

Det finns flera kritiska faktorer utifrån fritidshemmets centrala innehåll i grundskolans läroplan som 

kan få negativa konsekvenser för elevernas undervisning och helhetssituation i fritidshemmet: 

 

- Att det saknas ett dokumenterat arbete i fritidshemmen som är kopplat till 

grundskolans läroplan, Lgr11 del 1 (Värdegrund och uppdrag) och del 2 

(Övergripande mål och riktlinjer). 

 

- Att det saknas dokumentation av fritidshemmens undervisning utifrån 

fritidshemmets centrala innehåll inom ett eller flera områden, Språk och 

kommunikation, Skapande och estetiska uttrycksformer, Natur och samhälle samt 

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelser.  

 

- Att undervisningen i fritidshemmen inte planeras med utgångpunkt ifrån 

fritidshemmets centrala innehåll. 

  

- Att elever i stor utsträckning får välja fritt vad de vill göra för lekar/aktiviteter i 

fritidshemmen eftersom en målstyrd undervisning saknas i fritidshemmet. 

 

- Att undervisningen inte utvärderas och följs upp av pedagogerna i fritidshemmen 

utifrån fritidshemmets centrala innehåll. 

 

- Att undervisningen inte utvärderas och följs upp och bedöms regelbundet utifrån 

fritidshemmets centrala innehåll av rektor inom ramen för enheternas 

systematiska kvalitetsarbete för fritidshem. 

 

- Att eleverna inte deltar regelbundet i dokumenterade utvärderingar och 

uppföljningar av undervisningen i fritidshemmen.  

 

Med utgångpunkt från ovanstående kritiska faktorer har en granskning gjorts av fritidshemmens 

arbete utifrån fritidshemmets centrala innehåll i grundskolans läroplan. 

 

 

Granskningen innefattar en dokumentgranskning av fritidshemmens systematiska kvalitetsarbeten på 

enhetsnivå som avgränsas till dokumentationen som redovisas i Vuvit tertialerna 1,2 och 3 2021 samt 

tertial 1 2022. Dokumentgranskningen avgränsas också till att klarlägga fritidshemmens 
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dokumenterade uppföljning av fritidshemmets centrala innehåll inklusive del 1 (Värdegrund och 

uppdrag) och del 2 (Övergripande mål och riktlinjer) i grundskolans läroplan eftersom dessa delar 

tydligt beskriver syftet med fritidshemmet samt vilka delar som ska ingå i fritidshemmens 

undervisning. Granskningen innefattar vidare en genomgång av fritidshemmens inskickade 

sammanställningar av skriftliga elevutvärderingar av arbetet utifrån fritidshemmets centrala innehåll 

2021/2022. Granskningen avgränsas även till perioden 2021/2022 när det gäller kartläggsintervjuer 

av det aktuella utvecklingsarbete som har bedrivits av styrgruppen för fritidshemmen. I styrgruppen 

för fritidshemmen ingår förstelärare fritidshem, rektorsrepresentanter med utvecklingsuppdrag 

fritidshem samt enhetschefen för utvecklingsenheten grundskolan och den drogförebyggande 

samordnaren för drogfri ungdom.  

 
Ansvarig utredare har granskat fritidshemmens inskickade sammanställningar av skriftliga 

elevutvärderingar av arbetet utifrån fritidshemmets centrala innehåll 2021/2022 samt genomfört en 

dokumentgranskning skolenheternas dokumenterade systematiska kvalitetsarbeten för fritidshemmet 

perioden 2021 (tertial 1–3) och 2022 (tertial 1). Ansvarig utredare har vidare genomfört intervjuer 

om hur det centrala innehållet används i undervisningen i fritidshemmet samt vilket 

utvecklingsarbete som bedrivits inom verksamhetsformen fritidshem i Uddevalla kommun under 

läsåret 2021/2022. Två förstelärare för fritidshem (benämns vidare FF), två rektorsrepresentanter 

fritidshem (benämns vidare RR) samt enhetschefen för utvecklingsenheten grundskolan (benämns 

vidare EC) och den drogförebyggande samordnaren för drogfri ungdom (benämns vidare SO) har 

intervjuats i granskningen.  

 

Följande områden har kartlagts i granskningen; 

 

 Om det finns ett dokumenterat arbete i fritidshemmen som är kopplat till 

grundskolans läroplan, Lgr11 del 1 (Värdegrund och uppdrag) och del 2 

(Övergripande mål och riktlinjer) perioden 2021/2022. 

 

 Om det finns dokumentation av fritidshemmens undervisning utifrån 

fritidshemmets centrala innehåll inom ett eller flera områden, Språk och 

kommunikation, Skapande och estetiska uttrycksformer, Natur och samhälle samt 

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelser perioden 2021/2022. 

 

 Om undervisningen i fritidshemmen planerats med utgångpunkt ifrån 

fritidshemmets centrala innehåll perioden 2021/2022. 

  

 Om elever får välja fritt vad de vill göra för lekar/aktiviteter i fritidshemmen eller 

om det finns en målstyrd undervisning i fritidshemmet perioden 2021/2022. 

 

 Om undervisningen utvärderats och följts upp av pedagogerna i fritidshemmen 

utifrån fritidshemmets centrala innehåll perioden 2021/2022. 
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 Om undervisningen i fritidshemmen utvärderats och följts upp utifrån 

fritidshemmets centrala innehåll av rektor inom ramen för enheternas 

systematiska kvalitetsarbete för fritidshem perioden 2021/2022. 

 

 Om eleverna deltagit i dokumenterade utvärderingar och uppföljningar av 

undervisningen i fritidshemmen utifrån det centrala innehållet i fritidshemmet 

perioden 2021/2022.  

 

 Om det bedrivits ett utvecklingsarbete inom verksamhetsformen fritidshem 

perioden 2021/2022. 

 

Granskningsresultatet har sedan ställts emot kraven i grundskolans läroplan Lgr 11 om 

fritidshemmets undervisning utifrån fritidshemmets centrala innehåll, del 1 och del 2 i läroplanen 

samt utifrån de riktlinjer som framgår i Skolverkets Allmänna råd –Fritidshem. 

 

Avvikelser redovisas under rubriken resultat. Intervjuerna som genomförts har berört det genomförda 

arbetet i fritidshemmet 2021/2022, arbetsmetoder, utvecklingsarbetet för fritidshemmet perioden 

2021/2022 samt vad som framkommit i dokumentgranskningen. 

 
Slutsatser och rekommendationer 

Slutsatsen av granskningen av fritidshemmens arbete utifrån fritidshemmets centrala innehåll i 

grundskolans läroplan är att det finns stora variationer i hur arbetet bedrivs i fritidshemmen på 

enhetsnivå. Variationerna beror på vilka förutsättningar som rektorerna ger personalen i 

fritidshemmet att genomföra sitt arbete, vilken kunskap som fritidshempersonalen och rektorerna har 

om fritidshemmets uppdrag samt vilken uppföljning och bedömning av fritidshemmets undervisning 

utifrån det centrala innehållet och läroplanen som rektorer och personal genomför och dokumenterar 

i fritidshemmets SKA. Utvecklingsarbetet i fritidshemmen behöver intensifieras framöver med syfte 

att skapa ett likvärdigt fritidshem där alla elever oavsett fritidshem får del av en likvärdig 

undervisning som planeras och genomförs samt dokumenteras och utvärderas utifrån fritidshemmet 

centrala innehåll och läroplanens krav.    

 

Granskningen visar att när det gäller planering av undervisningen utifrån fritidshemmets centrala 

innehåll och läroplanen 2021/2022 erbjuder flera fritidshem planerade aktiviteter som är eller till viss 

del är kopplade till läroplanen. Det finns däremot utmaningar i att skifta fokus ifrån aktiviteter till 

undervisning i fritidshemmen vilket bekräftats i dokumentgranskningen av enheternas SKA, av 

grundskolans lednings SKA samt i intervjuer med FF och RR. Arbetet med att koppla 

undervisningen till det centrala innehållet har däremot ökat efter riktade 

kompetensutvecklingsinsatser om fritidshemmets uppdrag som genomförts för fritidshemmens 

personal under läsåret.     

 

Granskningen visar att flera fritidshem redovisar påbörjade dokumenterade uppföljningar och 

bedömningar av fritidshemmens arbete utifrån del 1 (Värdegrund och uppdrag) och del 2 
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(Övergripande mål och riktlinjer) i grundskolans läroplan, Lgr11 perioden 2021/2022. De flesta 

fritidshemmen redovisar sitt arbete med trygghet och studiero samt hur fritidshemmen har arbetat 

med diskriminering och kränkande behandling som är delar som ingår i läroplanens del 1 och 2 kring 

värdegrund och övergripande mål. Det saknas däremot i de flesta fall en dokumenterad uppföljning 

och bedömning av rektor, som redovisas i SKA, hur fritidshemmen i undervisningen arbetat med 

övergripande mål som innefattar mänskliga rättigheter, jämställdhet, solidaritet, barns rättigheter, 

barnkonventionen, samhällets lagar, regler och normer samt könsroller och kroppsideal.      

 

Granskningen visar även stora variationer i dokumentationen av fritidshemmens undervisning utifrån 

fritidshemmets centrala innehåll 2021/2022. Unnerödsskolans fritidshem är en verksamhet där det 

finns en resultatbeskrivning som innefattar uppföljningar, analyser och bedömningar av 

fritidshemmets arbete utifrån fritidshemmets centrala innehåll samt del 1 och del 2 i läroplanen 

2021/2022. Det finns däremot få fritidshem som redovisar fullständiga och dokumenterade SKA-

uppföljningar av innehållet i undervisningen i fritidshemmet i förhållande till fritidshemmets centrala 

innehåll samt del 1 och del 2 i läroplanen 2021/2022. Vidare saknas rektorernas analyser och 

bedömningar av fritidshemmets undervisning och därefter beslutade utvecklingsåtgärder som är 

kopplade till undervisningen i fritidshemmet. RR, EC och SO delar uppfattningen att det är ett 

utvecklingsområde generellt för rektorerna att genomföra dokumenterade uppföljningar och 

bedömningar av fritidshemmens arbete med Värdegrund och uppdrag, Övergripande mål och 

riktlinjer och fritidshemmets centrala innehåll.  

 

Inför granskningen av fritidshemmens arbete efterfrågades fritidshemmens dokumenterade 

elevutvärderingar och elevuppföljningar av undervisningen utifrån det centrala innehållet i 

fritidshemmet perioden 2021/2022. Enstaka fritidshem har skickat in exempel på dokumenterade 

elevutvärderingar och elevuppföljningar av sitt arbete utifrån fritidshemmets centrala innehåll under 

perioden 2021/2022. De flesta av fritidshemmen har däremot svarat via EC att de enbart genomfört 

muntliga elevutvärderingar, som inte sammanställs eller dokumenteras skriftligt på fritidshemmen. 

Enstaka fritidshem uppger att de har i sin planering att de ska genomföra elevuppföljningar och 

elevutvärderingar i slutet av maj 2022. Flera fritidshem redovisar däremot elevresultaten ifrån 

enkäter om trygghet, trivsel och studiero i fritidshemmens SKA. Däremot analyserar inte alltid 

rektorerna resultaten på djupet och tar fram konkreta åtgärder för fritidshemmet. 

 

Av granskningen framgår också i fritidshemmens SKA vilka problem och utmaningar som 

rektorerna har uppmärksammat i fritidshemmen perioden 2021/2022. Flera enheter tar upp problemet 

att fritidshemmens lokaler inte är tillräckligt anpassade till fritidshemmens verksamhet. Flera enheter 

konstaterar att fritidshemmets systematiska kvalitetsarbete behöver utvecklas. Flera enheter 

uppmärksammar att de har problem med att fritidshemmet har ett sjunkande elevantal. Några 

rektorer tar upp utmaningar kring arbetet med elever som är i behov särskilt stöd i fritidshemmet. 

Några rektorer, men inte alla, beskriver sedan riktade åtgärder till de problem som har 

uppmärksammats i fritidshemmens verksamheter. I de flesta SKA-redovisningarna uppmärksammar 

rektorerna identifierade problem i fritidshemmets verksamhet som inte direkt utgår ifrån rektorernas 

uppföljningar och bedömningar av fritidshemmens arbete utifrån undervisningen och det centrala 

innehållet. Problemområdena handlar ofta om yttre förutsättningar som är bristfälliga eller saknas. 
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FF uppger i intervju att det finns utmaningar med att implementera den gemensamma SKA-

blanketten för alla fritidshem. EC och SO uppger att en utmaning är att varje rektor måste arbeta 

närmare sitt fritidshem och följa upp fritidshemmets verksamhet tillsammans med personalen. 

Ytterligare utmaning är att nå all personal i fritidshemmet samt att det finns stora kunskapsskillnader 

hos personalen i fritidshemmet, uppger EC och SO. 

 

Granskningen visar att det genomförts ett utvecklingsarbete inom fritidshemmet 2021/2022. 

Förstelärare fritidshem har införts hösten 2021 på två fritidshem med ett uppdrag som sträcker sig 

t.om. läsåret 2022/2023. Vidare har flera kompetensutvecklingsinsatser genomförts för 

fritidshemmets personal som handlat om fritidshemmets uppdrag och läroplanen på de 

återkommande ”Nätverksträffarna” och på enhetsnivå i några fritidshem. Styrgruppen för 

fritidshemmet har varit med om att ta fram broschyren ”Fritidshem i Uddevalla – En plats att 

utvecklas på”, som innehåller en beskrivning av hur arbetet med det centrala innehållet i 

fritidshemmets undervisning ska gå till enligt kraven i läroplanen. Styrgruppen har även tagit fram 

SKA-blanketten under året som fritidshemmen ska använda i dokumentationen av sitt arbete.  

 

Vidare går det konstatera av granskningen att det finns ett behov av ett intensifierat utvecklingsarbete 

inom fritidshemmet framöver. RR uppger att det är problematiskt att de inte har fått ett tydligt 

uppdrag i utvecklingsarbetet i fritidshemmet som är kopplat till enskilda personer i fritidshemmet 

och att de inte har fått uppdrag kring fritidshemmet ifrån förvaltning och huvudman. RR uppger 

vidare att det inte finns tillräckligt med utbildade fritidspedagoger i Uddevalla och att den utbildade 

fritidshemspersonalen är väldigt ojämnt fördelad över skolorna i kommunen. Vid tiden för 

granskningen finns det inga särskilda centrala satsningar för att utöka antalet utbildade 

fritidshemspedagoger i kommunen, uppger RR. RR uppger att rektorerna F-6 behöver 

kompetensutveckling om fritidshemmets uppdrag och att förutsättningarna för SKA behöver 

utvecklas genom bättre mallar och frågeställningar riktade till fritidshemmet. RR uppger att det 

också behöver skapas forum för dialog mellan skolans personal och fritidspersonal på varje enhet om 

fritidshemmet och att det är nödvändigt att varje rektor avsätter tid i schemaläggningen till 

fritidshemmets uppdrag. RR nämner avslutningsvis att fritidshemmens kompetensbehov behöver ses 

över och att varje enhet med fritidshem tar ett helhetsgrepp över fritidshemsverksamheten. I 

utvecklingsarbetet framöver uppger EC och SO att fritidshemmen behöver bli bättre på att koppla 

undervisningen i sitt arbete till läroplanen och varje enskild rektor måste arbeta närmare sitt 

fritidshem och följa upp fritidshemmets verksamhet tillsammans med personalen. Vidare behöver 

det, enligt EC och SO, anordnas kompetensutveckling för rektorerna om fritidshemmens uppdrag, att 

rektorerna behöver avsätta tid regelbundet för möten med personalen i fritidshemmet och att SKA-

blanketten fritidshem implementeras på alla fritidshem. Avslutningsvis behöver rektorerna 

säkerställa kvalitén i fritidshemmens SKA, tillägger EC och SO i intervju.  

 

Rekommendationer 

 
- Att rektorer F-6 får kompetensutveckling om fritidshemmets uppdrag och 

fritidshemmets centrala innehåll.  
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- Att fritidshemmens personal får fortsatt kompetensutveckling kring 

fritidshemmets uppdrag och fritidshemmets centrala innehåll.  

 

- Att personalen i fritidshemmet får en utbildningsinsats kring dokumentation, 

planering, uppföljning och utvärdering av undervisningen i fritidshemmet utifrån 

fritidshemmets centrala innehåll och läroplanen.    

 

- Att förutsättningarna för fritidshemmens systematiska kvalitetsarbeten (SKA) 

förbättras genom tydligare frågeställningar och mallar i Stratsys som är direkt 

riktade till fritidshemmets centrala innehåll och läroplanen. 

 

- Att rektorer F-6 får en utbildningsinsats kring vad som ska dokumenteras i 

fritidshemmens SKA efter att tydligare frågeställningar och mallar i Stratsys 

tagits fram. 

 

- Att SKA-blanketten för fritidshem implementeras för rektorer F-6.  

 

- Att SKA-blanketten för fritidshem implementeras för personalen i alla fritidshem.  

 

- Att rektorer säkerställer att elever i behov av särskilt stöd i skolan även ges detta 

stöd inom ramen för fritidshemmens verksamhet. 

 

- Att rektorer i sin schemaläggning avsätter regelbunden mötestid mellan lärare och 

fritidshempersonal på varje skolenhet för dialog om dels fritidshemmets uppdrag, 

dels hur fritidshemmet ska komplettera undervisningen i skolan.  

 

- Att grundskolans ledning gör en översyn över hur tillgången till utbildad 

fritidshemspersonal ser ut på enhetsnivå. 

 

- Att grundskolans ledning gör en planering med insatser för hur tillgången till 

behörig personal i fritidshem ska öka de kommande åren.  

 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 131 Dnr BUN 311144  13 

Information om av barn och utbildningsnämndens 
informationssäkerhetsarbete vårterminen 2022 

Sammanfattning 

Information om av barn och utbildningsnämndens informationssäkerhetsarbete 

vårterminen 2022 lämnas  

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar  

 

att godkänna informationen  

 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 132 Dnr BUN 2022/00510 14 

Rapportering av barn och utbildningsnämndens 
informationssäkerhetsarbete vårterminen 2022 

Sammanfattning 

Enligt Uddevalla kommuns informationssäkerhetspolicy ska kommunens dataskydds-

ombud halvårsvis rapportera till nämnderna om dess informationssäkerhetsarbete. 

Dataskyddsombudet ansvarar för att granska nämndernas informationssäkerhetsarbete 

med fokus på efterlevnaden av dataskyddsförordningen. 

 

I rapport daterad 2022-05-30 redogör dataskyddsombudet för de brister och 

förbättringsarbete inom barn och utbildningsnämndens verksamhet som har observerats 

under perioden 2021-11-25— 2022-05-30. 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-25 

Rapport av barn och utbildningsnämndens informationssäkerhetsarbete, 2022-05-30 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att Godkänna rapport om barn och utbildningsnämndens informationssäkerhetsarbete 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2022-05-25 Dnr BUN 2022/00510 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Rapportering av barn och utbildningsnämndens 

informationssäkerhetsarbete 2022 

Sammanfattning 

Enligt Uddevalla kommuns informationssäkerhetspolicy ska kommunens dataskydds-

ombud halvårsvis rapportera till nämnderna om dess informationssäkerhetsarbete. 

Dataskyddsombudet ansvarar för att granska nämndernas informationssäkerhetsarbete 

med fokus på efterlevnaden av dataskyddsförordningen. 

 

I rapport daterad 2022-05-30 redogör dataskyddsombudet för de brister och 

förbättringsarbete inom barn och utbildningsnämndens verksamhet som har observerats 

under perioden 2021-11-25— 2022-05-30. 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-25 

Rapport av barn och utbildningsnämndens informationssäkerhetsarbete, 2022-05-30 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att Godkänna rapport om barn och utbildningsnämndens informationssäkerhetsarbete 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 

Skickas till 

Mathias Karlsson 

Mikael Selin  
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utbildningsnämnden 
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2022-05-30 Dnr: BUN 2022/00510 

 

 

 

Föredragande 

Dataskyddsombud Mathias Karlsson 

Telefon +46522696041 

mathias.l.karlsson@uddevalla.se 

  

  

  

Rapport arbetet med GDPR till Barn och utbildningsnämnden 

1. Kommunövergripande 

2. Barn och Utbildningsnämnden 

 

Kommunövergripande arbete 

 

 Uppföljning avvikelserapportering 

o 11 

o BUN 9 

o Mänskliga faktorn största problematiken 

 

 Begäran registerutdrag 

o 10 

o BUN 7 

 

 Dialog kring EDPB och IMY gällande översyn av användning av molntjänster i offentlig 

miljö. 

o Tillhandahållit frågeformuläret som de använder sig av 

 



 

 

 

 

 

 

Rapport Barn och 

utbildningsnämnden 
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2022-05-30 Dnr: BUN 2022/00510  

 

 

      

     

    

  

 Genomgång oavslutade ärenden E-tjänst avvikelse miljö, brandskydd, säkerhetsskydd 

och informationssäkerhetsincident 

 

 Driver frågan gällande ”städdagar” när jag har information 

o Dokumenthantering/informationshantering rensa/gallra/bevara 

 

 Processkartläggning 

o Kamerabevakning 

 

 Uppdatering av GDPR sidan inblicken 

 

 Uppdatering mall Mini-DPIA 

o Tabell för poängvärde i förhållande till antalet registrerade 

 

Övrigt 

 Informationsäkerhetssamordnare på plats 

o Glädjande då jag påpekat upprepade gånger att beslut funnits och att det 

saknats motpart för ett kontinuerligt och övergripande arbete med 

informationssäkerhet och GDPR från kommunens sida. 

 

 Dialog med Informationsäkerhetssamordnare kring dennes översyn av policy och 

regler 

 Styrel 
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utbildningsnämnden 
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Barn och Utbildningsnämndens arbete med GDPR 

 

 VisAlfa informationssäkerhet och GDPR. Arbete med dokumenthanteringsplan, 

ifyllande av förekomst av personuppgifter samt påbörjad informationsklassning utifrån 

informationens värde och känslighet. 

 Genomfört mini DPIA tillsammans med verksamheten där behov har uppstått vid 

upphandling eller förändringar i befintliga system. 

 Granskat och signerat två PUB-avtal på delegation av nämnden (nya och uppdatering 

vid förnyelse av funktionalitet i befintliga och nya system). 

 Personuppgiftsincidenter, hantering och uppföljning av personuppgiftsincidenter. 

 Råd och hänvisningar till medarbetare beträffande hantering av personuppgifter i 

verksamheten. 

 Dialog med Dataskyddsombud om hantering av personuppgifter i ”Teams och 

Onedrive” samt i E-formulär (Open E) i våra E-tjänster. 

 Hjälpt grundskolan med att tolka dataskyddsförordningen samt kameralagen vid 

upphandling och införandet av övervakningskameror på berörda skolor. Visat på vikten 

av att dokumentera alla incidenter/tillbud som föranleder införandet av 

övervakningskameror. 

 Förberedelser inför införandet av Digitala Nationella Prov (DNP) inom grundskolan, 

gymnasiet och vuxenutbildningen. 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 133 Dnr BUN 2022/00025 15 

Förändring av nämndens mått om trygghet och studiero  

Sammanfattning 

2019 infördes ett nämndsmått om trygghet och studiero i Barn- och 

utbildningsnämndens styrkort. Måttet bygger på en sammanvägning av svar på två 

frågor från Skolinspektionens elevenkät, som genomförs vartannat år. Måttet utgår från 

årskurs 9, även om Skolinspektionen också har frågat årskurs 5 samt årskurs 2 i 

gymnasiet samma frågor och deras svar redovisas i tabellform i kommentaren till 

måttet. 

 

Det nuvarande måttet föreslås tas bort, då det inte längre kan redovisas. Från och med 

2022 har Skolinspektionen ändrat såväl frågeformuleringar som svarsalternativ och 

urvalsgrupp. Nu tillfrågas årskurs 8 istället för 9 (övriga årskurser är samma). 

Svarsalternativen är dessutom olika för frågan om trygghet respektive för frågan om 

studiero (nu formulerat som arbetsro på lektionerna).  

 

Alla skolformer från och med grundskola genomför numera årliga enkäter i egen regi. 

Det har beslutats i förvaltningsledning att alla skolformer (utom förskolan som inte kan 

genomföra enkäter) ska använda samma frågeformuleringar och svarsalternativ som i 

Skolinspektionens elevenkät. Det går alltså, från och med läsåret 2022/23, att få resultat 

från elevenkäter varje år från samtliga årskurser/ utbildningar. Dock behöver en årskurs/ 

utbildning väljas ut för själva sifferredovisningen. Det föreslås att nämnden väljer 

årskurs 8, så att det blir enkelt att jämföra med riket och andra kommuner och 

huvudmän via Skolinspektionens redovisning av enkätresultat. 

 

Slutligen så finns en proposition med en rad förslag till förändringar i Skollagen, 

kopplade till skolans arbete med trygghet och studiero. De föreslagna förändringarna 

ska träda i kraft 1 augusti 2022. Bland annat ska begreppen trygghet respektive studiero 

tydligare skiljas åt, där trygghet kopplas till utbildningen och studiero till 

undervisningen, och huvudmannen ska se till att det bedrivs ett förebyggande arbete för 

att skapa trygghet och studiero på varje enhet. Utifrån detta lagförslag, föreslås att 

måtten delas upp, så att nämnden har ett mått för trygghet och ett för studiero. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-25 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att måttet för Trygghet och studiero tas bort från och med september 2022 

 

att ett mått för trygghet, som bygger på svar från årskurs 8, införs från och med 

september 2022 och sifferredovisas årligen 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 133 
 

att ett mått för studiero, som bygger på svar från årskurs 8, införs från och med 

september 2022 och sifferredovisas årligen  

 

att jämförbara svar från samtliga skolformer som använder sig av skriftliga enkäter 

årligen redovisas i måttets kommentar, tillsammans med senaste resultat från 

Skolinspektionens elevenkät där det finns att tillgå. 
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Handläggare 

Kvalitetsstrateg Linnea Lindgren 

Telefon 0522-60 70 11 
linnea.lindgren@uddevalla.se 

 

Förändring av nämndens mått om trygghet och studiero 

Sammanfattning 

2019 infördes ett nämndsmått om trygghet och studiero i Barn- och 

utbildningsnämndens styrkort. Måttet bygger på en sammanvägning av svar på två 

frågor från Skolinspektionens elevenkät, som genomförs vartannat år. Måttet utgår från 

årskurs 9, även om Skolinspektionen också har frågat årskurs 5 samt årskurs 2 i 

gymnasiet samma frågor och deras svar redovisas i tabellform i kommentaren till 

måttet. 

 

Det nuvarande måttet föreslås tas bort, då det inte längre kan redovisas. Från och med 

2022 har Skolinspektionen ändrat såväl frågeformuleringar som svarsalternativ och 

urvalsgrupp. Nu tillfrågas årskurs 8 istället för 9 (övriga årskurser är samma). 

Svarsalternativen är dessutom olika för frågan om trygghet respektive för frågan om 

studiero (nu formulerat som arbetsro på lektionerna).  

 

Alla skolformer från och med grundskola genomför numera årliga enkäter i egen regi. 

Det har beslutats i förvaltningsledning att alla skolformer (utom förskolan som inte kan 

genomföra enkäter) ska använda samma frågeformuleringar och svarsalternativ som i 

Skolinspektionens elevenkät. Det går alltså, från och med läsåret 2022/23, att få resultat 

från elevenkäter varje år från samtliga årskurser/ utbildningar. Dock behöver en årskurs/ 

utbildning väljas ut för själva sifferredovisningen. Det föreslås att nämnden väljer 

årskurs 8, så att det blir enkelt att jämföra med riket och andra kommuner och 

huvudmän via Skolinspektionens redovisning av enkätresultat. 

 

Slutligen så finns en proposition med en rad förslag till förändringar i Skollagen, 

kopplade till skolans arbete med trygghet och studiero. De föreslagna förändringarna 

ska träda i kraft 1 augusti 2022. Bland annat ska begreppen trygghet respektive studiero 

tydligare skiljas åt, där trygghet kopplas till utbildningen och studiero till 

undervisningen, och huvudmannen ska se till att det bedrivs ett förebyggande arbete för 

att skapa trygghet och studiero på varje enhet. Utifrån detta lagförslag, föreslås att 

måtten delas upp, så att nämnden har ett mått för trygghet och ett för studiero. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-25 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
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att måttet för Trygghet och studiero tas bort från och med september 2022 

 

att ett mått för trygghet, som bygger på svar från årskurs 8, införs från och med 

september 2022 och sifferredovisas årligen 

 

att ett mått för studiero, som bygger på svar från årskurs 8, införs från och med 

september 2022 och sifferredovisas årligen  

 

att jämförbara svar från samtliga skolformer som använder sig av skriftliga enkäter 

årligen redovisas i måttets kommentar, tillsammans med senaste resultat från 

Skolinspektionens elevenkät där det finns att tillgå. 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Linnea Lindgren 

Förvaltningschef Kvalitetsstrateg 

Skickas till 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 134 Dnr BUN 2022/00576 16 

Slutrapportering av uppdraget ökad samverkan med den 
civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal från 
kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämndens uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplan 2019–

2021 om att arbeta för ökad samverkan med civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal 

föreslås slutrapporteras.  

 

Uppdraget diskuterades för avslut på uppsiktsplikten hösten 2021. Våren 2022 togs 

uppdraget åter upp på uppsiktsplikten, och det diskuterades huruvida det skulle avslutas 

eller förlängas. Mötet ansåg att Barn- och utbildningsnämnden kan lyfta ärendet till 

kommunfullmäktige för ställningstagande.  

 

Under tiden för uppdraget har ÖK idé fått en politisk styrgrupp, som tillsammans med 

en kommunal arbetsgrupp hittat struktur och arbetsformer för hantering av IOP-initiativ. 

ÖK idé har reviderats under 2021 och en ny version är antagen av kommunfullmäktige. 

Fokus är nu på värdegrund och allmänna åtaganden snarare än specifika 

samverkansformer såsom IOP, som det var tidigare. Barn- och utbildningsförvaltningen 

har deltagit i arbetet med såväl hantering av IOP-initiativ som revidering av ÖK idé och 

deltar även fortsättningsvis i arbetet. Barn och utbildning medverkar också i styrgrupp 

för ett IOP. Arbetet har alltså hittat fungerande former.  

 

I och med detta kan uppdraget sägas vara fullgjort. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-25 

Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn i Uddevalla och 

Uddevalla kommun 

Utvärderingsrapport 2020 av ÖK Idé 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Barn- och utbildningsnämndens 

slutrapportering av följande uppdrag: 

 

” Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att arbeta för ökad 

samverkan med den civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal (idéburet offentligt 

partnerskap)” 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2022-05-25 Dnr BUN 2022/00576 

  

 

Handläggare 

Kvalitetsstrateg Linnea Lindgren 

Telefon 0522-60 70 11 
linnea.lindgren@uddevalla.se 

 

Slutrapportering av uppdraget ökad samverkan med den 

civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal från 

kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämndens uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplan 2019–

2021 om att arbeta för ökad samverkan med civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal 

föreslås slutrapporteras.  

 

Uppdraget diskuterades för avslut på uppsiktsplikten hösten 2021. Våren 2022 togs 

uppdraget åter upp på uppsiktsplikten, och det diskuterades huruvida det skulle avslutas 

eller förlängas. Mötet ansåg att Barn- och utbildningsnämnden kan lyfta ärendet till 

kommunfullmäktige för ställningstagande.  

 

Under tiden för uppdraget har ÖK idé fått en politisk styrgrupp, som tillsammans med 

en kommunal arbetsgrupp hittat struktur och arbetsformer för hantering av IOP-initiativ. 

ÖK idé har reviderats under 2021 och en ny version är antagen av kommunfullmäktige. 

Fokus är nu på värdegrund och allmänna åtaganden snarare än specifika 

samverkansformer såsom IOP, som det var tidigare. Barn- och utbildningsförvaltningen 

har deltagit i arbetet med såväl hantering av IOP-initiativ som revidering av ÖK idé och 

deltar även fortsättningsvis i arbetet. Barn och utbildning medverkar också i styrgrupp 

för ett IOP. Arbetet har alltså hittat fungerande former.  

 

I och med detta kan uppdraget sägas vara fullgjort. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-25 

Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn i Uddevalla och 

Uddevalla kommun 

Utvärderingsrapport 2020 av ÖK Idé 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Barn- och utbildningsnämndens 

slutrapportering av följande uppdrag: 
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” Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att arbeta för ökad 

samverkan med den civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal (idéburet offentligt 

partnerskap)” 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Linnea Lindgren 

Förvaltningschef Kvalitetsstrateg 

Skickas till 

 

Kommunfullmäktige 
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AV ÖK IDÉ 
November 2020 

OM DOKUMENTET 
Under hösten 2020 har ÖK Idé utvärderats, i 
enlighet med beslut vid införandet 2017. 
Utvärderingen bygger på kunskap och information 
från dokumentation, politiska beslut, intervjuer och 
enkäter. 

Paulina Nybratt Sandin & Emilie Widarsson 
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Inledning 
ÖK Idé är en överenskommelse mellan Uddevalla kommun och idéburen sektor som antogs av 
Kommunfullmäktige 2017-05-10 (dnr KS 2016/00483). ÖK Idés grundläggande mål och syfte är att 
tillsammans framgångsrikt kunna arbeta för bättre välfärd, rikare fritid, stärkt demokrati och minskat 
utanförskap i Uddevalla. Överenskommelsen utgår från en nationell modell och kan beskrivas som 
gemensamma spelregler och åtaganden som underlättar samverkan för idéburna organisationer i 
Uddevalla med kommunen. ÖK Idé togs fram tillsammans av parterna och blev möjlig för idéburen 
sektor att ansluta sig till i september 2017. 

ÖK Idé bygger på en värdegrund för att skapa gynnsamma samverkansrelationer. Värdegrundens 
principer är: 

• Dialog 
• Helhetssyn 
• Kvalitet 
• Långsiktighet 
• Mångfald 
• Självständighet och oberoende 
• Öppenhet och insyn.  

Det är uttalat att dialogen ska bygga på tillit, respekt och förtroende; präglas av ansvar; utgå från och 
tillvarata båda parters perspektiv och kompetens; vara framtids- och lösningsfokuserad. Utöver 
värdegrunden innehåller överenskommelsen elva åtaganden från kommunens sida och åtta åtaganden för 
idéburen sektor. Ett av åtagandena är att kommunen ska finansiera två processledartjänster på vardera 
20%, en för kommunen och en för idéburen sektor.  

Redan vid upprättandet av överenskommelsen togs beslut om att en utvärdering skulle göras efter tre år. 
Denna utvärdering har skett under oktober och november 2020 och sammanfattas i denna rapport. 
Utvärderingen ska enligt den offert som uppdraget bygger på: 

• Ge parterna en god bild av nuläget och bakgrunden till detta 
• I analysen visa på vad i arbetssätt och förhållningssätt som bör bevaras, utvecklas respektive 

förändras 
• Kunna ligga till grund för revidering av överenskommelsen för fortsatt samverkan 

Utvärderingen har skett genom djupintervjuer med 21 representanter från politiken, förvaltningar och 
idéburen sektor. Intervjuerna har kompletterats med en enkät som fem representanter från idéburen 
sektor har svarat på. Samtliga slutsatser som presenteras har dragits utifrån intervjuer och enkät med 
representanter från kommun och idéburen sektor.  

 

  



Sammanfattning  
De grundläggande utgångspunkter som ÖK Idé bygger på är en gemensam viljeyttring kring samverkan, 
ett konstaterande att vissa saker gör vi bättre tillsammans, och ett ramverk för hur detta samarbete ska 
ske. Värdegrunden som överenskommelsen bygger på ska underlätta ökad samverkan mellan parterna. 
ÖK Idé visar på en uttalad vilja och konkretisering av samverkansmöjligheter och fyller på så sätt ett 
viktigt syfte för samverkan mellan kommunen och idéburen sektor i Uddevalla. Beslutet från 
kommunfullmäktiges sida, överenskommelsen som dokument och bemanningen av processledare från 
båda parter är alla viktiga steg på vägen mot en breddad och ökad samverkan.  

ÖK Idé har bidragit till stordialoger, utbildningar, inspirations- och informationskvällar, deltagande i 
mässor, medarrangör av medborgardialog mot segregation, och att relationerna till VGR ökat. Idéburen 
sektor har skrivit flera avsiktsförklaringar som erbjuder sin medverkan i olika kommunala 
utvecklingssatsningar som offentliga kulturevenemang, lokalbehov för kulturarrangemang, 
välfärdsredovisningen och översiktsplanen.  

Analysen visar att de svårigheter som uppstått ligger i hur samverkan har skötts under perioden av ÖK 
Idé och inte i själva dokumentet som sådant. Det har tagit tid för båda parter att förankra ÖK Idé och 
anpassa förhållnings- och arbetssätt för att förverkliga överenskommelsen. Processen har varit utdragen 
och i sin helhet inte fått förankring. Inom kommunens förvaltningar tycks kännedomen om innebörden 
av överenskommelsen vara låg, och påverkan på förhållnings- och arbetssätt därefter. Bristande mandat 
har lett till oförmåga att ta långsiktiga beslut vilket har försenat operativt utförande och implementering 
av ÖK Idé. Brister i strukturer, processer, ansvarstagande samt i förståelse inför varandras förutsättningar 
och begränsningar har försvårat såväl implementering av ÖK Idé som långsiktighet och hållbarhet i 
arbetssätt.  

För att kunna utveckla såväl samverkan som Uddevalla kommun tillsammans behövs ett brett omtag; en 
gemensam målbild och process, en förbättrad och förtydligad struktur och ansvarstagande, 
kulturskillnader och kunskapsbrister som behöver överbryggas samt att ÖK Idé behöver få 
genomslagskraft på förvaltningsnivå och inom politiken. Dessa förändringar är troligen avgörande för att 
ÖK Idé inte ska få en motverkande effekt på samverkan. En revidering av överenskommelsen bör ske för 
att undanröja vissa hinder som ryms i skrivningar, men det är den gemensamma arbetsprocessen som är 
det centrala i revideringsarbetet. 

 
 

 

  



Nulägesanalys 
Nulägesanalysen presenteras uppdelat på olika områden, och avslutas med en sammanfattande bild av 
nuläget och hur detta har uppstått. Nulägesanalysen presenterar flera utmaningar som uppstått under 
implementeringen av ÖK idé fram tills idag, och det bör därför understrykas att utvärderarna ser 
mängden utmaningar som synliggjorts av respondenterna som ett uttryck för engagemang, en vilja att 
stärka ÖK Idé och ett ansvarstagande i att förbättra möjligheterna för långsiktigt hållbar samverkan.   

 
Syfte och mål 
Skilda målbilder och förväntningar 

Inledningsvis tycks det ha funnits en gemensam målbild med framtagandet av överenskommelsen, ett 
framtagande som framförallt drevs av politiken och en mindre gruppering från idéburen sektor. Denna 
målbild handlar om att komplettera varandra över sektorsgränserna och tillsammans möta gemensamma 
samhällsutmaningar. Syftet med överenskommelsen blir utifrån denna målbild att skapa en gemensam 
viljeyttring och värdegrund för samverkan – hit ska vi nå, och såhär ska vi gå tillväga.  

Idag har dock målbilder och förväntningar glidit isär, både inom och mellan parterna. Inom kommunen 
har överenskommelsen kommit att förknippas mycket, inom vissa delar av organisationen nästan 
uteslutande, med samarbetsformen IOP. Förväntningarna blir därmed att hitta en ganska detaljerad 
styrning om hur IOP ska användas, och värdegrunds/viljeyttringsperspektivet har hamnat i skymundan. 
Inom idéburen sektor finns det även förväntningar om att ÖK Idé ska stimulera och uppmuntra ideellt 
engagemang; detta står det dock inte uttalat i överenskommelsen.  

Upplevelse av intetsägande dokument och otydlig nytta  

Att målbilder och upplevt syfte har glidit isär har också lett till en förändring av upplevd meningsfullhet. 
Efter en start där båda parter sägs ha präglats av stor entusiasm inför vad som skulle kunna åstadkommas 
tillsammans, har verkligheten kommit av präglas av kulturkrockar och olikheter i arbetssätt. Kommunala 
tjänstepersoner letar efter juridisk vägledning i ett dokument framtaget som värdegrund, och idéburen 
sektors respekt för värdegrunder får sig en törn när de beteenden de möter i den kommunala 
organisationen inte motsvarar det som de förväntar sig utifrån de gemensamma principerna. Gemensamt 
för båda parter är att de i dagsläget säger att ”dokumentet är bra, men säger inget om verkligheten” och att båda 
sidor letar efter nyttor att förmedla till medarbetare respektive potentiella nya underskrivare. Ett sökande 
som riskerar att skapa ytterligare kulturkrockar och konfliktytor i det fall man inte på nytt enas om vad 
målbild och syfte ska och kan vara. 

 

Ledning och styrning 
Struktur, roller och otydliga mandat  

Överenskommelsen har gett effekter, det är viktigt att understryka. Båda parter har en processledare, 
strukturer för till exempel IOP har tagits fram, samarbeten och stordialoger har skett, ett stort antal 
aktiviteter har genomförts och en politisk styrgrupp är nu på plats. Från kommunens sida understryker 
flera personer att startsträckan har tagit längre tid än önskat, men att det nu finns relativt goda 
förutsättningar att arbeta vidare utifrån. Kommunstyrelsen har även gett i uppdrag att göra en översyn av 
behov av resurser kopplat till ÖK Idé, och se över omfattningen av processledarskapet. 

En utmaning som förhoppningsvis underlättas genom den nya politiska styrgruppen är det interna 
kommunala mandatet. Målet att nyttja kombinationen av idéburen sektors snabbhet och den kommunala 
organisationens resurser och strukturer har mött en verklighet där många möten hålls, men där 
upplevelsen från idéburen sektor är att frågorna som lyfts i dessa forum sedan fastnar i den stora 
kommunala organisationens hierarkier. De ger även uttryck för en upplevelse av avsaknad av transparent 



uppföljning. Utmaningen handlar dels om formellt mandat, dels om mer informella maktstrukturer inom 
och mellan förvaltningar.  

En viktig grundsten i överenskommelsen är att den ser kommunorganisationen och idéburen sektor som 
jämbördiga parter. Detta är något som uppskattas och lyfts som avgörande av representanter för idéburen 
sektor, men som sägs ha försvårats av hierarkier och organisationsstrukturer.  

Den politiska ledningen och styrningen har varierat i budskap och fokus  

Inledningsvis präglades arbetet med överenskommelsen av ett stort politiskt intresse, och detta intresse 
upplevs nu åter som tydligt och har lett till att frågan fått både resurser och strategisk prioritering vilket 
lovar gott inför framtiden. Under cirka 1,5 år av de tre år som utvärderas sägs dock arbetet med 
överenskommelsen dock ha varit nedprioriterat politiskt. Ett par av respondenterna med kallar det till och 
med motarbetat. Detta är förmodligen en av anledningarna till att samverkansfrågan prioriterats ned på 
både lednings- och operativ nivå i kommunen, och kanske även en anledning till den brist på långsiktighet 
i avtal och liknande som lyfts i intervjuerna. 

 

Resurser och kompetenser 
Processledarnas arbetstid skapar begränsningar 

De två processledarna är kanske den mest konkreta effekten av överenskommelsen så här långt, och de är 
en uppskattad effekt. Förtroendevalda, förvaltningsrepresentanter och representanter från den idéburna 
sektorn lyfter alla värdet av att ha dedikerade resurser, och att dessa finns hos båda parter. Frågan om 
omfattningen av processledarskapet bör utökas utreds som redan nämnts just nu inom kommunen och 
från respondenterna i utvärderingen är åsikten lätt att uppfatta; de ser tydliga vinster med utökade roller. I 
dagsläget anses förutsättningarna för processledarnas arbete dessutom försvåras av att de har en splittrad 
yrkesroll och att de många möten som samverkan kräver äter upp nästan all arbetstid, vilket begränsar 
utrymme för utveckling och utvidgning av överenskommelsearbetet. 

Kännedomen om överenskommelsen och dess innebörd är låg 

Den grundläggande tilltron till, och förhoppningarna kring potentialen med ett utökat samarbete parterna 
emellan lyfts från alla håll i intervjuerna. Ett hinder för detta anses vara att kännedomen kring, och 
intresset för att skriva under överenskommelsen är låg bland de idéburna organisationerna. Detta anses 
problematiskt både för att kraften i samverkan urholkas när många ställer sig utanför, och en oro gällande 
att strukturerna för arbetet med ÖK Idé gör att det kanske främst är större organisationer som har haft 
möjlighet att avsätta tid för att sätta in i och aktivt arbeta utifrån överenskommelsen. En situation som 
skulle kunna leda till att mindre organisationers röst blir svagare snarare än starkare via arbetet med ÖK 
Idé.  

Inom kommunen anses också kännedomen om överenskommelsen vara låg, framförallt när det kommer 
till dess innebörd. Den senaste tidens fokus på IOP som samverkanssätt har skapat en situation där de 
som inte har läst överenskommelsen noggrant tror att den fokuserar på alternativa finansieringsformer. 
Det finns också en upplevelse hos både kommun och idéburen sektor om att många inom kommunen ser 
de idéburna organisationerna som utförare åt kommunen och att överenskommelsens syfte i att visa på 
dem som jämbördiga aktörer inom både utförande och demokratiutveckling inte har gett avtryck.  

Kompetensen om kommunens styrsätt och förutsättningar brister 

På samma sätt som det finns potential i att kompetensutveckla medarbetare i kommunen om den 
idéburna sektors olika roller i samhällsutvecklingen, finns det även en potential att kompetenshöja de 
idéburna organisationerna kring en kommunorganisations struktur och begränsningar. Byråkrati används i 
flera intervjuer som ett skällsord, men har sin funktion när det kommer till områden som rättssäkerhet 
och möjlighet att överblicka kostnader och effekter. Startsträckan för kommunen har onekligen varit 



oväntat lång kopplat till överenskommelsen, även för de kommunala respondenterna, men som 
jämbördig part är det ändå viktigt att se och respektera de kommunala beslutsvägarna. Att vända sig direkt 
till de förtroendevalda blir då till exempel ett sätt att reducera sig själv till invånarrepresentant snarare än 
samverkanspart.  

 

Arbetssätt och förhållningssätt 
Önskan efter strukturer har gett en snedvridning i fokus 

Att kommunorganisationen ska kunna bistå med resurser och strukturer har varit en utgångspunkt sedan 
början av arbetet med överenskommelsen. En hel del strukturer i form av arbetsordningar och liknande 
sägs nu också vara på plats eller på väg. De kommunala respondenterna är dock medvetna om, och 
skämtar själva om sin förkärlek för strukturer och administration. Kanske är det denna läggning som gjort 
att samverkansformen IOP kommit att bli så nära förknippat med överenskommelsen inom de 
kommunala förvaltningarna.  

De resurser som tillsatts till detta område bör ses som en styrka för det fortsatta samarbetet. Det finns 
dock en utmaning i att samarbeten som bygger på utbyte av kompetens och erfarenheter, eller på 
idéburen sektors roller som röstbärare och demokratiutvecklare hamnar i skuggan av de ekonomiska 
samarbetsformerna. Detta bör ses som en utmaning både för att det riskerar att försvåra jämbördigheten 
och göra de idéburna organisationerna till renodlade utförare, men också för att de viktiga samarbeten 
och utvecklingsmöjligheter som ligger bortom ekonomiska transaktioner riskerar att prioriteras ned eller 
missas helt. 

Engagemanget har hittills haft svårt att omvandlas till leveranser  

Genom intervjuer och enkätsvar har det blivit tydligt att många människor har ett engagemang för att 
utveckla samverkan och för att tillsammans kunna skapa en ännu bättre långsiktig hållbar utveckling för 
Uddevalla. Båda sidor lyfter dock att leveranser och effekter hittills inte skett i den utsträckning som de 
hoppats på, men de förtroendevalda och de kommunala tjänstepersonerna tror att det kommer att bli 
enklare framåt. Detta är viktigt då upplevelsen hos de idéburna organisationerna är en tydlig besvikelse 
över det som inte har blivit, på bristen på effekt av allt engagemang och all fritid som lagts in i arbetet. 
Båda parter ser stuprörsstrukturerna som ett hinder som varken tillvaratar eller möjliggör samverkan.  

Ansvarstagande, bemötande och byråkratin som slagträ  

Det finns många individer och aktörer, särskilt inom den idéburna sektorn, som tagit ett stort ansvar och 
gjort en insats för driva samverkansarbetet framåt. Det finns dock också en hel del exempel på 
ansvarstagande som inte har skett. Kompetensnivån om överenskommelsens innehåll och innebörd tycks 
vara låg inom kommunen, tre år efter att överenskommelsen togs fram. En tydlig struktur för hur 
ansvarstagandet hos kommunens medarbetare förväntas ske saknas också. Ledningen sägs på den översta 
nivån vara engagerad och prioritera frågan, men detta engagemang och denna prioritering tycks ännu inte 
ha nått igenom underliggande chefsnivåer, utan verksamheterna beskrivs snarare som fortsatt avvaktande 
på flera håll.  

De försök till ansvarstagande i att genomföra överenskommelsen som skett inom idéburen sektor har inte 
heller alltid landat väl inom den kommunala organisationen. Delvis för att den utmanar hierarkier och 
arbetssätt, delvis på grund av kulturkrockar där engagemang tycks tas som aktivism, delvis för att 
kunskapen om överenskommelsen brister och mottagaren inte förstår bakgrunden till de initiativ som 
gjorts. Det redogörs även för upplevelser av ett fientligt och nedlåtande beteende från kommunens sida, i 
vissa fall från tjänstepersoner på hög chefsnivå, och om detta stämmer är det givetvis ett stort hinder för 
en långsiktigt hållbar samverkan. 

En grundtanke med överenskommelsen var att bättre kunna nyttja den idéburna sektorns snabbhet, i 
kombination med kommunens resurser och strukturer. Engagemang och byråkrati skulle så att säga 



kombineras till samhällsnytta. Intervjuerna visar dock att både byråkrati och engagemang blivit slagträn 
eller käpphästar, som används av parterna både som tillmälen och som begrepp av skydda sig bakom. Om 
samverkan mellan parterna ska kunna leda till samhällsutveckling och Uddevalla som en plats för alla, 
behöver parterna istället hitta vägar att nyttja och respektera sina olikheter. 

 

Summering 
ÖK idé är en överenskommelse för hur kommun och idéburen sektor tillsammans ska möta 
gemensamma samhällsutmaningar, en vision som skapar engagemang hos såväl förtroendevalda som i 
förvaltningar och inom den idéburna sektorn. Dock har ÖK Idé inte satt avtryck i den utsträckning den 
är menad att göra.  

Brister identifieras till exempel i strukturer och arbetssätt som försvårar jämbördiga parter, att målbilder 
för arbetet har glidit isär, en politisk styrning som varierat över tid, och att fokus har hamnat på en 
specifik samverkansform - IOP.  

Dokumentet med uppskattade skrivningar och goda intentioner har helt enkelt hittills brustit i sin 
implementering. Sammantaget riskerar dessa brister att leda till att överenskommelsen minskar 
förtroendet mellan parterna, istället för att stärka det.  

 
  



Vägen framåt – bevara, utveckla och förändra 
Genom intervjuer och enkäter har engagemanget synliggjorts för det gemensamma utvecklingsarbetet 
framåt. Idéerna om förbättring som framförts är i de flesta fall görbara och bör kunna ge effekter. De 
idéer som delats har tillsammans med nulägesanalysen gett underlag till detta avsnitt som byggs upp 
utifrån underrubrikerna Bevara, Utveckla och Förändra. De mer detaljerade idéer som kommit till uttryck 
i intervjuer och enkät har som ett komplement till utvärderingen delats till processledarna. 

 

Bevara 
Visionen om vikten och nyttan av samverkan  

ÖK idé syftar till att möjliggöra fler forum för samverkan, baserat på en gemensam värdegrund. Därmed 
ska överenskommelsen möjliggöra nya samverkansformer och bjuda in till medskapande i att gemensamt 
ta sig an lokala utmaningar. Vikten av att skapa ÖK Idé tillsammans är uttalad och önskvärd 
genomgående i intervjuerna. Det finns ett starkt engagemang och en envishet om att hålla samverkan 
högt prioriterat och “fortsätta överenskommelsen hur svårt det än må vara”. 

Visionen av att Uddevalla blir bättre av en gemensam insats för långsiktig utveckling bör bevaras och vara 
ett tydligt fokus i kommunikation utåt framöver. Denna vision behöver även vårdas för att ÖK Idé inte 
ska raseras eller att förtroendet ska gå förlorat när motgångar kommer. Ett tydligt ställningstagande av att 
prioritera och lyfta visionen om att långsiktig utveckling sker bättre om den görs gemensamt mellan 
parterna, är därmed av stort värde. Med en stärkt gemensam vision i fokus, samt ett gemensamt omtag av 
arbetet, kan ÖK Idé genom långsiktigt och idogt arbete sätta Uddevalla på kartan som ett föredöme för 
samverkan.  

Grundstrukturen i dokumentet   

Dokumentet och dess syfte fyller en viktig funktion för samverkan, och framtagandeprocessen var 
gedigen. Grundstrukturen för dokumentet som sådant bör enligt flertalet respondenter bevaras och 
redaktionella ändringar bör stå i fokus snarare än en större revidering. Parternas energi och engagemang 
bör inte i alltför stor grad läggas på revideringar i dokumentet, utan istället på att genomföra en process 
för omtag av ÖK Idé där gemensamma processer, målbild, modell, struktur och ansvarstagande står i 
centrum för samverkan, och som arbetas tillsammans fram av förtroendevalda, tjänstepersoner och 
representanter från idéburen sektor. 

Det nyuppväckta politiska intresset 

Utvärderingen konstaterar att politikens involvering har skiftat under åren. Överenskommelsen ligger nu 
högt på den politiska dagordningen vilket möjliggör att kunna ta ett nytt omtag för ÖK Idé.  Det 
nuvarande nyuppväckta politiska intresset för ÖK Idé bör tillvaratas och kommer att vara en styrka i 
processen framåt.  

Kommunorganisationen, både politik och förvaltningar, bör ta vara på lärdomarna från de gångna tre 
åren och söka efter långsiktighet och kontinuitet i arbetet framåt. De brister som presenteras i denna 
utvärdering sätter till exempel inte punkt för ÖK Idé utan bör snarare ses som viktiga lärdomar att ta 
avstamp ifrån. Det kommuninterna arbetet skulle troligtvis även gynnas av att den politiska styrgruppen 
kontinuerligt kommunicerar ut sina visioner om ÖK Idé och följer upp besluten som fattas. Detta 
tillsammans med att tydliggöra socioekonomiska vinster från kommunen själv och från andra kommuner 
kan göra att potentialen i samverkan synliggörs ytterligare både inom och utanför kommunorganisationen 
och motivera nya satsningar inom ramen för ÖK Idé. 



 
Utveckla 
Processledarnas arbetstid och roller 

Att ha två processledare, tydliga representanter från vardera parten i det gemensamma arbetet, är en 
grundsten i ÖK Idé och den tydligaste framgångsfaktorn i arbetet hittills. Dock är processledarnas roll 
enligt intervjuer och analys idag för begränsad för att ro ÖK Idé i hamn. Arbetstiden för processledarna 
bör enligt intervjusvar från båda parter öka till minst 40% för att de ska kunna genomföra förväntade 
arbetsuppgifter samt skapa önskad effekt och förtroendeingivande relationer. Från idéburen sektor skulle 
flera respondenter gärna se en ännu mer utökad roll. En utökad arbetstid för båda processledarna 
möjliggör tid till uppsökande verksamhet för att säkerställa fler aktörers medverkan i ÖK Idé.   

Därtill understryks det, framförallt från kommunens sida vikten av att kommunens processledarroll läggs 
på en tjänst som har utrymme att genomföra uppdraget i den utökade omfattning som beslutas, vilket 
idag inte finns utrymme till i folkhälsostrategens arbetstid. Processledaren för kommunen bör även få 
bättre förutsättningar att kunna genomföra uppgifterna genom till exempel ett så tydligt mandat som 
möjligt. För rollen som idéburen sektors processledare ses från flera håll långsiktighet som en nyckel. 
Denna roll skulle till exempel kunna få förbättrade förutsättningar för sitt arbete genom förbättrad 
framförhållning i avtal, och genom avtal som löper över längre tid.  

Den partsgemensamma arbetsgruppen 

Processledarna tar idag ett stort ansvar för implementeringen av ÖK Idé. Därtill finns idag en idéburen 
arbetsgrupp, en kommunintern arbetsgrupp, och en partsgemensam arbetsgrupp sedan två och ett halvt 
år tillbaka - dock utan medverkan från förtroendevalda. För att möjliggöra helhetssyn och mandat bör, 
enligt intervjuer och analys, denna partsgemensamma arbetsgrupp innefatta medlemmar från den politiska 
styrgruppen. Denna grupp bör även få ett tydligare ansvar, för att komplettera processledarnas roll i att 
driva arbetet, och för att säkerställa alla parters aktiva roll och ansvarstagande. Ett sådant ansvar kräver 
också en utökad förankring av gruppens roll och representation i kommunorganisationen, som med 
fördel kan ske med avdelningschefers deltagande, och ett tydliggörande av mandat för dess medverkande 
tjänstepersoner.  

En utvecklad konstellation för en partsgemensam arbetsgrupp kan i större utsträckning säkerställa att alla 
parter lyssnas in och ger utrymme att tydligare följa upp och förmedla beslut. Att alla parter är jämlika i 
den partsgemensamma arbetsgruppen och att röstbärarperspektivet synliggörs kommer vara en 
möjliggörare för långsiktig hållbar samverkan.  

Eftersom kommunen är såpass stor skulle kommunen även, likt Borås, kunna utveckla nätverksgrupper 
utformade utifrån utmaningar i geografiska områden eller intresseområden, enligt utvärderarna. Detta 
utgör ett exempel på brobyggande parterna emellan när arenor skapas för att bemöta samhällsutmaningar 
gemensamt som efterfrågats i intervjuerna.  

Strukturer och processer som konkretiserar överenskommelsen och skapar förutsättningar för 
gemensamt arbete 

Utvärderingen konstaterar att implementeringen av ÖK Idé har försvårats på grund av otydliga strukturer 
och bristande ansvarstagande. Strukturer och arbetsprocesser behöver kunna bryta upp de stuprör som 
båda sidor ser som hinder, och behöver utformas på ett sätt som gör att de av båda parter uppfattas som 
en hävstång för genomförande snarare än ännu en byråkratisk pålaga.  

Avsaknaden av en förvaltningsövergripande samsyn har bidragit till att ÖK Idé inte genomsyrar 
kommunens verksamhet i helhet. Därför bör insatser på förvaltningsledningsnivå prioriteras 
inledningsvis. Strukturer som kommunens övergripande styrkort (åtagande 10 i överenskommelsen) bör 
som en del av detta arbete utvidgas till ett bredare fokus än IOP, och tydligare kopplas an till samtliga 
förvaltningars arbete. För att komplettera utvecklade strukturer bör mandat förtydligas hos båda parter. 



Detta kan till exempel göras genom att etablera en stabil rollfördelning, tydliggöra ansvar på 
förvaltningschefsnivå och för förvaltningsresurser i arbetsgruppen.  

För att idéburen sektor ska kunna bidra utifrån en bred representation bör strukturerna för deltagande 
underlätta mindre organisationers plats. Samtidigt finns det potential att bredda spektrumet av föreningar 
till att inkludera delar av idéburen sektor som idag inte finns representerad i större grad, som till exempel 
idrottsrörelsen. Utifrån önskemål från respondenterna rekommenderas det även att tydliggöra kontaktytor 
och öka transparensen mellan parterna. Detta för att sänka trösklar för kontaktskapande och skapa mer 
tillgängliga former för kontakt, information och erfarenhetsutbyte.  

Utbyggda och förankrade strukturer och processer bör kunna säkerställa implementeringen av ÖK Idé på 
en såväl strategisk, som taktisk och operativ nivå. Att etablera stabila strukturer och processer kan även 
motverka ett sårbart system som bygger på enskilda individers drivkraft. Båda parter bör vara 
informerande och helst även överens om centrala element som arbetsordningen, beslutsfattande och 
uppföljningsmekanismer. Årliga samråd med deltagande från högsta nivå för att ta fram gemensamma 
planer och tillvägagångssätt är ett exempel på hur detta kan genomföras. ÖK Idé är sammanfattningsvis i 
behov av en kraftansträngning gällande att tydliggöra och tillgängliggöra strukturer och processer som 
förverkligar samverkan mellan jämbördiga parter.   

Bonus idé: Ta vidare idén om utvecklingscentrum för innovation 

I de äldre beslutsunderlag och dokument som utvärderarna har fått ta del av framförs det att ÖK Idé har 
bidragit till att idéer om att skapa ett utvecklingscentrum för innovation har uppkommit. Denna idé har 
inte lyfts i intervjuerna men ses av utvärderarna som en intressant och nyskapande idé att bygga vidare på.  

 

Förändra 
Kunskap, kompetens och arbetssätt inom kommunen 

Det finns ett behov av att öka kunskapen kring ÖK Idé inom kommunorganisationen, för att 
överenskommelsen ska få genomslagskraft och att förvaltningarna ska kunna bidra fullt ut i att arbeta 
gentemot målsättningen - samverkan med idéburen sektor som jämbördig part. Åtagande 11 i 
överenskommelsen pekar på att överenskommelsen ska vara känd hos kommunens anställda och 
Uddevallas invånare, men intervjuerna tyder på att så inte är fallet. Kunskapen bör framförallt öka om 
ÖK Idé som ramverk för en bredd av samverkansformer snarare än dagens ensidiga fokus på IOP-
samarbeten, och kanske särskilt på samverkansformer utan ekonomiska transaktioner. Utökade 
processledarroller förenklar sannolikt kunskapsspridande, men behöver kompletteras av att chefer och 
medarbetare sprider kunskapen i vardagen.  

Kommunen har en viktig roll i genomförandet av överenskommelsen genom att hitta former för att ta 
vara på idéburens sektors engagemang, perspektiv och förmåga att snabbt genomföra och bemöta 
samhällsutmaningar. Tillsammans skulle parterna då i större utsträckning kunna möta idéburens sektors 
behov av snabba beslutsprocesser samtidigt som initiativen förhåller sig till lagar, förordningar och interna 
beslutsstrukturer. Överenskommelsen är i behov av att kommunen går från ett handläggningssystem av 
ekonomiskt stöd till ett samverkanssystem, där idéburen sektor ses som en självklar partner i 
samhällsutvecklingen och att bemötandet följer därefter.    

Kunskap, förståelse och respekt parterna emellan 

Utvärderingen visar på att bristen på förståelse för respektives parts struktur och kultur är ett avgörande 
hinder. Det råder en bred oförståelse inför motsvarande parts roll, möjligheter och begränsningar. 
Genomgående i överenskommelsen lyfts dock vikten av ömsesidig förståelse, hänsyn och respekt inför 
varandras roller. Samverkan kommer att gynnas av att kommunens tjänstepersoner kan uppvisa förståelse 
för idéburen sektor som resurs, röstbärare, och för dess kompetens i sakfrågor och genomförande. 



Samtidigt som idéburen sektor bör visa förståelse för kommunens arbetssätt i förhållande till 
beslutsprocesser, interna styrdokument, lagar och förordningar. Båda parter behöver helt enkelt en ökad 
förståelse för varandras uppgift, villkor och förutsättningar och intervjuerna från både parter visar att 
attitydförändringar hos bägge parter efterfrågas.  

En väg till ökad förståelse kan vara en ökad inblick i varandras verksamheter och aktiviteter genom 
seminarier, workshops, korta informationsfilmer etc. Kommunen skulle även på så sätt kunna förtydliga 
sin roll i ÖK Idé och samtidigt kompetenshöja de idéburna organisationerna kring en 
kommunorganisations strukturer, möjligheter och begränsningar. Att se allt positivt som sker hos båda 
parter kan skapa ny inspiration, och att identifiera de tydligaste gemensamma utmaningarna kan ge en ny 
utgångspunkt för arbetet som fokuserar bredare än specifika samverkansformer. 

För att öka kunskapen, förståelsen och respekten mellan parterna skulle även en digital plattform och 
sociala medier kunna användas. Därtill är en kartläggning av befintliga aktiviteter, stödstrukturer och 
relationer mellan kommun och idéburen sektor önskvärd för att öka kunskapen om varandras 
verksamheter, skapa lärande från befintliga samverkansinitiativ, samt hitta nya möjliga samverkansvägar.  

Åtagandena i överenskommelsen - sett till antal, nivå och form 

ÖK Idé bygger på ett ganska stort antal åtaganden för kommunen samt för idéburen sektor, var för sig. 
Åtagandena skiftar mellan att vara övergripande i sina skrivningar, till att bli ganska detaljerade. De skiftar 
även mellan att handla om ganska basala delar för en fungerande samverkan, till att sikta högt. Genom att 
dela upp åtaganden skapas förväntningar från varje part och det möjliggör ansvarutkrävande. 
Överenskommelsen kan därför med fördel reducera antalet åtaganden för att stämma överens med det 
som är särskilt viktigt och som samtidigt mäktas med att uppnå. Rom byggdes inte på en dag och likaså 
behöver ÖK Idé förmodligen implementeras ett steg i taget. I dagsläget går det dock inte att utläsa hur 
åtagandena prioriteras, om de prioriteras. Det finns inte heller någon synlig koppling mellan åtagandena 
och de principer för samverkan som finns nedskrivna i överenskommelsens värdegrund.  

Utvärderarnas slutsats är även att det finns behov av att ta fram gemensamma åtaganden, detta för att 
knyta parterna närmare varandra snarare än att göra dem till motparter i arbetet. Dessa gemensamma 
punkter bör tydligt knyta an till värdegrunden, och de bör tas fram genom en gemensam process för att 
skapa en samsyn kring vad de gemensamma åtagandena bör innefatta och varför de är särskilt centrala. 
Denna process bör helst även landa i en samsyn kring en gemensam process framåt kopplat till 
åtagandena sett till områden som målbild, arbetsprocess, struktur och ansvarstagande. Det vill säga hur 
åtagandena ska uppnås. Genom ett sådant arbete kan ett omtag påbörjas.  

 

Summering 
Visionen och viljan att skapa en långsiktig hållbar utveckling för alla i Uddevalla är påtaglig. För att uppnå 
detta behövs gemensamma åtgärder och åtaganden. Bland dessa åtgärder är de som framstår som särskilt 
centrala att vårda vision och engagemang, att utöka arbetstiden och tydliggöra mandatet för 
processledarna, utöka fokus till fler samverkansformer än IOP, etablera strukturer och processer som en 
partnersgemensam arbetsgrupp med tydliggjort ansvarstagande, och arbeta fram en ökad förståelse för 
varandras strukturer, förutsättningar och begränsningar.  

ÖK Idé är i behov av, via utvecklade strukturer och processer tillsammans med beteendeförändringar, 
skapa förmågan att bryta stuprörsbeteenden och att synsättsmässigt gå från handläggningssystem av 
ekonomiskt stöd till samverkanssystem som möjliggör och sätter samverkan i fokus. Nya strukturer och 
processer bör tas fram för att gynna förflyttningen till ett samverkanssystem. Vägen framåt är genom 
långsiktighet, kontinuitet och tydlighet. Nu behöver alla parter lägga sitt krut på att gå från ord till 
handling och mötas halvvägs. Genom att ta fram gemensamma åtgärder (utifrån ÖK Idés värdegrund), 
process, målbild, modell, struktur och ansvarstagande kan ett omtag ta form. Nu gäller det!  



Revidering av överenskommelsen 
I uppdraget för utvärderingen har överenskommelsedokumentet stått i särskilt fokus. I detta avsnitt sätts 
revideringen av överenskommelsen därför i särskilt fokus, sett till både dokument och arbetsprocess. 
Utvärderarnas rekommendation är att redaktionella förändringar av överenskommelsen kompletteras med 
ett fokus på en tydligt gemensam process för arbetet framåt - och ett gemensamt ansvarstagande för att 
skapa en långsiktigt hållbar samverkan.  

Processen 
Utvärderingen av ÖK Idé påvisar behovet av gemensamma förändringar av arbetsprocessen och 
implementeringen av överenskommelsen. Det gemensamma arbetet ses som en förutsättning för att 
knyta parterna närmare varandra, då de i nuläget tycks dras allt mer isär. Därför föreslås att den 
partsgemensam arbetsgruppen utvecklas, så att representanter från kommunens tjänstepersoner och 
politiker, samt idéburen sektor ingår och att ansvarstagandet tydligt fördelas mellan parterna. Detta för att 
samtliga parter ska vara aktivt involverade i implementeringen av överenskommelsen samt arbeta genom 
samma plattform. Den partsgemensamma arbetsgruppen har möjlighet att utmana varandra gällande 
ramar för förväntningar, åtaganden och målbild. Denna arbetsgrupp bör ta ansvar för att revidering av 
den skrivna överenskommelsen sker och även bistå processledarna i prioritering och framtagande av 
gemensamma strukturer och processer för beslutsfattande och genomförande inom ÖK Idé.  

ÖK Idé bör i sin helhet visualiseras i form av en gemensam modell som kan fungera som symbol för 
hur samverkan i Uddevalla kommun är tänkt att fungera och vad den ska åstadkomma. Visualiseringen, 
som utifrån kommunens mest kända landmärke till exempel skulle kunna vara en bro, kan förenkla ett 
lättfattligt budskap kring samverkans betydelse, målbild och principer. Ett gemensamt arbete med att ta 
fram en visualisering av ÖK Idé kan samtidigt stärka båda parters ägandeskap i processen och bidra till ett 
möjligt ökat engagemang från båda parter.  

Att bilda den partsgemensamma arbetsgruppen blir startskottet för att ta ett nytt omtag för ÖK Idé. 
Revideringen av överenskommelsen blir det första gemensamma steget tillsammans. En uppstart och ett 
omtag för en framtida samverkan som baseras på ett tydligt gemensamt ansvarstagande.  

 

Dokumentet 
Dokumentets grundform uppskattas av båda parter och bör därför behållas. Detta ger även fördelar i att 
processen för revidering inte blir så energi- och resurskrävande som om att börja från ett blankt ark. I 
avsnittet nedan listas ett antal förslag på justeringar, både mindre justeringar av detaljer i texten, till större 
justeringar som kräver en gemensam tankeprocess. Justeringsförslagen har kommit både från intervjuer, 
och från utvärderarnas genomläsning. 

Inledning och ÖK Idé 

• Justera meningen för att den ska bli mer lättillgänglig för allmänheten: “Tjänstemän och andra 
anställda ansvarar för verksamheten utifrån de förtroendevaldas inriktning”. Genom att 
tydliggöra kommunens roll kan allmänheten och idéburen sektor få en ökad förståelse för ÖK 
Idé.   

• Dokumentet beskriver hur “De idéburna organisationer som vill ansluta sig till ÖK Idé måste 
ställa sig bakom överenskommelsens värdegrund för samverkan, principer och åtaganden”. Här 
bör det tydliggöras att detta även gäller kommunen.    

• I inledningen beskrivs kommunorganisationen endast som förvaltningsorganisationen, de 
förtroendevalda syns inte. I intervjuerna har det framkommit att det förmodligen beror på att de 
politiska partierna i tidiga versioner av överenskommelsen fanns med som en del av den idéburna 
sektorn. Det bör tydliggöras att kommunorganisationen består av både en politisk organisation 
och en tjänstemannaorganisation, och i stora drag hur dessa två samspelar. 



Definitioner 

• Renodla bland definitionerna och sätt fokus på idéburen sektor och kommunen.  
• Förtydliga kommunens roll genom att beskriva dess förutsättningar och begränsningar som 

förtydligande till allmänheten. Exempelvis: Kommunen är en del av den offentliga sektorn och ansvarar för 
större delen av den lokala samhällsservicen. Verksamheten finansieras via skattemedel och avgifter. Vissa 
verksamheter är kommunen skyldiga att ha enligt lag, andra verksamheter är frivilliga och beslutas av de lokala 
förtroendevalda. 

• Förslag: Ta bort IOP och Sociala företag som egna punkter. Dessa kan snarare nämnas som 
exempel under ett gemensamt avsnitt som heter ”Exempel på samverkansformer”.  

• Delen om IOP går in på detaljnivå och är det enda stycke i överenskommelsen som gör det. 
Detta gör att det är svårt att uppfatta dokumentets karaktär och syfte. Genom att beskriva i detalj 
vad IOP är och inte är uppfattas denna del av dokumentet som regler snarare än potential att 
bjuda in till samverkan att möta lokala utmaningar.  

Värdegrund 

• Förslag att skriva ut åtaganden från kommunen och idéburen sektor samt gemensamma 
åtaganden under varje princip för att förtydliga vad värdegrunden innebär i praktiken för 
involverade parter och möjliggöra en tydligare uppföljning av överenskommelsens värdegrund.    

Åtgärder  

• Förslag att ta fram gemensamma åtaganden.  
• Genomlys båda parters åtaganden för att säkerställa att samtliga är genomförbara och centrala för 

samverkan, i annat fall bör de tas bort. Justera även skrivningarna så att samtliga åtaganden ligger 
på samma detaljnivå. Om möjligt, prioritera även åtagandena. 

Redaktionella förändringar i kommunens åtaganden:  

• Åtagande 1. Här nämns en annan värdegrund än överenskommelsens värdegrund. Redigera till 
överenskommelsens värdegrund eller visa hur dessa två värdegrunder förhåller sig till varandra. 

• Åtagande 5. Här nämns stordialog för kunskapsutbyte som form för samverkan. Här kan det 
fyllas på med fler former för dialog och erfarenhetsutbyte. Exempel samråd för att lyfta röster 
från specifika målgrupper och intresseområden. Alternativt kan syftet med åtagandet, dvs 
kunskapsutbyte, dialog och utveckling sättas i ett tydligare fokus. 

• Åtagande 7. I detta åtagande nämns samverkans former som innebär större ekonomiska 
transaktioner så som IOP, offentlig upphandling och socialt företagande. Detta åtagande bör 
även förtydliga möjligheterna till samverkan utan större ekonomiska transaktioner.   

Redaktionella förändringar i idéburen sektors åtaganden: 

• Åtagande 2. De idéburna organisationerna åtar sig att aktivt delta eller visa intresse i 
utvecklingsarbetet kring ÖK Idé. Detta åtagande bör gälla även för kommunen och läggas till i 
kommunens åtaganden.   

• Åtagande 3. Åtagandet att “De idéburna organisationerna åtar sig att stödja de inom ÖK Idé 
upparbetade kontaktvägarna via utsedda kontaktpersoner” kan vara svårbegripligt och bör 
formuleras om för att vara lättillgängligt för allmänheten.   

Baksida 

• På överenskommelsens baksida står det "ÖK Idé 2018/2019” vilket ger uppfattningen om att 
överenskommelsen är ett tillfälligt projekt. För att överenskommelsen ska uppfattas som en 
uppmaning till långsiktigt samarbete bör årtalen tas bort.    
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ÖK Idé 
ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN MELLAN DEN IDÉBURNA SEKTORN I UDDEVALLA 
OCH UDDEVALLA KOMMUN 

För stärkt demokrati, rikare fritid, minskat utanförskap och bättre välfärd. 

ÖK Idé är en överenskommelse om samverkan mellan Uddevalla kommun och idéburen 
sektor i Uddevalla. Syftet är att mötas och tillsammans framgångsrikt arbeta för  
stärkt demokrati, rikare fritid, minskat utanförskap och bättre välfärd i Uddevalla.  
 
Överenskommelsen utgörs av detta strategiska dokument, som är politiskt antaget och 
beskriver förutsättningar och värdegrund för samverkan. Överenskommelsen omfattar också 
en samverkansplan som beskriver inriktning och organisation för samverkan, samt en 
aktivitetsplan vilken uppdateras årligen.  
 
Kommunens åtaganden gäller gentemot samtliga demokratiska föreningar och organisationer 
med Uddevalla som verksamhetsområde. Föreningar och organisationer från idéburen sektor i 
Uddevalla som vill vara med att utveckla samverkansplanen och dess aktiviteter välkomnas 
att ansluta sig till processen genom att signera överenskommelsen. 
 
 

ÖK IDÉ 
ÖK Idé består av en gemensam värdegrund med principer och ansvarsfördelning som 
underlättar samverkan och skapar ett gott samarbetsklimat. 
 
Genom gemensamma forum knutna till ÖK Idé byggs kunskap och tillit som skapar grund 
för samarbeten mellan idéburna organisationer och Uddevalla kommun samt direkt mellan 
olika idéburna organisationer. Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang 
tillvaratas är grunden för en stark demokrati. 
 
Syftet med ÖK Idé är att mötas och tillsammans framgångsrikt arbeta för stärkt demokrati, 
rikare fritid, minskat utanförskap och bättre välfärd i Uddevalla.  
 
ÖK Idé antogs av Uddevalla kommunfullmäktige den 10 maj 2017 och signerades av 
kommunfullmäktiges ordförande och de första idéburna organisationerna under högtidliga 
former den 6 september samma år. De idéburna organisationer som signerar 
överenskommelsen väljer att delta i utvecklingsarbetet inom ÖK Idé. 
 

Vi som samverkar 
Vår kommun vilar på fyra delar; det offentliga samhället, idéburen sektor, näringslivet och 
den privata sfären. Alla delar behöver fungera och ha förutsättningar för att utvecklas både var 
för sig och tillsammans. Genom dialog mellan företrädare för de olika delarna skapas 
förutsättningar för en långsiktigt hållbar social, ekologisk och ekonomisk utveckling. 



 
I Uddevallas Överenskommelse ÖK Idé möts idéburen sektor och kommunen som jämbördiga 
parter med olika roller.  
Samverkan mellan kommunen och den idéburna sektorn samt mellan olika idéburna 
organisationer kan ske inom många olika områden, i olika former och på olika nivåer. 
 
 
Idéburen sektor 
Idéburen sektor kan även benämnas civilsamhälle, social ekonomi eller folkrörelse. Den 
idéburna sektorn består av organisationer som har samhällsnytta och medlemsnytta som 
främsta mål samt tar tillvara befolkningens och samhällets intressen utan eget vinstintresse. 
Begreppet ska ses som ett samlingsbegrepp och avser föreningsliv, trossamfund, idéburna 
företag, folkbildning och stiftelser etc.   
 
De idéburna organisationerna består av frivilligt engagerade människor och varje enskild 
organisation har sitt eget syfte och inriktning. Många av de idéburna organisationerna bärs av 
medlemmarnas ideella engagemang och styrs av en vald styrelse, ibland finns även anställda. 
 
De idéburna organisationerna har flera roller. De är röstbärare i det offentliga rummet, en 
skolning i demokrati och anordnare av aktiviteter.  
 
De skapar gemenskap och mening för många människor och är en stark utvecklingskraft. 
 
 
Uddevalla Kommun  
Kommunen är en politiskt styrd organisation bestående av nämnder, förvaltningar och bolag. 
Kommunen ansvarar för större delen av den lokala samhällsservicen. Verksamheten 
finansieras via skattemedel och avgifter.  
 
Kommunens politiker är folkvalda och väljs av kommuninvånarna vid de allmänna valen vart 
fjärde år. Politikerna är därmed demokratiskt tillsatta. Kommunens verksamhet är organiserad 
i nämnder och förvaltningar med särskilda ansvarsområden. Den politiska organisationen 
fattar beslut och ger förvaltningarna uppdrag inom sitt särskilda ansvarsområde. Vissa 
verksamheter är kommunen skyldiga att ha enligt lag, andra verksamheter är frivilliga och 
beslutas av lokala förtroendevalda. Tjänstemän och andra anställda inom förvaltningarna 
bestämmer sedan hur man praktiskt ska göra för att förverkliga politikernas planer och beslut i 
kommunens verksamheter.   
 
 

VÄRDEGRUND FÖR SAMVERKAN 
 
En överenskommelse med principer för samverkan är en etablerad samverkansmodell mellan 
kommuner/regioner och idéburen sektor och används på flera håll i landet. Vårt gemensamma 
arbete underlättas om vi vet vad vi kan förvänta oss av varandra. Vår värdegrund är ett 
gemensamt förhållningssätt med viktiga principer för samverkan. I arbetet med vår lokala 
överenskommelse, ÖK Idé, har vi tillsammans utvecklat principerna och kommit överens om 
vad samverkan betyder för oss här i Uddevalla.  



Vårt arbete med att utveckla samhället genom samverkan utgår, i såväl arbetssätt som 
förhållningssätt, från FN:s mänskliga rättigheter. Det är i vardagen som de mänskliga 
rättigheterna förverkligas och därför behöver vårt gemensamma arbete varje dag präglas av att 
i ord och handling respektera människors lika värde, rättigheter och möjligheter - oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 

 
Principer 
För samverkan mellan Uddevalla kommun och idéburen sektor gäller följande principer: 
 
Dialog 
En kontinuerlig dialog mellan kommunen och idéburna organisationer är grundläggande för 
att vi tillsammans ska kunna arbeta för kommuninvånarnas bästa. För en god dialog krävs 
kunskap, engagemang och förståelse för varandras uppgift, villkor och förutsättningar. 
Dialogen ska: 
• bygga på tillit, respekt och förtroende 
• präglas av ansvar 
• utgå från och tillvarata båda parters perspektiv och kompetens 
• vara framtids- och lösningsfokuserad 
 
Helhetssyn 
Genom helhetssyn och gemensamma mål använder vi varandras olika styrkor och 
kompetenser för Uddevallas invånares bästa. Idéburen sektor och kommunorganisationen har 
olika uppdrag och perspektiv dessa sammanförs genom ÖK Idé för att skapa nödvändig 
helhetssyn. 
 
För att åstadkomma helhetssyn krävs kontinuerlig, kreativ och målmedveten dialog inom och 
mellan parterna, inte minst för att dela kunskap och analys kring vår närmiljö och omvärld. 
 
Kvalitet 
Kvalitet i den verksamhet som bedrivs är viktig för såväl idéburen sektor som kommunen. 
Kvalitet och kvalitetssäkring handlar om: 
• att utgå från kunskap om verksamhetsområdet 
• att kunna följa upp och redogöra för verksamheten 
• kontinuerlig utveckling 
I samverkan mellan kommun och idéburen sektor ska uppföljning 
och utvärdering ingå. 
 
Långsiktighet 
Långsiktighet är en förutsättning för att kunskap och erfarenhet ska utvecklas och tillvaratas. 
En långsiktig samverkan kräver bred och formell förankring hos såväl idéburna organisationer 
som kommunen. För att båda parter ska känna trygghet behövs förutsägbara villkor och 
tydlighet i hur samarbetet ska bedrivas i form av avtal, partnerskap eller liknande. 

 
Mångfald 
Alla i Uddevalla bidrar till det gemensamma samhället, oavsett vilken livssituation och 
bakgrund man har. Mångfalden berikar redan idag och ambitionen är att lyfta den inom fler 
områden. Mångfalden blir synlig och tas till vara genom dialog och möjlighet till inflytande. 



Genom att vara kommunikativt tydliga, lyhörda, bejaka olikheter och att erbjuda öppna arenor 
skapas även en mångfald av aktiviteter och möjligheter. 
 
Självständighet och oberoende 
Genom ÖK Idé möts idéburen sektor och kommunen som jämbördiga parter med olika roller. 
Detta innebär att samverkan ska präglas av ömsesidighet och respekt för de olika rollerna. De 
idéburna organisationerna ska kunna vara kritiskt granskande och verka självständigt i 
förhållande till kommunen och andra idéburna organisationer. 
 
Öppenhet och insyn 
Öppenhet och insyn mellan och inom parterna behövs för att ta långsiktigt hållbara beslut för 
Uddevalla och dess invånare. Grundläggande i framtagandet av ÖK Idé har varit öppenhet 
och vilja till gemensam insyn i varandras verksamheter. Denna kultur ska genomsyra även det 
framtida samarbetet mellan kommunen och idéburen sektor. 
 

ANSVAR OCH ÅTAGANDEN 
 
Parterna har ansvar för att ÖK Idés mål och syfte ska uppfyllas, tillsammans och var för sig.  
 
Gemensamt ansvar: 

• Värdegrunden med överenskommelsens principer ska genomsyra all samverkan 
• Var och en för sig och gemensamt ska utveckla befintliga och nya former för 

samverkan 
• Gemensamt upprätta en samverkansplan som ska omfatta:  

o Prioriterade samhällsutmaningar att samverka kring  
o Utveckling och stöd till lärande, kunskap och innovation som krävs för 

samverkan  
o Beskrivning av organisation och dess uppdrag, årshjul, kommunikation och 

resurser för genomförande av aktiviteter i samverkansplanen. 
• Båda parter ansvarar för samverkansplanen och för att arbetet organiseras, genomförs 

och följs upp. 
 
Uddevalla kommun ansvarar för: 

• Att resurser avsätts för processledare för vardera parten och för verksamhetsmedel. 
• Att upprätthålla samverkansavtal med idéburen sektor kring processledare för att 

säkerställa kontinuerlig bemanning av uppdraget. 
• I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att leda och samordna ÖK Idé och för varje 

mandatperiod utse en politisk styrgrupp för densamma. 
• Att utse representanter från kommunens förvaltningar som ska bemanna 

samverkansforum utifrån överenskommelsen. 
• Kommunens samverkan med den idéburna sektorns organisationer ska finnas med 

som en del av kommunens övergripande styrkort. 
• Att sprida information om överenskommelsen och samarbetsplanen inom den 

kommunala organisationen. 
• Att göra en årlig uppföljning av samverkan mellan Uddevalla kommun och idéburen 

sektor i Uddevalla i kommunens uppföljningssystem.  



 
Idéburen sektor i Uddevalla ansvarar för: 

• Att utse representanter från anslutna organisationer som ska bemanna 
samverkansforum utifrån överenskommelsen. 

• Att bidra till en årlig rapportering/uppföljning av samverkan mellan idéburen sektor i 
Uddevalla och Uddevalla kommun.   

• Att sprida information om överenskommelsen och samarbetsplanen till aktörer inom 
den idéburna sektorn. 

• De idéburna organisationerna åtar sig att utse och ta arbetsgivaransvar för de idéburna 
organisationernas processledare. Processledarens faktiska lönekostnader finansieras av 
Uddevalla kommun enligt särskilt avtal. 
 

Processledarna från respektive part ansvarar gemensamt för: 
ÖK Idé samordnas av Uddevalla kommun och den idéburna sektorn tillsammans. Det 
övergripande uppdraget till processledarfunktionen är att främja möjligheterna för kommunen 
och de idéburna organisationerna att samverka kring aktuella samhällsutmaningar.  

 

I processledarnas ansvar ingår samordning i upprättande och uppföljning av 
samverkansplanen, budgetering av verksamhetsmedlen, samt att värna det gemensamma 
ansvaret för överenskommelsen och dess principer. 

 
 

Utvärdering och revidering  
ÖK Idé ska utvärderas och revideras 2026. 

 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-06-14 
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Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-02 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att notera informationen 

Ärendebeskrivning 

Datum Rikt-

ning 

Avsändare/

Mottagare 

Beskrivning  Dnr 

2022-

05-10 

IN Förvaltnings

rätten i GBG 

Dom från förvaltningsrätten i Göteborg till mål nr 2951-

22 Beslut om placering i grundskola 

2022/

00224 

2022-

05-10 

IN Västkom Handlingar gällande Kommunala representanter till 

Regionala processteam RPT levnadsvanor 

2022/

00550 

2022-

05-11 

IN Stiftelsen 

Petter 

Silfver-

skiölds 

Minnesfond 

Beviljad ansökan från Stiftelsen Petter Silfverskiölds 

Minnesfond. Lägerskola till Borås Djurpark. 

Gymnasiesärskolan 

2022/

00548 

2022-

05-11 

IN Samhälls-

byggnad  

Simmersröd 1.43 Linneaskolan Inspektionsrapport och 

kommunicering inför beslut efter miljötillsyn 

2022/

00361 

2022-

05-12 

IN Förvaltnings

rätten i GBG  

Underrättelse från Förvaltningsrätten vårdnadshavares 

yttrande över kommunens yttrande - överklagan av 

beslut om skolplacering mål nr. 3361-22 

2022/

00232 

2022-

05-12 

IN SÖN Överklagande avseende avslag på ansökan om 

interkommunal ersättning gällande djurvård på distans 

2022/

00332 

2022-

05-12 

IN Förvaltnings

rätten i GBG 

Underrättelse från Förvaltningsrätten att yttra sig över 

vårdnadshavares yttrande - överklagan av beslut om 

skolplacering mål nr. 3259-22 

2022/

00238 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

2(2) 

2022-06-02 Dnr BUN 2022/00012 

  

 

 

 

Datum Rikt-

ning 

Avsändare/

Mottagare 

Beskrivning  Dnr 

2022-

05-12 

IN Kommunl-

ednings-

kontoret  

Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 

nr 17, besluta om revidering av dokumenthanteringsplan 

för process genomföra möten 2.1.2 med rediderad 

dokumenthanteringsplan samt yttrande från 

Kommunarkivet  

2022/

00294 

2022-

05-12 

IN Vårdnads-

havare 

Bestridande av faktura retroaktiv avgiftskontroll 2020 2022/

00578 

2022-

05-17 

IN Samhälls-

byggnad  

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2022-05-

17 § 178 Att avbryta samrådet för Västra Centrum 

2022/

00466 

2022-

05-17 

IN Vårdnads-

havare 

Skadeståndsanspråk glasögon Unnerödsskolan med 

tjänsteanteckningar och tillhörande mallar 

2022/

00572 

2022-

05-18 

IN Diskrimineri

ngsombuds

mannen 

Diskrimineringsombudsmannen 2022-672 Begäran om 

yttrande Äsperödsskolan 

2022/

00569 

2022-

05-24 

IN Föräldrakoo

perativet 

Klostergårde

ns förskola 

Ekonomiska 

förening 

Namnbyte Klostergårdens förskola med huvudman 

Föräldrakooperativet Klostergårdens förskola 

Ekonomiska förening 

2022/

00597 

2022-

05-24 

IN Föräldrakoo

perativet 

Klostergårde

ns förskola 

Ekonomiska 

förening 

Kontaktuppgifter Bokenäsets Naturförskola med 

huvudman Föräldrakooperativet Klostergårdens 

förskola Ekonomiska förening 

2022/

00597 

2022-

06-01 

 Samhälls-

byggnad  

Inspektionsrapport från miljötillsyn på Ljungskileskolan 2022/

00361 

2022-

06-01 

 Samhälls-

byggnad  

Inspektionsrapport från miljötillsyn på Västerskolan 2022/

00361 

2022-

06-02 

IN SÖN Beslut från Skolväsendet överklagandenämnd gällande 

Djurvårdare 

2022/

00332 

2022-

06-02 

IN Vårdnads-

havare  

Överklagan av beslut om skolplacering i grundskola  2022/

00488 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 

 
Skickas till 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 136 Dnr BUN 2022/00002 18 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2022-06-14 

Sammanfattning 

Genom förteckning daterad 2022-06-03 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar. 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-02 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2022-06-02 Dnr BUN 2022/00002 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2022-06-14 

Sammanfattning 

Genom förteckning daterad 2022-06-03 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar. 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-02 

 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 137 Dnr BUN 2022/00031 19 

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 
som känner sig kränkt 2022-06-14 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2012-06-19 § 96 att å 

nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om barn och elever som anser sig ha 

blivit utsatta för kränkande behandling.  

 

Genom förteckningar uttagna ur systemet ProReNata 2022-05-09, 2022-05-16, 2022-

05-23 och 2022-05-30 anmäls av rektor gjorda anmälningar om barn och elever som 

anser sig ha blivit utsatta för kränkande behandling.  

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-02 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar  

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna  

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2022-06-02 Dnr BUN 2022/00031 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 

som känner sig kränkt 2022-06-14 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2012-06-19 § 96 att å 

nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om barn och elever som anser sig ha 

blivit utsatta för kränkande behandling. 

 

Genom förteckningar uttagna ur systemet ProReNata 2022-05-09, 2022-05-16, 2022-

05-23 och 2022-05-30 anmäls av rektor gjorda anmälningar om barn och elever som 

anser sig ha blivit utsatta för kränkande behandling. 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-02 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 138 Dnr BUN 2022/00033 20 

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning 
om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
2022-06-14 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2018-08-23 § 108 att å 

nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om elevs frånvaro i förskoleklass, 

grundskola och grundsärskola. 

 

Genom förteckning uttagna ur systemet ProReNata 2022-05-09, 2022-05-16 och 2022-

05-23 och 2022-05-30 anmäls av rektor gjorda anmälningar om långvarig eller 

upprepad frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-02 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2022-06-02 Dnr BUN 2022/00033 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - 

utredning om frånvaro i förskoleklass, grundskola och 

grundsärskola 2022-06-14 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2018-08-23 § 108 att å 

nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om elevs frånvaro i förskoleklass, 

grundskola och grundsärskola. 

 

Genom förteckning uttagna ur systemet ProReNata 2022-05-09, 2022-05-16 och 2022-

05-23 och 2022-05-30 anmäls av rektor gjorda anmälningar om långvarig eller 

upprepad frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-02 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 139 Dnr BUN 2022/00015 21 

Information från ordförande till barn och utbildningsnämnd 
2022 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämndens ordförande informerar. 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen  

  

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2022-05-24 Dnr BUN 2022/00015 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Information från ordförande till barn och utbildningsnämnd 

2022-06-14 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämndens ordförande informerar. 

 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen  

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 140 Dnr BUN 311143  22 

Miljöstrategiskt arbete och lärande för hållbar utveckling 

Sammanfattning 

Information om Miljöstrategiskt arbete och lärande för hållbar utveckling lämnas. 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar  

 

att godkänna informationen  

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 141 Dnr BUN 266962  23 

Övriga frågor 
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