
 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (1) 
  

   

Yttrande angående – Remiss från 
Socialdepartementet - Börja med barnen! En 
sammanhållen god och nära vård för barn och 
unga (SOU 2021:34) 

Yttrandet 
Utöver synpunkterna i Göteborgs stads yttrande vill vi understryka vikten av att inkludera 
förskolans perspektiv tydligare i det fortsatta arbetet. Förskolenämnden skriver i sitt 
remissvar att de genomgående saknar omnämnande av förskolan i förslagen och 
bedömningarna. Hälsofrämjande och förebyggande arbete samt tidiga samordnade 
insatser är en del av förskolans uppdrag liksom samverkan med hälso- och sjukvården.  

Förskolan utgör den första delen av utbildningskedjan och kan därmed tidigt påverka 
barns förutsättningar att klara sin utbildning och utveckla en god hälsa. Mot bakgrund av 
detta instämmer vi i förskolenämndens bedömning att det i utredningens förslag och 
bedömningar bör framgå att förskolan är en del, både som samverkanspart och aktör, i det 
hälsofrämjande och förebyggande arbetet för yngre barn. 
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Remiss från Socialdepartementet - Börja med 
barnen! En sammanhållen god och nära vård 
för barn och unga (SOU 2021:34) 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Yttrande över remissen Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn 
och unga (SOU 2021:34), i enlighet med bilaga 7 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, översänds till Socialdepartementet. 

Sammanfattning 
Göteborgs Stad har den 2 juni 2021 fått utredningen Börja med barnen! En sammanhållen 
god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34) på remiss. Yttrandet ska vara 
Socialdepartementet tillhanda senast den 3 oktober 2021. 

I utredningens uppdrag har ingått att föreslå insatser som ska bidra till en mer likvärdig 
vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i hela 
landet samt att främja utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård.   

Utredningen föreslår ett förtydligande i lag att hälso- och sjukvården ska arbeta för att 
främja hälsa och att det utformas ett nationellt hälsovårdsprogram för barn unga. 
Programmet ska tydliggöra vad barn och unga och deras föräldrar bör erbjudas, men 
också tydliggöra för vården och elevhälsan vad de bör göra och hur de kan hjälpas åt för 
att ge barn och föräldrar så bra stöd som möjligt. Statens beredning för medicinsk 
utvärdering (SBU) ges uppdraget att göra kunskapssammanställningar om hälsofrämjande 
och förebyggande insatser riktade till barn och unga avseende fysisk och psykisk hälsa. 
Utredningen föreslår också ett förtydligande att regionen i sin planering och utveckling av 
hälso- och sjukvården till barn och unga ska samverka med huvudmän inom 
skolväsendet. Dessutom föreslås att en fast vårdkontakt alltid ska utses för personer under 
21 år i sådan hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs med en region som huvudman, 
om patienten begär det eller om det är nödvändigt för att tillgodose behoven.  

Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. 

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker utredningens förslag med 
de synpunkter och kommentarer som lämnas i tjänsteutlåtandet.  

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-08-05 
Diarienummer 0852/21 
 

Handläggare  
Britta Timan, Nicklas Faritzson 
Telefon: 031-368 04 56, 031-368 05 35 
E-post: britta.timan@stadshuset.goteborg.se 
             nicklas.faritzson@stadshuset.goteborg.se 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Utredningen lägger förslag som huvudsakligen handlar om att skapa en mer 
sammanhållen vård och omsorg. Vissa kostnader bedöms uppstå för kommunerna vid 
genomförande av förslagen om skapandet av styrdokument och starkare krav på 
samverkan. Den samverkan som sker på kommun- och regionnivå förväntas leda till krav 
på och faktiskt ökad samverkan mellan de olika aktörerna i utförarledet vilket medför 
ökade kostnader för utförarna. Samtidigt kan utredningens förslag också förväntas ge 
upphov till intäkter i form av minskade kostnader för kommuner genom effektivare 
resursutnyttjande och bättre samordnade insatser.  

På samhällsnivå, och på längre sikt, ser utredningen sannolika effekter i form av till 
exempel minskat behov av vård och omsorg senare i livet, ökat arbetskraftsdeltagande 
och minskad kriminalitet. I utredningen framhålls att också små effekter av insatser inom 
barn- och ungdomsvården har stor effekt på lång sikt. Vinsten av att en enda person inte 
lever ett liv i kriminalitet och drogberoende är, utöver den mänskliga vinsten, mycket 
stor. Förslagen medför såväl kostnader som intäkter och sammantaget gör utredningen 
bedömningen att förslagen är samhällsekonomiskt lönsamma. Stadsledningskontoret 
delar utredningens bedömning. 

Även om vissa kostnadsberäkningar redovisas i utredningen är dessa mycket svåra att 
använda för att beräkna kostnader och intäkter för Göteborgs Stad. I utredningen anges att 
de genomförda beräkningarna inte är precisa prognoser av hur kostnader och intäkter 
kommer att gestalta sig i den mån utredningens förslag genomförs. Ambitionsnivå och 
incitament är svåra att ta med i beräkningarna och beräkningarna är självfallet av 
överslagskaraktär. Stadsledningskontoret menar, i likhet med utredningen, att 
nettokostnaderna de inledande åren efter ett förändrat arbetssätt införts kommer överstiga 
intäkterna. Kommunernas ökade i kostnader till följd av det utökade uppdraget måste 
därför ersättas för att förslagen ska kunna realiseras.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
I utredningen görs bedömningen att förslagen på sikt skulle kunna leda till vissa positiva 
effekter på miljön i form av minskade behov av hälso- och sjukvård och 
läkemedelsanvändning. Stadsledningskontoret delar utredningens bedömning även om 
frågan är svårbedömd.  I övrigt har stadsledningskontoret inte funnit några särskilda 
aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Utredningen tillsattes som ett led i att systematiskt beakta barns rättigheter enligt 
barnkonventionen i den omställning av svensk hälso- och sjukvård som pågår. Utredaren 
har gjort en barnkonsekvensanalys av förslagen och över 800 barn och unga har bidragit i 
utredningens arbete. De fyra grundprinciperna i FN:s konvention om barnets rättigheter 
(barnkonventionen) har genomsyrat arbetet. Artikel 2 om lika rättigheter och icke-
diskriminering, artikel 3 om barnets bästa, artikel 6 om rätt till liv, överlevnad och 
utveckling och artikel 12 om rätten att göra sin röst hörd och till delaktighet och 
inflytande. Artikel 24 om barns rätt till hälsa och sjukvård har också genomsyrat arbetet.  

En sammanhållen och likvärdig vård är en viktig förutsättning för att barn ska få sina 
rättigheter när det gäller hälso- och sjukvård tillgodosedda. Förslagen innebär att alla barn 
ska få insatser som främjar deras hälsa och att barn vid behov ska få fördjupade insatser 
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av en eller flera vårdverksamheter. Utredningen menar att förslagen bidrar positivt till det 
brottsförebyggande arbetet, jämlikhet, jämställdhet mellan könen och de 
integrationspolitiska målen. Förslagen anses särskilt gynna barn i utsatta situationer av 
olika slag. Ett viktigt syfte med förslagen är att säkra barns rätt till hälsofrämjande och 
förebyggande insatser under hela uppväxttiden oavsett bostadsort, val av skola eller 
vårdgivare. Det handlar också om att säkra barns rätt till insatser som är anpassade efter 
deras behov och förutsättningar oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning och ålder. Förslagen och bedömningarna innebär därmed bättre förutsättningar 
för en jämlik hälsa för barn och är särskilt gynnsamt för barn som inte alltid får sina 
behov av hälsofrämjande och sjukvårdande insatser tillräckligt tillgodosedda i vården i 
dag. Det gäller till exempel späda barn, barn med psykisk ohälsa och barn med 
funktionsnedsättningar, kroniska sjukdomar och samsjuklighet och hbtq-personer under 
18 år. Förslagen ligger väl i linje med intentionerna i artikel 24. Även artikel 2 om lika 
rättigheter och icke-diskriminering, artikel 3 om barnets bästa och artikel 12 om rätten att 
göra sin röst hörd och till delaktighet och inflytande bedöms påverkas positivt med dessa 
förslag.  

Utredningen föreslår också att en fast vårdkontakt ska utses för en patient som inte har 
fyllt 21 år, om patienten begär det eller om det kan antas att det är nödvändigt för att 
tillgodose hans eller hennes behov. Förslaget innebär också att hälso- och sjukvården har 
ansvar för att utse en fast vårdkontakt när det kan antas vara nödvändigt för att tillgodose 
patientens behov. Det ska inte bero på om barnet eller dess familj begär att få en sådan 
vårdkontakt. Stöd med samordning och koordination är särskilt angeläget för barn med 
funktionsnedsättning, samsjuklighet eller andra långvariga eller stora behov, men även i 
andra situationer kan det vara angeläget. 

För att ytterligare stärka att barnrättsperspektivet beaktas bedömer utredningen att 
regioner systematiskt bör arbeta med utgångspunkt från barnets rättigheter när regionen 
planerar och organiserar hälso- och sjukvården. Barns möjlighet att komma till tals och 
vara delaktiga vid planeringen och utformningen av hälso- och sjukvården behöver 
säkerställas på alla nivåer i hälso- och sjukvårdssystemet, såväl i utformningen av vården 
på en övergripande nivå som i barns individuella vårdmöten. Utredningens bedömningar i 
denna del syftar till att säkra barnets bästa och barnets rätt till inflytande och delaktighet i 
enlighet med barnkonventionens artiklar 3 och 12.  

Stadsledningskontoret delar utredningens bedömning men vill också framhålla vikten av 
att utsatta gruppers behov särskilt belyses i det fortsatta arbetet med utformningen av ett 
nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga och i genomförandet av övriga förslag. 

Ungdomsfullmäktige har i beredningen av remiss från Västkom - Samverkan för barns 
och ungas bästa, överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen (dnr 1298/19) lämnat synpunkter vilka också har bäring på nu aktuell 
remiss. Ungdomsfullmäktige framhöll då att de vill se mer av samverkan kring barns 
bästa och menade också att det är särskilt viktigt för barn att få tillgång till en fast 
vårdkontakt. Även de förslag som tar sikte på utökad delaktighet för barn och unga 
välkomnades av ungdomsfullmäktige. Barns delaktighet är viktigt och metoder för detta 
behövs! Ungdomsfullmäktige framhöll dessutom vikten av med hjälp av tidiga insatser 
fånga upp barn med svårigheter så tidigt som möjligt.  
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Bilagor 
1. Sammanfattning av ”Börja med barnen! En sammanhållen god och nära 

vård för barn och unga” (SOU 2021:34) 
2. Förskoleförvaltningens handlingar 2021-08-25 §201 
3. Grundskoleförvaltningens handlingar 2021-08-17 §185 
4. Utbildningsnämndens handlingar 2021-08-24 §138 
5. Socialnämnd Sydvästs handlingar 2021-09-01 §193 
6. Socialnämnd Centrums handlingar 2021-08-24 §220 
7. Förslag till yttrande 
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Ärendet 
Göteborgs Stad har den 2 juni 2021 fått utredningen Börja med barnen! En sammanhållen 
god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34) på remiss. Yttrandet ska vara 
Socialdepartementet tillhanda senast den 3 oktober 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Regeringen beslutade den 28 november 2019 att uppdra åt en särskild utredare att se över 
förutsättningarna för en mer sammanhållen god nära vård för barn och unga. Utredningen 
ska ses som ett led i den pågående omställning av hälso- och sjukvården.  

Utredningen Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga 
(SOU 2021:34) har haft i uppdrag att se över förutsättningarna för en mer sammanhållen 
vård för barn och unga. Syftet är att uppnå en mer likvärdig vård som innefattar 
förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i hela landet. Syftet är också 
att genom insatser inom den nära vården för barn och unga med psykisk ohälsa avlasta 
den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). I enlighet med direktivet har 
utredningen prövat lämpligheten och möjligheten med ett samlat huvudmannaskap för 
vissa primärvårdsaktörer och elevhälsans medicinska insatser (dir 2019:93).  

Utredningens förslag och bedömningar 
Utredningen lämnar ett antal förslag och bedömningar som presenteras i betänkandet. 
Följande förslag lämnas: 

• Ett förtydligande i lag att hälso- och sjukvården ska arbeta för att främja hälsa. 
• Ett bemyndigande att meddela föreskrifter om hälso- och sjukvårdens arbete för att 

främja hälsa och förebygga ohälsa hos barn och unga. 
• Uppdrag till Socialstyrelsen att i samråd med flera myndigheter och organisationer 

utforma ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga 
• Uppdrag till Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) att i samråd med 

Socialstyrelsen och andra berörda myndigheter och aktörer göra 
kunskapssammanställningar om hälsofrämjande och förebyggande insatser riktade till 
barn och unga avseende fysisk och psykisk hälsa. 

• Ett förtydligande i lag att regionen i sin planering och utveckling av hälso- och 
sjukvården till barn och unga ska samverka med huvudmän inom skolväsendet. 

• Ett krav i lag på att en fast vårdkontakt alltid ska utses för personer under 21 år i 
sådan hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs med en region som huvudman, 
om patienten begär det eller om det kan antas att det är nödvändigt för att tillgodose 
hans eller hennes behov. 

Utredningen ska ses i sammanhanget av att det just nu pågår en av de största 
omställningarna av hälso- och sjukvården på många decennier med syfte att skapa en god 
och nära vård. Utredningen lämnar förslag som ska ge regeringen möjlighet att bana väg 
för en hälsoreform för barn och unga som ska bidra till att minska fragmentiseringen och 
glappen i hälso- och sjukvården och bryta trenden med ökad psykisk ohälsa hos barn och 
unga. Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet ska vara i fokus och utgöra en 
plattform för tidiga samordnade insatser. Sammantaget anses detta bilda ett mer 
ändamålsenligt och resurseffektivt system som främjar hälsan hos barn och unga och 
frigör resurser till de som har störst behov. Pandemins negativa effekter på barn och unga 
anses ha ökat angelägenheten i att arbetet påbörjas nu. Pandemin har slagit hårdast mot 
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barn och unga som redan innan krisen befann sig i en utsatt situation eller hade psykisk 
ohälsa. Utredningens utgångspunkt och lagändringsförslag innefattar hälso-sjukvård. 
Kommunernas socialtjänst berörs dock indirekt givet att barns hälsa är något alla 
samhällets instanser bör samverka kring. 

Remissinstansernas yttranden 
Remissen har skickats till förskolenämnden, grundskolenämnden, utbildningsnämnden, 
och socialnämnd Sydväst för yttrande.  

Remissen har också skickats till nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, 
socialnämnd Centrum, socialnämnd Nordost, socialnämnd Hisingen, nämnden för 
funktionsstöd, äldre samt vård- och omsorgsnämnden samt till Göteborgs råd för 
funktionshinderfrågor och Göteborgs Stads HBTQ-råd för kännedom och eventuellt 
yttrande.  

Förskolenämnden, grundskolenämnden, utbildningsnämnden, socialnämnd Sydväst samt 
socialnämnd Centrum har inkommit med synpunkter vilka redovisas nedan. 

Förskolenämnden 
Förskolenämnden tillstyrker utredningens förslag och bedömningar. Förskolan har ingen 
egen hälso- och sjukvårdsverksamhet utan barnavårdscentralerna (BVC) ansvarar för 
hälso- och sjukvården för de yngre barnen. Förskolenämnden anser dock att de 
förändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som utredningen föreslår kan ha positiva 
effekter i förhållande till förskolans verksamhet. En stärkt samverkan mellan kommun 
och region på alla nivåer är nödvändig för utveckling av det hälsofrämjande arbetet. För 
att det ska ske en faktisk förbättring för barn och deras familjer måste det även ske en 
förändring i det praktiska arbetet. Nya föreskrifter och ett nationellt hälsovårdsprogram 
skulle kunna bidra genom att konkretisera och kravställa det praktiska arbetet samt 
minska utrymmet för tolkning av lagen.  

Förskolenämnden delar utredningens bedömning att förslagen i huvudsak får positiva 
konsekvenser för barn och att barnets rättigheter stärks. Sammantaget delar 
förskoleförvaltningen även utredningens bedömning att förslagen får positiva 
konsekvenser för samhällsekonomin samt att nyttan överväger kostnader på 
huvudmanna- och verksamhetsnivå.  

Förskolenämnden saknar dock genomgående omnämnande av förskolan i förslagen och 
bedömningarna. Hälsofrämjande och förebyggande arbete samt tidiga samordnade 
insatser är en del av förskolans uppdrag liksom samverkan med hälso- och sjukvården. 

Förskolan utgör den första delen av utbildningskedjan och kan därmed tidigt påverka 
barns förutsättningar att klara sin utbildning och utveckla en god hälsa. Mot bakgrund av 
detta anser förskolenämnden att det i utredningens förslag och bedömningar bör framgå 
att förskolan är en del, både som samverkanspart och aktör, i det hälsofrämjande och 
förebyggande arbetet för yngre barn. 

Grundskolenämnden 
Sammantaget ser grundskolenämnden att förslagen kommer att ha positiv inverkan på 
barn och unga och att det blir en förstärkning av det pågående hälsofrämjande arbetet. 
Flera av förslagen ligger i linje med förvaltningens pågående utvecklingsarbete gällande 
familjecentrerat arbetssätt för barn och unga i skolåren och överenskommelsen med 
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Västra Götalandsregionen om barn och ungas hälsa. Grundskolenämnden bedömer att det 
är ett välfungerande samarbete som fortsatt behöver bevakas och bevaras då en väl 
inarbetad och fungerande ansvarsfördelning är helt avgörande för att ta ansvar för och 
arbeta i enlighet med förslagen i betänkandet. 

Grundskolenämndens bedömning är att förslagen i betänkandet ska tillstyrkas, dock 
efterfrågas vägledning gällande flera av förslagen för att tydliggöra och säkerställa 
utredningens ambitioner.  

Utbildningsnämnden 
Sammantaget bedömer utbildningsnämnden att utredningens förslag att tydliggöra 
uppdraget att främja hälsa och att anpassa hälso- och sjukvårdens uppdrag till barn och 
unga är positivt och i linje med elevhälsans uppdrag. De föreslagna förändringarna är 
positiva och kan åtgärda vissa av de systembrister som påtalas i utredningen. 
Utredningens övriga förslag berör främst bättre samverkan mellan huvudmännen och 
aktörer inom hälso- och sjukvård för barn och unga. Av de erfarenheter som 
utbildningsnämnden har gällande samverkan och hälsouppföljning av barn och unga 
bedömer nämnden att förslagen visserligen syftar till att komma åt de identifierade 
bristerna, men ser dem inte som tillräckliga. Nämnden anser vidare att det behövs 
tydligare nationell styrning gällande uppdrag och uppföljning och det är för tidigt att 
bedöma om ett nationellt hälsovårdsprogram som föreslås i utredningen är tillräckligt för 
att åstadkomma detta. Utredningen fokuserar främst på samverkan ur ett hälso- och 
sjukvårdsperspektiv och nämnden saknar helhetsperspektivet för barns och ungas rätt till 
utbildning och utveckling.  

Utbildningsnämnden anser att samverkan mellan de olika nivåerna inom skola, 
socialtjänst och primärvård samt specialiserad vård behöver utgå från de olika 
verksamheternas huvuduppdrag och hur de olika verksamheterna bidrar till helheten för 
barn och unga. I takt med att någon av verksamheternas uppdrag och förutsättningar 
förändras måste också konsekvenserna för de övriga verksamheterna belysas och åtgärder 
genomföras för att upprätthålla möjligheterna till fortsatt god samverkan och fördelning 
av resurser. 

Socialnämnd Sydväst 
Socialnämnd Sydväst sammanfattande bedömning är att utredningens förslag ska 
tillstyrkas. De förslag som utredningen föreslår ses som en positiv utveckling generellt 
för barns hälsa vilket också gynnar socialtjänstens arbete. 

Socialnämnd Sydväst ser det som särskilt positivt att utredningen lyfter och föreslår ett 
stärkt ansvar och arbete kring psykisk ohälsa för barn och unga vilket är en mycket 
angelägen fråga för samhället i stort och så även inom socialtjänsten. Socialnämnd 
Sydväst ser det också som positivt med förslag om tydliggörande och ett stärkt fokus på 
det främjande och förebyggande arbetet. 

Socialnämnd Sydväst delar också utredningens förslag och tydliggöranden om vad gäller 
vikten av samverkan mellan olika huvudmän. En stärkt samverkan mellan hälso- och 
sjukvård, socialtjänst och skola är en förutsättning för ett lyckosamt arbete. Socialnämnd 
Sydväst betonar i sitt yttrande särskilt betydelsen av att det också ges förutsättningar för 
att realisera stärkt samverkan framöver.  
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Socialnämnd Centrum 
Socialnämnd Centrum har inga invändningar till de förslag och bedömningar som 
utredningen presenterar i betänkandet. Socialtjänsten berörs främst indirekt av 
utredningen eftersom en välfungerande hälso- och sjukvård onekligen har stor betydelse 
för befolkningens hälsa, välbefinnande och förmåga att använda sina resurser.  

Nämnden ser det som positivt att det hälsofrämjande och förebyggande perspektivet 
tydliggörs i hälso- och sjukvårdens lagstiftning och är positiva till att ett 
hälsovårdsprogram tas fram. Nämnden välkomnar också en stärkt samverkan och 
samordning mellan hälso- och sjukvården och skola, socialtjänst samt tandvård. Nämnden 
vill särskilt lyfta fram att verksamheterna behöver bättre förutsättningar än vad de har 
idag, för att kunna samverka och samordna sina insatser. Det gäller även konkret på 
verksamhetsnivå. En trygg övergång från hälso- och sjukvård för barn till hälso- och 
sjukvård för vuxna skulle underlätta socialtjänstens arbete och en sammanhållen 
vårdkedja är positivt för individens sociala sammanhang. 

Det finns behov av ett bättre, snabbare, tidigare och med samordnat stöd till barn och 
unga med psykisk ohälsa. Utredningens sex steg för en mer ändamålsenlig hälso- och 
sjukvård för målgruppen välkomnas därför. Nämnden framhåller dock att utredningens 
bedömning bör kompletteras med att även mindre komplexa insatser kan behöva 
samordnas verksamheter emellan. Detta som ett steg i att fånga upp den unge i tidigt 
skede för att förhindra ett ökat stödbehov och ökat lidande för individ och familj.  

Förslagen i betänkandet anses ligga väl i linje med syftet med det familjecentrerade 
arbetssätt (FCA) som Göteborgs Stad arbetar med som strategi för att skapa en mer 
jämlik stad med minskade skillnader livsvillkor och hälsa. Staden har sedan några år 
tillbaka ingått avtal med Västra Götalandsregionen om familjecentrerat arbetssätt för de 
yngsta barnen och deras familjer. Det pågår ett arbete för att utöka den samverkan till att 
omfatta även äldre barn och unga, där en samlad barn- och ungdomshälsa är en del. 
Nämnden ser att de förslag som presenteras i betänkandet skulle stödja detta arbete.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret anser att utredningens samtliga förslag och bedömningar bidrar till 
att förverkliga barnets rättigheter enligt barnkonventionen när det gäller tillgången till en 
god och nära vård för barn. Förslagen och bedömningarna innebär att barn i större 
utsträckning än idag kan erbjudas hälsofrämjande och förebyggande insatser som främjar 
hälsa och förebygger ohälsa. Dessutom kan förslagen och bedömningarna innebära att 
barn med vårdbehov fångas upp i ett tidigt skede så att en allvarligare utveckling kan 
förhindras. Förslagen och bedömningarna kan vidare innebära en tydligare och mer 
enhetlig hälso- och sjukvårdsorganisation för barn med psykisk ohälsa där barn snabbare 
får hjälp på den mest effektiva vårdnivån. Det är angeläget att utsatta gruppers behov 
särskilt belyses i det fortsatta arbetet med utformningen av ett nationellt 
hälsovårdsprogram och i genomförandet av övriga förslag för att bidra till att ytterligare 
minska ojämlika levnadsvillkor. Dock efterfrågas vägledning gällande flera av förslagen 
för att tydliggöra och säkerställa utredningens ambitioner. 

Det förslag som direkt påverkar kommunerna är regionernas utökade skyldighet att i 
planeringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården samverka med huvudmännen 
inom skolväsendet. Utredningen poängterar också vikten av att regionen i planeringen 
och utvecklingen av hälso- och sjukvården till barn och unga bör stärka sin samverkan 
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med socialtjänsten. Stadsledningskontoret menar att förslaget och bedömningen kan bidra 
positivt i samverkan mellan huvudmännen och kan i sin förlängning också leda till en 
förbättrad samverkan i det konkreta utförandet. De föreslagna förändringarna bedöms 
bidra positivt till Göteborgs Stads arbete med barn och unga. Pågående uppdrag gällande 
psykisk hälsa, familjecentrerat arbetssätt, strategisk och operativ samverkan samt den 
överenskommelse som finns med Västra Götalandsregionen om barn och ungas hälsa 
harmonierar med förslagen. En stärkt samverkan mellan kommun och region på alla 
nivåer är nödvändig för utveckling av det hälsofrämjande arbetet. Stadsledningskontoret 
vill i sammanhanget framhålla att utredningens bedömning bör kompletteras med att även 
mindre komplexa insatser till barn och unga med psykisk ohälsa kan behöva samordnas 
verksamheter emellan. Detta som ett steg i att fånga upp den unge i tidigt skede för att 
förhindra ett ökat stödbehov och ökat lidande för individ och familj.  

Stadsledningskontoret bedömer, i likhet med utredningen, att nettokostnaderna de 
inledande åren efter ett förändrat arbetssätt införts kommer överstiga intäkterna. 
Kommunernas ökade i kostnader till följd av det utökade uppdraget måste därför ersättas 
för att förslagen ska kunna realiseras.  

Det är dock osäkert om de förslag som lämnas är tillräckliga för att uppfylla utredningens 
intentioner och åstadkomma önskvärd förflyttning. Utfallet av förändringarna behöver 
följas över tid.  I slutbetänkandet kommer utredningen i enlighet med direktivet att 
återkomma till frågan om uppföljning. Det handlar både om förutsättningarna för att följa 
upp barns och ungas hälsa och att följa upp hur huvudmännen arbetar med att genomföra 
det nationella hälsovårdsprogrammet för barn och unga samt utredningens förslag i 
övrigt. Förslagen i denna del är därför en viktig del för det fortsatta arbetet. 

 

 

 

  

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning  

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Yttrande till kommunstyrelsen över 
underremiss: Börja med barnen 

§ 201, N608-1666/21 
 

Beslut 
1. Yttrande över Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och 

unga (SOU 2021:34) i enlighet med förskoleförvaltningens tjänsteutlåtande översänds till 

stadsledningskontoret. 

2. Paragrafen justeras omedelbart.  

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 9 juli 2021. 

 

 

Justering 
Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Protokollsutdrag skickas till 
stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se  

Svaret ska märkas med stadsledningskontorets diarienummer 0852/21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förskolenämnden 

 
  

Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-08-25 

mailto:stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se


 

 

Förskolenämnden 
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Vid protokollet 

Sekreterare 

 

__________________________ 

Jenny Bergsman 

 

Rätt utdraget ur protokoll intygar: 

__________________________ 

Amanda Larsson, chef juridik och ärendehantering  

 
Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  

 

 



 

 

Förskoleförvaltningen 
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Underremiss: Börja med barnen! En 
sammanhållen god och nära vård för barn och 
unga (SOU 2021:34)  

Förslag till beslut 
I förskolenämnden: 

1. Yttrande över Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn 

och unga (SOU 2021:34) i enlighet med förskoleförvaltningens tjänsteutlåtande 

översänds till stadsledningskontoret. 

2. Paragrafen justeras omedelbart.  

Sammanfattning 
Förskolenämnden har fått utredningen Börja med barnen! En sammanhållen god och 

nära vård för barn och unga (SOU 2021:34) som underremiss från stadsledningskontoret 

med begäran om yttrande.  

 
Sammantaget tillstyrker förskoleförvaltningen utredningens förslag och bedömningar. 

Förskolan har ingen egen hälso- och sjukvårdsverksamhet likt elevhälsan. För de yngre 

barnen är det BVC som har det ansvaret. Förskoleförvaltningen ser ändå att de 

förändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som utredningen förslår kan ha positiva 

effekter för förskolan. En stärkt samverkan mellan kommun och region på alla nivåer är 

nödvändigt för utveckling av det hälsofrämjande arbetet. För att det ska ske en faktisk 

förbättring för barn och deras familj måste det även ske en förändring i det praktiska 

arbetet. Föreskrifter och ett nationellt hälsovårdsprogram skulle kunna bidra genom att 

konkretisera och kravställa det praktiska arbetet samt minska utrymmet för tolkning av 

lagen.  

 

Förskoleförvaltningen delar utredningens bedömning att förslagen i huvudsak får positiva 

konsekvenser för barn och att barnets rättigheter stärks. Sammantaget delar 

förskoleförvaltningen även utredningens bedömning att förslagen får positiva 

konsekvenser för samhällsekonomin samt att nyttan överväger kostnader på 

huvudmanna- och verksamhetsnivå. 

 

Förskoleförvaltningen saknar omnämnande av förskolan. I relevanta förslag och 

bedömningar bör framgå att förskolan är en del, både som samverkanspart och aktör, i det 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet för yngre barn. Det bör även framgå att 

förskolan omfattas av begreppet ”huvudmän inom skolväsendet”. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Kostnader kommer uppstå på huvudmannanivå vid genomförande av förslagen om att 

skapa olika former av styrdokument och starkare krav på samverkan. De utökade kraven 

på samverkan medför också kostnader på verksamhetsnivå för kommuner, till exempel i 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-07-09 

Diarienummer: N608-1666/21 

 

Handläggare: Anna Lagerquist 

Telefon: 031-367 63 17 

E-post: anna.lagerquist@forskola.goteborg.se  
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form av en utökad kontakt- och mötesverksamhet mellan samverkansaktörer. Å andra 

sidan kan utredningens förslag också förväntas ge upphov till intäkter i form av minskade 

kostnader för kommuner genom effektivare resursutnyttjande och bättre samordnade 

insatser.  

 

På samhällsnivå, och på längre sikt, ser utredningen sannolika effekter i form av till 

exempel minskat behov av vård och omsorg senare i livet samt en långsiktigt hållbar 

fysisk, psykisk och social hälsa i befolkningen. Förslagen medför såväl kostnader som 

intäkter och sammantaget gör utredningen bedömningen att förslagen är 

samhällsekonomiskt lönsamma. 

 

Sammantaget delar förskoleförvaltningen utredningens bedömning att förslagen får 

positiva konsekvenser för samhällsekonomin. Förskoleförvaltningen anser även att nyttan 

överväger kostnader på huvudmanna- och verksamhetsnivå.  

 

Den kommunala självstyrelsen 

Utredningen gör bedömningen att förslagen har viss påverkan men inte inskränker den 

kommunala självstyrelsen. Den påverkan som finns bedömer utredningen stå i proportion 

till sitt syfte eftersom de leder till en mer sammanhållen, likvärdig och effektiv vård. 

Förskoleförvaltningen delar utredningens bedömning.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Utredningen lämnar förslag som ska bidra till att minska fragmentiseringen och glappen i 

hälso- och sjukvården och bryta trenden med ökad psykisk ohälsa hos barn och unga.  

Utredningen bedömer att utredningens förslag och bedömningar som helhet bidrar till en 

mer jämlik och jämställd vård för flickor och unga kvinnor och pojkar och unga män och 

till att de integrationspolitiska målen uppnås.  

 

Förskoleförvaltningen anser sammantaget att utredningens förslag och bedömningar kan 

bidra till en mer jämlik vård för barn och unga.  

 

Barnkonventionen 
Utredningen Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga 

(SOU 2021:34) tillsattes som ett led i att systematiskt beakta barns rättigheter enligt 

barnkonventionen i den omställning av svensk hälso- och sjukvård som pågår. Utredaren 

har gjort en barnkonsekvensanalys av utredningens förslag och över 800 barn och unga 

har bidragit i utredningens arbete. Barn har utgjort expertgrupper och deltagit i samtal.  
 

I utredningen görs bedömningen att förslagen i huvudsak får positiva konsekvenser för 

barn. Barnets rättigheter enligt barnkonventionen anses stärkas. Förskoleförvaltningen 

delar den bedömningen.   

Samverkan 
Information har skett med de fackliga organisationerna vid förvaltningssamverkan den 18 

augusti 2021. 

Bilagor 

1. Sammanfattning av Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård 

för barn och unga (SOU 2021:34) 
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Ärendet  
Förskolenämnden har fått utredningen Börja med barnen! En sammanhållen god och 

nära vård för barn och unga (SOU 2021:34) som underremiss från stadsledningskontoret 

med begäran om yttrande. Stadsledningskontoret begär att nämnden ska inkomma med 

yttrande senast 2021-08-26. På grund av tidsplanen medger ärendet ingen bordläggning.   

Beskrivning av ärendet 
Regeringen beslutade den 28 november 2019 att uppdra åt en särskild utredare att se över 

förutsättningarna för en mer sammanhållen god och nära vård för barn och unga (dir 

2019:93). I utredningens uppdrag har ingått att föreslå insatser som ska bidra till en mer 

likvärdig vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och 

unga i hela landet. I uppdraget har även ingått att främja utvecklingen av en 

sammanhållen god och nära vård för barn och unga med bland annat psykisk ohälsa. Ett 

slutbetänkande ska lämnas senast den 1 oktober 2021. 

 

Socialdepartementet har skickat utredningen på remiss till bland annat Göteborgs Stad. 

Stadsledningskontoret har i sin tur skickat utredningen på underremiss till 

förskolenämnden med begäran om yttrande. Fokus i förskolenämndens yttrande ska vara 

synpunkter på utredningens förslag och bedömningar som finns i kapitel sex i 

utredningen. Yttrandet ska vara stadsledningskontoret tillhanda senast 2021-08-26.  

 

Förskoleförvaltningens förslag till remissvar har tagits fram i samarbete med 

utvecklingsledare med medicinsk kompetens och förskoleförvaltningens psykologer. 

Förslaget har även stämts av med förskoleförvaltningens juridiska kompetens samt 

grundskoleförvaltningen.   

Förvaltningens bedömning 

Övergripande synpunkter 

Förskoleförvaltningen saknar genomgående omnämnande av förskolan i förslagen och 

bedömningarna. Hälsofrämjande och förebyggande arbete samt tidiga samordnade 

insatser är en del av förskolans uppdrag liksom samverkan med hälso- och sjukvården. 

Förskolan utgör den första delen av utbildningskedjan och kan därmed tidigt påverka 

barns förutsättningar att klara sin utbildning och utveckla en god hälsa. Därav anser 

förskoleförvaltningen att det i relevanta förslag och bedömningar bör framgå att förskolan 

är en del, både som samverkanspart och aktör, i det hälsofrämjande och förebyggande 

arbetet för yngre barn.    

 

Göteborgs Stad är, tillsammans med övriga 48 kommuner i länet och Västra 

Götalandsregionen, en del av överenskommelserna Samverkan för barns och ungas hälsa 

(tidigare Västbus riktlinjer) och Riktlinje för Samordnad individuell plan för kommunerna 

i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Förskoleförvaltningen vill 

uppmärksamma att det utifrån dessa överenskommelser finns en befintlig struktur och ett 

befintligt arbete som ska främja och tydliggöra struktur och ansvar för samverkan, 

samarbete och samordning. Utveckling av samverkan enligt utredningens förslag och 

bedömningar kan med fördel bygga på den struktur som redan finns.  

Utredningens förslag och bedömningar 

Utredningen lämnar ett antal förslag och bedömningar. De förslag som utredningen ser 

som prioriterade är lagförslagen samt det nationella hälsovårdsprogrammet.  

 

Förslag: Förtydligande av skyldigheten att arbeta för att främja hälsa  

Utredningen föreslår förändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som ska förtydliga 

sjukvårdens skyldighet att arbeta för att främja hälsa. Det ska uttryckligen anges i 3 kap. 2 
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§ hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) att hälso- och sjukvården ska arbeta för att främja 

hälsa. Syftet med förslaget är att modernisera lagen med det hälsofrämjande perspektivet 

och förtydliga och precisera innehållet i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. 

 

Förskoleförvaltningen tillstyrker ett förtydligande i hälso- och sjukvårdslagen om att 

främja hälsa. Ett förtydligande i lagtext kan sätta det hälsofrämjande och förebyggande 

arbetet i fokus. Det kan även bidra till att stärka och underlätta samverkan mellan förskola 

och sjukvårdens utförare (till exempel BVC och habiliteringen) för barnets bästa.  

 

Förlag: Bemyndigande att meddela föreskrifter om hälso- och sjukvårdens arbete 

för att främja hälsa och förebygga ohälsa hos barn och unga 

Utredningen föreslår att det ska införas en ny punkt i 6 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen 

(2017:30) av vilken det framgår att regeringen eller den myndighet som regeringen 

bestämmer får meddela föreskrifter om hälso- och sjukvårdens arbete för att främja hälsa 

och förebygga ohälsa hos barn och unga. Det ska införas en paragraf, 8 kap. 3 §, i hälso- 

och sjukvårdsförordningen (2017:80) av vilken det framgår att Socialstyrelsen får 

meddela sådana föreskrifter. 

 

Förskoleförvaltningen tillstyrker en förändring i lagen som ger Socialstyrelsen, eller 

annan myndighet, uppdraget att genom föreskrifter precisera ett eventuellt förtydligande i 

hälso- och sjukvårdslagen. För att det ska ske en faktisk förbättring för barn och deras 

familj måste det ske en förändring i det praktiska arbetet. Föreskrifter skulle kunna bidra 

genom att konkretisera och kravställa det praktiska arbetet samt minska utrymmet för 

tolkning av lagen. Det i sin tur bidrar till likvärdighet.  
 

Förslag: Nationellt hälsovårdprogram för barn och unga  

Utredningen föreslår att ett nationellt hälsovårdsprogram för hälsofrämjande och 

förebyggande insatser riktade till barn och unga under hela uppväxttiden (0–20 år) tas 

fram.  Socialstyrelsen bör få i uppdrag att utforma programmet i nära samarbete med 

Folkhälsomyndigheten, Statens skolverk och Specialpedagogiska skolmyndigheten.  

 

Förskoleförvaltningen tillstyrker förslaget om ett nationellt hälsovårdsprogram och ser 

positivt på att det tas fram i nära samarbete med Statens skolverk och Specialpedagogiska 

skolmyndigheten. Ett nationellt hälsovårdsprogram skulle ge det hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet tyngd och bidra till likvärdigt. Förslaget bör dock kompletteras så 

att det med tydlighet framgår att förskolan är en aktör och samverkanspart i ett framtida 

nationellt hälsovårdsprogram.   

 

Förslag: Förstärkt samverkan mellan region och skolhuvudmän  

Utredningen föreslår att det i ett andra stycke i 7 kap. 7 § hälso- och sjukvårdslagen 

(2017:30) ska regleras att regionen, i planeringen och utvecklingen av hälso- och 

sjukvården till barn och unga, särskilt ska samverka med huvudmän inom skolväsendet. 

 

Förskoleförvaltningen anser att det i förslaget behöver framgå att begreppet ”huvudmän 

inom skolväsendet” även omfattar förskolan. Förskolan har ingen egen hälso- och 

sjukvårdsverksamhet likt elevhälsan. För de yngre barnen är det BVC som har det 

ansvaret. Därav är en stärkt samverkan mellan förskola och BVC nödvändig för 

utveckling av det hälsofrämjande arbetet. En stärkt samverkan minskar även risken för att 

barn ”hamnar mellan stolarna” på grund av bristande dialog mellan verksamheter och 

professioner som tillhör olika huvudmän. 

 

Barn i förskolans verksamheter skyddas av sekretess enligt Offentlighets- och 

sekretesslagen (OSL) kapitel 23, paragraf 1. Om de förändringar som utredningen föreslår 

om samverkan ska få effekt och vara praktiskt genomförbara bör en översyn av OSL 

göras. Eventuellt bör det definieras när undantag kan ske. 
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Förskoleförvaltningen tillstyrker ändå förslaget och delar utredningens slutsats att en mer 

strukturerad samverkan på huvudmannanivå skapar förutsättningar för samordning av 

insatser mellan verksamheter.  

 

Bedömning: Hälso- och sjukvårdens samverkan och samordning med socialtjänst 

och tandvård behöver stärkas 

Utredningen gör bedömningen att regionen i planeringen och utvecklingen av hälso- och 

sjukvården till barn och unga bör stärka sin samverkan med socialtjänsten och 

tandvården. Patientkontrakt bör utgöra ett verktyg för att underlätta samverkan mellan 

hälso- och sjukvården och övriga aktörer. I detta ingår bland annat att undersöka hur 

elevhälsan kan utgöra en part i arbetet. 

 

Förskoleförvaltningen delar bedömningen om stärkt samverkan och samordning med 

socialtjänst. Socialtjänsten är, tillsammans med förskola, grundskola samt hälso- och 

sjukvården, en viktig samverkanspart i det förebyggande arbetet för barn och unga.  

 

Förskoleförvaltningen har ingen synpunkt på patientkontrakten i sig men delar 

bedömningen att det pågående arbetet bör anpassas efter barns och ungas behov.  

 

Bedömning: Systematiskt arbetssätt med barns och ungas rättigheter och behov 

Bedömningen i utredningen är att regionerna systematiskt behöver integrera barns och 

ungas rättigheter och behov i planeringen och organiseringen av hälso- och sjukvården. 

 

Förskoleförvaltningen delar bedömningen. En tydligare systematik för att integrera barns 

och ungas rättigheter enligt barnkonventionen är positivt.  

 

Bedömning: Omställningen till en god och nära vård behöver stärkas med ett 

barnrättsperspektiv 

Den bedömning som utredningen gör är att regionerna behöver komplettera och förstärka 

den pågående omställningen i hälso- och sjukvården till en god och nära vård med ett 

barnrättsperspektiv. Det gäller såväl på nationell som regional och lokal nivå.  

 

Förskoleförvaltningen delar bedömningen. I utredningens bedömning framgår att en 

anpassning av omställningen till barn och unga även behöver inkludera elevhälsan och 

tandvården. Förvaltningen vill lyfta att även förskolan bör inkluderas utifrån 

omställningens fokus på tidiga och samordnade insatser.  

 

Bedömning: Tryggare övergång från hälso- och sjukvård för barn till hälso- och 

sjukvård för vuxna 

Förvaltningen lämnar inga synpunkter på denna bedömning då det inte direkt berör 

förskolan.  

 

Förslag: Om patienten inte har fyllt 21 år ska en fast vårdkontakt utses om 

patienten begär det eller om det kan antas att det är nödvändigt 

Utredningen föreslår förändringar i patientlagen (2014:821). Förslaget gäller endast 

hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs med en region som huvudman. 

 

Förvaltningen lämnar inga synpunkter på lagförslaget i sig men ser att ett genomförande 

av förslaget kan medföra positiva effekter för förskolan. En fast vårdkontakt skulle 

minska antalet kontaktytor som rektor och personal i förskolan behöver ha med hälso- 

och sjukvården. Det skulle troligen i sin tur frigöra tid och förenkla kommunikationen 

mellan huvudmän och mellan verksamheter. I utredningens bedömning bör det framgå att 

även kontakt mellan hälso- och sjukvård och förskola omfattas.  
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Bedömning: Vägledning för rektorer och skolhuvudmän 

Bedömningen som utredningen gör är att Socialstyrelsen i samråd med Statens skolverk 

bör få i uppdrag att utforma en särskild vägledning om skolhuvudmäns och rektorers 

ansvar i fråga om hälso- och sjukvård. I vägledningen bör ingå tydlig information om vad 

bestämmelsen om fast vårdkontakt innebär för skolverksamheterna. 

 

Förskoleförvaltningen delar bedömningen att en ytterligare tydlighet kan behövas i form 

av en uppdaterad vägledning som informerar om och tydliggör gränssnittet mellan 

regional hälso- och sjukvård, elevhälsans medicinska insatser och egenvård. I övrigt har 

förvaltningen inga synpunkter då förskolan inte ansvarar för hälso- och sjukvård på 

samma sätt som elevhälsa. Därmed kommer inte vägledningen att direkt beröra 

förskolans verksamheter.  

 

Bedömning: Sex steg för ett bättre stöd till barn och unga med psykisk ohälsa 

Utredningen bedömer att följande sex steg systematiskt behöver vidtas för att till stånd en 

mer sammanhållen, likvärdig, ändamålsenlig och samordnad hälso- och sjukvård för barn 

och unga med psykisk ohälsa:  

1. Ett bredare förhållningssätt till psykisk hälsa.  

2. Ett nationellt hälsovårdsprogram, med skärpt fokus på psykisk hälsa, som erbjuds 

av en sammanhållen barn- och ungdomshälsovård.  

3. Ökad tydlighet i primärvårdsuppdraget när det gäller psykiska vårdbehov hos 

barn och unga.  

4. Stärkta kompetenser och resurser i primärvården för att möta barn och unga med 

psykisk ohälsa  

5. En nära och tillgänglig specialiserad vård 

6. Den specialiserade vården, socialtjänsten, förskola/skola och elevhälsan behöver 

samordna sig kring barn och unga med stora och långvariga behov 

 

Sett till helheten som punkterna utgör delar förskoleförvaltningen utredningens 

bedömning att de sex stegen tillsammans kan skapa en grund för en mer sammanhållen, 

likvärdig, ändamålsenlig och samordnad hälso- och sjukvård för barn och unga med 

psykisk ohälsa.  

 

När ett barn drabbas av psykisk ohälsa krävs ofta insatser från flera olika professioner 

som ofta är anställda i olika verksamheter som har olika huvudmän. Steg sex blir då en 

viktig punkt. Förskoleförvaltningen vill lyfta att samordning är lika viktigt i det 

förebyggande arbetet. Det finns ett starkt dubbelriktat samband mellan studieresultat och 

hälsa. Tidiga och samordnade förebyggande insatser i förskoleåldern kan påverka barns 

förutsättningar att klara sin utbildning och utveckla en god hälsa.  

 
Bedömning: Förutsättningar för ett samlat huvudmannaskap för barn- och 

ungdomshälsovården  

Förvaltningen lämnar inga synpunkter på denna bedömning då det inte direkt berör 

förskolan.  

 

Bedömning: Olika huvudmannaskap för ungdomsmottagningarna har prövats 

Förvaltningen lämnar inga synpunkter på denna bedömning då det inte berör förskolan.  

 

Bedömning: Bör regionen ansvara för hälsouppföljningen av barn och unga? 

Om arbetet med det nationella hälsovårdsprogrammet inte ger önskat resultat bör 

regeringen överväga möjligheten att införa en samlad hälsouppföljning med regionen som 

huvudman. Med hälsouppföljning avses de hälsokontroller och hälsosamtal för barn och 

unga som sker regelbundet inom ramen för bland annat barnhälsovården och elevhälsans 

medicinska insatser. 
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Regionerna, genom BVC, ansvarar redan i dag för den hälsouppföljning som berör barn i 

förskoleåldern. Ett genomförande av en samlad hälsouppföljning med regionen som 

huvudman skulle därmed inte beröra förskolan. Förskoleförvaltningen lämnar därför inga 

synpunkter på bedömningen.  

 

Förslag: Författningsändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2022.  

Förskoleförvaltningen har inga synpunkter på tiden för ikraftträdande.  

 

Bedömning: Några särskilda övergångsbestämmelser behövs inte. 

Förskoleförvaltningen har inga synpunkter på bedömningen.  

 

 

 

Elisabet Nord 

 

Förskoledirektör 

 

Expedieras till (e-post adress/postadress) 

stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se  

Svaret ska märkas med stadsledningskontorets diarienummer 0852/21. 

 

 

  

mailto:stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se
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Bilaga 1 

Sammanfattning av Börja med barnen! En sammanhållen god 
och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34) 
 

Sverige behöver en hälsoreform som börjar med barnen! 
Just nu pågår en av de största omställningarna av hälso- och sjukvården på många 

decennier med syfte att skapa en god och nära vård. Denna process behöver systematiskt 

beakta barns rättigheter enligt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter 

(barnskonventionen). Som ett led i detta tillsattes utredningen En sammanhållen god och 

nära vård för barn och unga. Utredningen lämnar förslag som ger regeringen möjlighet att 

bana väg för en hälsoreform för barn och unga i Sverige som ska bidra till att minska 

fragmentiseringen och glappen i hälso- och sjukvården och bryta trenden med ökad 

psykisk ohälsa hos barn och unga. Utredningen föreslår att det hälsofrämjande arbetet ska 

förtydligas i hälso- och sjukvårdslagen och att ett nationellt hälsovårdsprogram för barn 

och unga tas fram och implementeras i hälso- och sjukvården. Programmet ska bidra till 

att barns och ungas hälsa och utveckling kontinuerligt följs upp och stöttas på ett 

likvärdigt sätt och med kvalitet under hela uppväxten, från graviditet till vuxen ålder. Det 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet ska vara i fokus och utgöra en plattform för 

tidiga samordnade insatser med möjlighet till fördjupade insatser inom övrig vård och 

omsorg vid behov. Utredningen föreslår vidare att lagstiftningen kring fast vårdkontakt 

till barn och unga skärps samt att ett tydligt krav på samverkan mellan regionen och 

huvudmän inom skolväsendet införs. Sex steg beskriver också hur barn och unga med 

psykisk ohälsa kan få ett mer ändamålsenligt och samordnat stöd i vården. Sammantaget 

bildar detta ett mer ändamålsenligt och resurseffektivt system som främjar hälsan hos 

barn och unga och frigör resurser till de som har störst behov. Ett fortsatt och mångårigt 

arbete på alla nivåer kommer dock att krävas i vård och omsorg om detta ska kunna bli 

den vändpunkt och den nationella samling som behövs. Pandemins effekter på barn 

och unga har ökat angelägenheten i att detta arbete påbörjas nu. 

 

Uppdrag och genomförande 
Utredningen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga har haft i uppdrag att 

se över förutsättningarna för en mer sammanhållen vård för barn och unga. Syftet är att 

uppnå en mer likvärdig vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för 

barn och unga i hela landet. Syftet är också att genom insatser inom den nära vården för 

barn och unga med psykisk ohälsa avlasta den specialiserade barn- och 

ungdomspsykiatrin (BUP). I enlighet med direktivet har utredningen prövat lämpligheten 

och möjligheten med ett samlat huvudmannaskap för vissa primärvårdsaktörer och 

elevhälsans medicinska insatser (dir 2019:93). 

 

Utredningsarbetet har huvudsakligen bedrivits i dialog med företrädare för berörda 

myndigheter, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), huvudmän, professioner och 

barn och unga. 

  

Utredningen har genomfört särskilda insatser för att göra barn och unga delaktiga i 

utredningsprocessen. I samarbete med Bris och Tilia har över 800 barn och unga bidragit 

till utredningens arbete. Med stöd av Bris egen metod Expertgrupp barn genomfördes 

fyra expertgrupper på olika högstadieskolor i Göteborg, Umeå och Linköping i årskurs 7–

9. Samtalet med barn och unga byggde på ett strukturerat arbetssätt och ett antal 

frågeställningar om hälsa och vilket stöd som barn och unga efterfrågar från skolan, 

elevhälsan och hälso- och sjukvården i övrigt. För att utredningen skulle få en fördjupad 

insikt och kunskap om barns och ungas psykiska hälsa har utredningen dessutom 

genomfört ett samarbete med Tilia, en ideell organisation som arbetar för ungas psykiska 

hälsa. 



 

 

Göteborgs Stad Förskoleförvaltningen, tjänsteutlåtande  9 (18) 

   

   

 

Utredningsarbetet har till övervägande del genomförts under en pågående pandemi. Detta 

har medfört vissa begränsningar i utredningens arbete och olika möten har genomgående 

hållits i digital form. 

 

Börja med barnen! 
Barndomen är en unik period i livet, präglad av anknytning, beroende, tillväxt, utveckling 

och varierande autonomi. Tidsperspektivet är långt och händelser i barndomen kan ge 

livslånga konsekvenser. Barn är mer sårbara och systemberoende än vuxna och därför 

behöver hälso- och sjukvården arbeta familjecentrerat utifrån ett helhetsperspektiv med 

kunskap om barnets närmiljö. Vårdnadshavare och nära viktiga vuxna har en central roll i 

barns och ungas liv. Att få en bra start i livet främjar en allsidig utveckling, stärker 

färdigheter och ger förutsättningar för en god hälsa och välbefinnande under hela livet. 

Att barn ges förutsättningar för en hälsosam utveckling ger vinster för individ, familj och 

hela samhället. Om barns problem hanteras rätt i ett tidigt skede bidrar det till goda 

förutsättningar för hälsa, utveckling och lärande under uppväxtåren, men också för 

livskvalitet, mående, autonomi, föräldraskap och arbetsliv i vuxen ålder. Därför måste vi 

börja från början, med barnen. 

 

Barns och ungas hälsa 
Barn och unga i Sverige har generellt en god hälsa. De flesta barn och unga uppger själva 

att de har en bra eller mycket bra hälsa. Andelen minskar dock med stigande ålder och en 

lägre andel flickor i åldrarna 13 och 15 rapporterar att de har en mycket bra hälsa jämfört 

med pojkarna i samma ålder. Ojämlikheter i hälsa hos barn och unga rapporteras också 

på grund av olika livsvillkor och skilda möjligheter.  

 

Hälsan hos barn och unga liksom hos befolkningen kan ses som ett samspel mellan 

individ och samhälle. En individs hälsa är beroende av faktorer hos individen, till 

exempel kön, ålder, ärftlighet med mera, men också av andra faktorer som relationer, 

uppväxt- och levnadsförhållanden, levnadsvanor, utbildning, samt samhällets stödsystem.  

 

För att uppnå en god och jämlik hälsa krävs att människor ges likvärdiga villkor och 

förutsättningar. Risk- och skyddsfaktorer är centrala begrepp för att beskriva vad som 

påverkar utvecklingen av ohälsa hos barn och unga. Riskfaktorer är sådana förhållanden 

som ökar sannolikheten för att ett barn eller ung person ska utveckla problem. 

Skyddsfaktorerna är motsatsen och är de förhållanden som ökar barnets eller den unges 

motståndskraft mot belastningar eller dämpar effekten av riskfaktorer. För att minska 

skillnader i uppväxtvillkor är tidiga insatser i hem-, förskole- och skolmiljön av stor vikt.  

 

Omkring 2 miljoner individer är mellan 0 och 17 år i Sverige och utgör cirka 20 procent 

av befolkningen. Barn och unga med långvariga och stora vårdbehov utgör ungefär en 

femtedel av barnpopulationen. Skillnaderna inom gruppen är stora när det gäller 

medicinsk komplexitet, funktionsnedsättning och resursbehov. Av barn med långvariga 

och stora behov har ungefär en femtedel tre eller fler kroniska diagnoser. Andelen barn 

och unga med psykiatriska tillstånd såsom depression, ångest och neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar har ökat över tid och därmed också antalet barn och unga som 

behandlas med psykofarmaka.  

 

Psykiska besvär hos barn och unga ökar också, framför allt i skolåldern. Fler yngre barn 

än tidigare rapporterar psykiska besvär som nedstämdhet och sömnsvårigheter. Flickor i 

alla åldersgrupper och pojkar i 15-årsåldern uppger att de upplever en ökad skolstress 

som relaterar till psykiska och somatiska symtom. Unga hbtq-personer har en ökad risk 
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för psykisk ohälsa, särskilt depression, ångest och självmordsbeteende jämfört med unga 

heterosexuella och cispersoner1. 

 

För närvarande pågår en pandemi som kommer att få långtgående effekter på barns och 

ungas hälsa under många år framåt i tiden. Även om pandemin vanligen inte drabbar barn 

och unga genom egen sjuklighet, har barn och unga på flera sätt påverkats av de 

samhällsförändringar som följt. I Sverige har många barn och unga fått en förstärkt 

utsatthet i hemmet och en försämring av den psykiska hälsan under krisen. Det har blivit 

tydligt att pandemin slår hårdast mot barn och unga som redan innan krisen befann sig i 

en utsatt situation eller hade psykisk ohälsa. 

 

Hälsofrämjande och förebyggande arbete 
Med hälsofrämjande insatser avses åtgärder för att stärka eller bibehålla människors 

fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Ett hälsofrämjande förhållningssätt 

kännetecknas av ambitionen att identifiera, stärka och ta hänsyn till individens egna 

resurser och mål för att främja sin hälsa och förebygga och hantera sjukdom. Det innebär 

också ett salutogent perspektiv som ökar individens delaktighet och tilltro till den egna 

förmågan. Förhållningssättet ska genomsyras av dialog, delaktighet och jämlikhet i mötet 

med individen.  

 

Med förebyggande insatser avses åtgärder för att förhindra uppkomsten 

sjukdomar, skador, fysiska, psykiska eller sociala problem och på så sätt minska risken 

för ohälsa. Målet är att stärka skyddsfaktorernas och minska riskfaktorernas inverkan på 

hälsan.  

 

Hälsofrämjande och förebyggande insatser kan ges på universell, selektiv och indikerad 

nivå. På universell nivå avses insatser som riktas till alla i en population. På selektiv nivå 

riktas insatser till riskgrupper. Insatser på indikerad nivå riktas till individer som behöver 

fördjupade insatser.  

 

Med hälsouppföljning avses insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa, identifiera 

vårdbehov och att initiera insatser. 

 

Hälso- och sjukvård för barn och unga – ett komplext system 
Mödrahälsovård och barnhälsovård utgör en del av primärvården. Regionerna är 

huvudmän och beslutar om mål, prioriteringar, uppdrag, budget och driftsramar för 

verksamheten. Mödrahälsovården och barnhälsovården arbetar hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande och med hälsouppföljning och föräldraskapsstöd. 

Mödrahälsovården svarar för uppföljning av barns hälsa från tillblivande till födsel. 

Barnhälsovården svarar för sådan uppföljning vanligtvis under barnets första fem år. 

 

Från det år barnet börjar förskoleklass vilar ansvaret för hälsouppföljning på elevhälsans 

medicinska insatser. Elevhälsan och dess medicinska insatser regleras i skollagen 

(2010:800). Av skollagen framgår att eleverna i de obligatoriska skolformerna och 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till elevhälsan och att elevhälsa 

bland annat omfattar medicinska insatser. För de medicinska insatserna ska det finnas 

tillgång till skolläkare och skolsköterska. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande 

och förebyggande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Den 

verksamhet som bedrivs inom elevhälsans medicinska insatser definieras i regel som 

hälso- och sjukvård. Den som bedriver hälso- och sjukvård inom elevhälsa är vårdgivare, 

ofta är det skolhuvudmannen. 

 
1 Cispersoner = personer vars kön som tilldelats vid födseln överensstämmer med det juridiska, sociala och upplevda 

könet. 
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Elevhälsans medicinska insatser omfattas därmed av de bestämmelser i hälso- och 

sjukvårdslagstiftningen som gäller vårdgivare.  

 

Ungdomsmottagningarna organiseras på flera sätt och huvudmannaskapet för 

ungdomsmottagningar skiljer sig åt över landet. Det är vanligast att regionen är 

huvudman, då en stor del av verksamheten innehåller medicinska insatser enligt hälso- 

och sjukvårdslagen. Det förekommer även att kommuner driver ungdomsmottagning och 

levererar då insatser enligt socialtjänstlagen. 

 

Primärvården ansvarar för att tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för 

att tillgodose vanligt förekommande vårdbehov. I primärvårdens grunduppdrag ingår 

förebyggande insatser utifrån såväl befolkningens som patientens individuella behov och 

förutsättningar. Primärvården har också, från den 1 juli 2021, ett skärpt  

samordningsansvar för olika insatser. Vård- eller hälsocentralen utgör i dag 

primärvårdenskärnverksamhet och ansvarar för grundläggande behandling i alla åldrar 

inklusive barn och unga. Många kommuner och regioner har under de senaste åren arbetat 

med att bygga upp en första linje som ansvarar för barn och unga med lindrig till måttlig 

psykisk ohälsa oavsett orsak. 

 

Den specialiserade vården för barn och unga består av en mängd specialistverksamheter 

och specialistkompetenser, som varierar i utformning över landet. Utredningen ser barn- 

och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomsmedicin och barn och ungdomshabiliteringen 

som de mest relevanta aktörerna för utredningens systemöversyn.  

 

Barn- och ungdomspsykiatrin riktar sig till barn och unga upp till 18 år med medelsvåra 

till svåra psykiatriska tillstånd där funktionsnivån i vardagen är påverkad. Barn- och 

ungdomspsykiatrin ska erbjuda god tvärprofessionell kompetens för utredning, 

differentialdiagnostik och behandling av barn och ungdomar utifrån symtom, 

funktionsförmåga, utvecklingsnivå och psykosocial situation.  

 

Barn- och ungdomsmedicin tillhandahåller planerad och akut specialiserad barn- och 

ungdomssjukvård. Specialiteten består av många olika grenspecialiteter. Barn- och 

ungdomsmedicinsk vård är tvärprofessionell och präglas av en helhetssyn på barn och 

unga vars hälsa och utveckling som är beroende av många kringliggande faktorer. Den 

medicintekniska utvecklingen har också skapat nya vårdbehov och möjligheter att utreda 

och behandla olika kroniska sjukdomar. Sjukdoms tillstånden är i dag alltmer komplexa 

och kroniska tillstånd blir allt 

vanligare. 

  

Barn- och ungdomshabiliteringen arbetar med prevention, utredning, diagnostik, 

behandling, habilitering och rehabilitering vid medfödda och förvärvade sjukdomar och 

skador i nervsystemet. I uppdraget ingår att stärka patientens förmåga att hantera sin 

situation, och ge verktyg och strategier som kompenserar patientens 

funktionsnedsättning. En ny målgrupp som vuxit till antalet är barn och ungdomar med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

 

I ett komplext system finns inga enkla lösningar för en 

sammanhållen vård 
Enligt direktivet ska utredningen se över förutsättningarna för en sammanhållen god och 

nära vård för barn och unga. Syftet med uppdraget är att uppnå en mer likvärdig vård som 

innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i hela landet. 
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Bakgrunden till uppdraget är problem med en fragmentiserade hälso- och sjukvården utan 

tillräcklig koordinering på nationell, regional och lokala nivå. Detta leder till att barn och 

unga inte alltid får sina behov av vård tillgodosedda. Fragmentiseringen är särskilt 

tydlig på primärvårdsnivå där det förekommer en rad olika huvudmän och 

vårdverksamheter som ansvarar för hälsouppföljning och vårdinsatser för barn och unga 

under olika delar av uppväxttiden. Till dessa verksamheter hör ett antal 

primärvårdsaktörer med regionen som huvudman, mödrahälsovården, barnhälsovården 

och ungdomsmottagningarna samt elevhälsans medicinska insatser som tillhandahålls i 

skolor ofta i skolhuvudmännens regi. Ungdomsmottagningarna arbetar ofta utifrån 

otydliga uppdragsbeskrivningar från respektive huvudman och tillgängligheten till 

ungdomsmottagningarnas verksamhet varierar över landet. För barn och unga med 

psykisk ohälsa tillkommer dessutom ett antal första linjeverksamheter som är 

organiserade på olika sätt i landet. Det finns stora brister i likvärdigheten, inte minst 

gäller det förutsättningarna för elevhälsans medicinska insatser att tillhandahålla 

hälsofrämjande och förebyggande insatser på likvärdiga grunder i landet.  

 

Hälsouppföljningen av barn och unga är inte heller sammanhållen och insatser skiljer sig 

åt både mellan vårdverksamheter och över tid under barns och ungas uppväxt. Det finns 

brister när det gäller tillgången till hälsofrämjande och förebyggande insatser, särskilt för 

barn och unga i skolåldern. Skolans elevhälsa har alltmer utvecklats mot att hantera 

skolsvårigheter och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Barn och unga 

kan dock behöva hälsofrämjande och förebyggande insatser oavsett sina skolresultat. Inte 

heller barn och unga som vare sig arbetar eller studerar efter fullgjord skolplikt tas om 

hand naturligt i systemet. Det finns också brister i samverkan mellan vårdverksamheterna, 

både inom de verksamheter som i första hand tillhandahåller hälsofrämjande och 

förebyggande insatser, dvs. primärvårdens aktörer och elevhälsans medicinska insatser 

och mellan dessa aktörer och den övriga hälso- och sjukvården som huvudsakligen bistår 

med vård och behandling. Bristande samverkan leder till att barns och ungas vårdinsatser 

inte samordnas i tillräckligt hög grad och att barn bollas mellan olika vårdverksamheter.  

 

För att komma tillrätta med problemen med fragmentisering och tillgången till jämlik 

vård har utredningen utrett flera alternativa möjligheter. I enlighet med direktivet har 

lämpligheten och möjligheten med ett samlat huvudmannaskap för de aktuella 

vårdverksamheterna prövats. Utredningen har dock bedömt att det inte finns tillräckliga 

förutsättningar för ett sådant samlat huvudmannaskap. Utredningen har även prövat 

förutsättningarna för en sammanhållen hälsouppföljning med regionen som huvudman 

men även när det gäller detta bedömt att tiden inte är mogen för en sådan förändring.  

 

För att öka förutsättningarna för en mer sammanhållen god och nära vård och likvärdig 

tillgång till de verksamheter som erbjuder hälsofrämjande och förebyggande insatser har 

utredningen även övervägt möjligheten att lagreglera vissa eller samtliga av de berörda 

primärvårdsverksamheterna. Utredningen har dock gjort bedömningen att en sådan 

lagreglering skulle innebära en inskränkning i regioners och kommuners möjligheter att 

planera och organisera hälso- och sjukvården. Utredningen bedömer att det i stället är 

centralt att säkra tillgången till hälsofrämjande och förebyggande insatser för barn och 

unga under hela uppväxttiden samt samordning och koordinering av det sådana insatser 

på nationell nivå. Dessutom bedömer utredningen att det behövs ytterligare åtgärder för 

att stärka samverkan mellan de aktuella vårdverksamheterna och samordning av 

vårdinsatser för barn och unga. 

 

Utredningens bedömningar och förslag  
 

Hälsofrämjande arbete befästs i lag 

Utredningen bedömer att det behövs en tydligare och mer enhetlig styrning av 

hälsofrämjande och förebyggande insatser till barn och unga. Utgångspunkten ska vara att 
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ett helhetsperspektiv på hälsa där alla barns och ungas behov av hälsofrämjande och 

förebyggande insatser ska säkras under hela uppväxttiden oavsett bostadsort, 

sysselsättning, val av skola eller vårdenhet. Utredningen föreslår därför ett förtydligande i 

lag av att hälso- och sjukvården ska arbeta för att främja hälsa och ett bemyndigande att 

meddela föreskrifter om hälso- och sjukvårdens arbete med att främja hälsa och 

förebygga ohälsa hos barn och unga. På så sätt kan en mer sammanhållen och likvärdig 

vård i ett fragmentiserat och komplicerat system komma till stånd. 

 

Nationellt hälsovårdprogram från 0–20 års ålder 

Utredningen föreslår dessutom att ett nationellt hälsovårdsprogram som tar ett 

helhetsgrepp om barns och ungas hälsa, utveckling och välmående under hela 

uppväxttiden, ska tas fram. Samtliga berörda myndigheter, huvudmän för hälso- och 

sjukvård och skola, professions-, patient- och närståendeorganisationer bör vara delaktiga 

i detta arbete. Det nationella hälsovårdsprogrammet ska vara vägledande för 

verksamheterna och tydliggöra vad barn och unga och deras vårdnadshavare kan förvänta 

sig av barn- och ungdomshälsovården i form av hälsofrämjande och förebyggande 

insatser. I detta ska hälsouppföljning, hälsobesök och föräldraskapsstöd vara centrala 

beståndsdelar som bör erbjudas under hela uppväxttiden, från graviditet till vuxen ålder. 

Syftet med hälsovårdsprogrammet är också att vara det sammanhållande kitt som binder 

samman de verksamheter inom primärvården och elevhälsans medicinska insatser som i 

dag utgör barn- och ungdomshälsovården, och bidra till att verksamheterna arbetar utifrån 

samma mål och uppdrag.  

 

En nationell samling kring ett hälsovårdsprogram statuerar att samhället börjar med 

barnen och tydliggör den grundläggande plattformen i hälso- och sjukvården som behövs 

för att barns och ungas behov av hälsofrämjande och förebyggande insatser ska kunna 

tillgodoses. Det lägger också grunden för att barn och unga med mer omfattande behov 

ska kunna uppmärksammas och insatser sättas in i ett tidigt skede. Det stärker därmed 

även primärvårdens uppdrag som bas i hälso- och sjukvården och elevhälsans centrala 

uppdrag när det gäller hälsa, utveckling och välmående. Hälso- och 

sjukvårdshuvudmännen och skolhuvudmännen behöver skapa förutsättningar för att ett 

partnerskap kan utvecklas mellan primärvårdens aktörer och elevhälsans medicinska 

insatser. Dessutom behövs förutsättningar för att den specialiserade vården kan utgöra ett 

konsultativt stöd för primärvården och elevhälsan. 

 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) ska få i uppdrag att i samråd med 

Socialstyrelsen och andra berörda myndigheter och aktörer göra 

kunskapssammanställningar om hälsofrämjande och förebyggande insatser riktade till 

barn och unga avseende fysisk och psykisk hälsa. 

 

Ansvar för skolhuvudmän och rektorer behöver tydliggöras 

Utredningen konstaterar att det förekommer brister när det gäller vårdgivaransvaret i 

skolverksamheten avseende till exempel det systematiska patientsäkerhetsarbetet. 

Kunskapen om hälso- och sjukvårdslagstiftningen är i vissa fall otillräcklig och 

skolhuvudmän som är vårdgivare utför inte alltid sina skyldigheter i enlighet med 

gällande regelverk. 

 

Utredningen föreslår att Socialstyrelsen får i uppdrag att utforma en vägledning om 

skolhuvudmäns och rektorers ansvar när det gäller hälso- och sjukvård. Vägledningen ska 

sammanställa de bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagstiftningen som gäller för hälso- 

och sjukvårdsverksamheten inom elevhälsan och ge vägledning om hur dessa 

bestämmelser ska tolkas. I vägledningen bör även ingå tydlig information om vad 

bestämmelsen om fast vårdkontakt innebär för skolverksamheterna. 
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Hälso- och sjukvården behöver stärka sin samverkan med andra 

aktörer för barns och ungas hälsa 
Myndighetsrapporter visar att det på många håll brister när det gäller samverkan och 

samordningen av vårdinsatser för barn och unga. Detta är särskilt tydligt när det gäller 

samverkan mellan primärvården, barn- och ungdomspsykiatrin och elevhälsan. När 

samverkan brister mellan vårdens aktörer lämnas familjer och barn och unga att själva 

samordna vårdinsatserna och att fungera som informationsbärare. 

 

Samverkan med skolhuvudmän behöver utvecklas 

Utredningen ser behov av en mer strukturerad samverkan mellan de regionala hälso- och 

sjukvårdshuvudmännen och skolhuvudmännen. Utredningen föreslår därför ett 

förtydligande i lag att regionen i sin planering och utveckling av hälso- och sjukvården 

för barn och unga ska samverka med huvudmän för skolväsendet. En mer strukturerad 

samverkan på huvudmannanivå ska skapa förutsättningar för samordning av vårdinsatser 

mellan de aktuella vårdverksamheterna. 

 

Samverkan mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst behöver stärkas 

Utredningen ser behov av att samverkan mellan hälso- och sjukvården för barn och unga 

och socialtjänsten stärks. Utredningen konstaterar att det finns juridiska förutsättningar 

för samverkan mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten, men att huvudmännen 

behöver se till att samverkan utvecklas på alla nivåer i systemet i syfte att ändamålsenligt 

samordna vård- och omsorgsinsatser för barn och unga. 

 

Hälso- och sjukvården och tandvården behöver samordna sina insatser 

Regionen bör i sitt arbete med att planera hälso- och sjukvård och tandvård för barn och 

unga utgå från en bred ansats för barns och ungas hälsa. Utredningen ser därför behov av 

att regionen skapar förutsättningar för att hälso- och sjukvården och tandvården 

samordnar sina vårdinsatser som riktas till barn och unga. Samordning behöver ske på 

alla nivåer i systemet för att barns och ungas vårdbehov ska kunna tillgodoses. 

Utredningen bedömer att det finns goda förutsättningar att stärka utvecklingen mot en 

mer samordnad hälso- och sjukvård och tandvård, eftersom regionen är huvudman för 

både hälso- och sjukvården och tandvården. 

 

Patientkontrakt behöver utvecklas för att anpassas till barns och ungas behov 

Regeringen har tagit initiativ till ett utvecklingsarbete med patientkontrakt. 

Patientkontrakt ska på sikt utgöra en sammanhållen överenskommelse över patientens 

samtliga vård- och omsorgsinsatser och visualiseras via 1177 Vårdguiden. Utredningen 

anser att patientkontrakt kan vara ett värdefullt verktyg för att underlätta samordningen av 

barns och ungas vårdinsatser. Utredningen bedömer dock att arbetet med patientkontrakt 

behöver utvecklas för att i högre grad anpassas till barn och ungas behov. I detta bör ingå 

att pröva hur elevhälsan kan medverka som en aktiv part i arbetet. 

 

Barns rättigheter och behov behöver beaktas systematiskt när 

regionen planerar och organiserar hälso- och sjukvården 
Utredningen konstaterar att hälso- och sjukvården inte alltid möter barns och ungas 

behov. Vid planering och utformning av hälso- och sjukvården som helhet utgör vanligen 

vuxna norm, vilket riskerar att bli alltför begränsat för att tillgodose barns och ungas 

rättigheter och behov. Personcentreringen behöver öka i hälso- och sjukvården för barn 

och unga, för att skapa förutsättningar för delaktighet vid beslut om vård och behandling. 

Barn och unga upplever i ofta att de inte får förutsättningar att vara delaktiga på sina egna 

villkor. 
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Systematiskt arbetssätt för att tillgodose barns och ungas rättigheter och behov av 

delaktighet 

Utredningen bedömer att regionen på ett tydligare och mer systematiskt sätt behöver 

integrera barns och ungas rättigheter och behov i planeringen av hälso- och sjukvården, 

för att i sin organisation göra de anpassningar som krävs.  

 

Barns och ungas och deras närståendes delaktighet vid planeringen och utformningen av 

hälso- och sjukvården behöver säkerställas på alla nivåer i enlighet med 

barnkonventionens bestämmelser. Det handlar om delaktighet när hälso- och sjukvården 

organiseras och planeras. Det kan till exempel ske genom dialoger eller referensgrupper. 

Det handlar också om att skapa förutsättningar för att barn och unga ska kunna vara 

delaktiga i sin egen vård och behandling. 

 

Omställningen till en god och nära vård behöver stärkas med ett 

barnrättsperspektiv 

Utredningen bedömer att den pågående omställningen i hälso- och sjukvården till en god 

och nära vård behöver kompletteras och förstärkas utifrån barnets rättigheter enligt 

barnkonventionen. Det gäller såväl på nationell som regional och lokal nivå.  

 

Omställningen till en god och nära vård är en omfattande reform som kommer att få stor 

betydelse för befolkningens tillgång till vård. Det är därför mycket angeläget att alla 

aspekter av omställningsarbetet analyseras ur ett barnrättsperspektiv. Utredningen 

bedömer att barnrättsperspektivet behöver synliggöras i överenskommelser med SKR och 

i uppdrag till myndigheterna som har en roll i omställningen. Dessutom bedömer 

utredningen att huvudmännens handlingsplaner för omställningen bör analyseras och 

kompletteras ur ett barnrättsperspektiv. 

 

Tryggare övergång från hälso- och sjukvård för barn till hälso- och sjukvård för 

vuxna 

Utredningen bedömer att ett nationellt kunskapsstöd som stödjer en trygg övergång från 

barn- till vuxensjukvård behöver tas fram och att det lämpligen genomförs inom ramen 

för regionernas organisation för kunskapsstyrning. 

 

Hälso- och sjukvårdens ansvar att utse fast vårdkontakt skärps 
Utredningen ser behov av att skärpa kraven på att utse en fast vårdkontakt för barn och 

unga inom den regionfinansierade hälso- och sjukvården. Utredningen föreslår därför att 

det ska framgå av patientlagen att det ska utses en fast vårdkontakt för en patient som inte 

har fyllt 21 år, om det kan antas att det är nödvändigt för att tillgodose patientens behov 

av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet. 

 

Sex steg för ett bättre stöd till barn och unga med psykisk ohälsa 
Utredningen presenterar sex steg som behöver vidtas för att utveckla hälso- och 

sjukvården för barn och unga med psykisk ohälsa, både psykiska besvär och psykiatriska 

tillstånd. Målet är att alla barn och unga ska få insatser som främjar psykisk hälsa och 

förebygger psykisk ohälsa. Insatserna ska ges på universell nivå och riktade insatser ska 

ges till de som behöver få mer fördjupade insatser. Målet är också att utveckla den nära 

vården, där de olika vårdnivåerna samspelar med varandra i vård, stöd och behandling. 

 

Steg 1 handlar om ett bredare förhållningssätt till psykisk hälsa. Hela samhället har ett 

ansvar för hur den psykiska hälsan i befolkningen utvecklas. Hälso- och sjukvården 

behöver ha ett bredare förhållningssätt till psykisk hälsa samt initiera och aktivt delta i 

breda hälsofrämjande insatser och tvärsektoriell samverkan för att främja psykisk hälsa. 

Hälso- och sjukvården behöver ha en beredskap för att möta barn och unga tidigt, på 

deras villkor och utifrån deras behov. Även förskolan och skolan har viktiga roller för 
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barns och ungas förutsättningar att utveckla god hälsa. Det finns ett starkt dubbelriktat 

samband mellan studieresultat och hälsa. 

 

Steg 2 handlar om utredningens förslag som syftar till en sammanhållen barn- och 

ungdomshälsovård. Det är av central betydelse för en likvärdig vård och likvärdiga 

förutsättningar för hälsa och utveckling. En mer sammanhållen barn- och 

ungdomshälsovård som arbetar strukturerat med utgångspunkt från det tidigare beskrivna 

nationella hälsovårdsprogrammet skapar förutsättningar att fånga upp barn och unga med 

psykisk ohälsa i ett tidigt skede och förebygga en allvarlig utveckling som kan kräva mer 

insatser vård i ett senare skede. 

 

Steg 3 handlar om ökad tydlighet i primärvårdsuppdraget när det gäller hälso- och 

sjukvården avseende psykisk ohälsa. Utredningen bedömer att förslaget från utredningen 

En samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) som innebär ett 

förtydligande av primärvårdens ansvar för vård och behandling för psykiska vårdbehov 

bör genomföras. Huvudmännen behöver komma överens om vilka psykiska vårdbehov 

som ska mötas i primärvården och vilka kompetenser som behövs för uppdraget. 

Utredningen bedömer dessutom att pågående och utbyggda projekt kring första 

linjeverksamheter för barns och ungas psykiska hälsa behöver integreras i 

primärvårdsuppdraget. Det är en förutsättning för att skapa en mer enhetlig, likvärdig och 

tillgänglig vård för barn och unga enligt principen en väg in. 

 

Steg 4 handlar om stärkt kompetens och stärkta resurser i primärvården för att möta barn 

och unga med psykisk ohälsa. En stark primärvård med tillräcklig barnkompetens gör det 

möjligt att möta barns och ungas psykiska vårdbehov utifrån individuella förutsättningar 

och behov och att utveckla ett familjecentrerat arbetssätt som bygger på ett psykosocialt 

omhändertagande av hela familjen. En systematisk kompetens- och kunskapsöverföring 

mellan specialiserad vård och primärvård skapar förutsättningar för en alltmer 

ändamålsenlig barnkompetens i primärvården. 

 

Steg 5 handlar om en nära och tillgänglig specialiserad vård. Utredningen bedömer att 

den specialiserade vården behöver ha en tydligare konsultativ och stöttande roll i 

primärvården och elevhälsan, i enlighet med inriktningen mot en nära och tillgänglig 

vård. Det ger en effektivare triagering av vilka barn och unga som behöver insatser i den 

specialiserade vården och vilka som kan få hjälp och stöd på primärvårdsnivån. 

Utvecklingen mot en mer nära specialiserad vård av barn och unga med psykisk ohälsa, 

bidrar också till att höja primärvårdens kompetens att möta psykisk ohälsa. 

 

Steg 6 handlar om att den specialiserade vården för barn och unga, socialtjänsten, 

förskolan/skolan och elevhälsan i högre utsträckning än i dag behöver samordna sig runt 

barn och unga med långvariga och stora behov. 

 

Ett samlat huvudmannaskap för vårdverksamheterna bör inte 

införas 
I enlighet med direktivet har utredningen prövat lämpligheten och möjligheten med ett 

samlat regionalt huvudmannaskap för mödrahälsovården, barnhälsovården, 

ungdomsmottagningarna, vårdcentralen och elevhälsans medicinska insatser. Utredningen 

har bedömt att det inte finns förutsättningar för ett sådant samlat huvudmannaskap och att 

skolhuvudmännen fortsatt ska vara huvudman för elevhälsans medicinska insatser. 

Bedömningen bygger på flera skäl. Ett helt avgörande skäl är att det innebär ett delat 

huvudmannaskap för elevhälsans olika verksamhetsgrenar där ett regionalt 

huvudmannaskap riskerar att skapa en ny gräns mellan elevhälsans medicinska insatser, 

de övriga verksamhetsgrenarna inom elevhälsan och den elevvårdande verksamheten i 

övrigt.  



 

 

Göteborgs Stad Förskoleförvaltningen, tjänsteutlåtande  17 (18) 

   

   

Utredningen bedömer att en sådan förändring av huvudmannaskapet skulle innebära 

inskränkningar i de enskilda, kommunala och de statliga skolhuvudmännens möjlighet att 

organisera, planera, styra och följa upp delar av skolverksamheten. En annan avgörande 

nackdel är de försvårande omständigheter som vård- och skolvalet innebär för regionens 

möjlighet att tillhandahålla de medicinska insatserna på ett samordnat sätt i skolans 

lokaler.  

 

Utredningen har också prövat ett samlat huvudmannaskap för ungdomsmottagningar och 

funnit att den hälso- och sjukvård som bedrivs på ungdomsmottagningar endast kan ha 

regionen som huvudman och att socialtjänst endast kan bedrivas med kommunen som 

huvudman. I de fall verksamheten erbjuder både hälso- och sjukvård och socialtjänst, 

behöver huvudmännen samverka utifrån respektive ansvar. Utredningen bedömer att 

ungdomsmottagningar som erbjuder både hälso- och sjukvård och socialtjänst har bättre 

förutsättningar att ge den unge ett ändamålsenligt och brett stöd. 

 

Regional huvudman för hälsouppföljning kan vara ett möjligt 

framtida vägval 
Utredningen har även utrett möjligheten att införa en sammanhållen hälsouppföljning av 

barn och unga med regionen som huvudman. Med hälsouppföljning avses de hälsobesök 

som i sker i mödrahälsovården, barnhälsovården och elevhälsans medicinska insatser. Det 

skulle innebära att den regionala hälso- och sjukvårdshuvudmannen ansvarar för 

hälsouppföljning under barns och ungas hela uppväxttid från tillblivande till vuxen ålder. 

Utredningen bedömer att förslaget skulle skapa bättre förutsättningar för en mer 

sammanhållen och kontinuerlig och likvärdig hälsouppföljning oavsett bostadsort, val av 

skola eller vårdgivare, vilket skulle gynna utvecklingen av barns och ungas hälsa och 

välmående. Regionerna skulle också få en överblick över barns och ungas 

hälsoutveckling under hela uppväxttiden och kunna planera och samordna 

hälsouppföljningen med vård- och behandlingsinsatser med utgångspunkt från barns och 

ungas behov på ett mer effektivt sätt. Det skulle skapa bättre förutsättningar för att 

samordna barns vårdprocesser när vårdbehov uppmärksammas vid hälsouppföljningen. 

En sammanhållen hälsouppföljning med regionen som huvudman skulle dessutom 

underlätta uppföljningen av hälsan på såväl individuell som aggregerad nivå på ett 

systematiskt sätt. Skolan skulle i högre grad kunna fokusera på elevernas utveckling mot 

utbildningens mål, att skapa goda lärandemiljöer och andra förutsättningar för lärande. 

 

Utredningen bedömer dock att tiden inte är mogen för att genomföra en sådan förändring. 

Det beror bland annat på att primärvården ännu inte är tillräckligt resurssatt för ett sådant 

uppdrag. En viktig förutsättning för att en sådan sammanhållen hälsouppföljning ska 

kunna genomföras är regionens möjligheter att tillhandahålla hälsobesök och 

vaccinationer i skolan. Detta gäller särskilt för vaccinationer. Det finns hinder för en 

sådan utveckling till följd av skol- och vårdval. En annan viktig förutsättning är en 

resursstark elevhälsa med ett tydligare uppdrag att arbeta hälsofrämjande och 

förebyggande för att främja barns och ungas hälsa och förebygga ohälsa både på grupp- 

och individnivå. 

 

Utredningen bedömer att lagförslagen ovan som syftar till att skapa en mer sammanhållen 

god och nära vård för barn och unga och det nationella hälsovårdsprogrammet ska ha 

högsta prioritet. Men om arbetet med det nationella hälsovårdsprogrammet inte skulle ge 

önskat resultat i form av effektiva samverkansstrukturer och likvärdig tillgång till 

programmets insatser oavsett huvudman eller vårdverksamhet bedömer utredningen att 

regeringen kan överväga möjligheten att införa en samlad hälsouppföljning med regionen 

som huvudman. Det i kräver dock att omställningen har kommit längre och att 

primärvården stärkts med resurser och kompetenser. Även elevhälsans resurser behöver 
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säkras och de medicinska insatsernas roll i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet 

stärkas för att kunna stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. 

 

Utredningen återkommer om uppföljning 
I slutbetänkandet kommer utredningen i enlighet med direktivet att återkomma till frågan 

om uppföljning. Det handlar både om förutsättningarna för att följa upp barns och ungas 

hälsa och att följa upp hur huvudmännen arbetar med att genomföra det nationella 

hälsovårdsprogrammet för barn och unga och utredningens förslag i övrigt. 
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-08-17 

Yttrande till kommunstyrelsen över 
Socialdepartementets betänkande Börja med 
barnen! En sammanhållen god och nära vård 
för barn och unga (SOU 2021:34) 

§ 185, N609-1771/21 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har begärt grundskolenämndens yttrande över Socialdepartementets 

betänkande Börja med barnen! En god och nära vård för barn och unga.  
 

Förvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande i ärendet. 

Handling 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-06-04. 

Förvaltningen föreslår att nämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till kommunstyrelsen.   

Beslut 
Grundskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 

kommunstyrelsen.   

__________ 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 

 

  

Grundskolenämnd 

 
  



Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-08-17 

 

Grundskolenämnd 
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Dag för justering 

2021-08-23 

 

Vid protokollet 

 

Rätt utdraget intygar i tjänsten: 
 
 
_____________________________ 

Åke Ström 

Nämndsekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

Åke Ström 

 

 

Ordförande 

Axel Darvik (L) 

 

Justerande 

Bosse Parbring (MP) 
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Yttrande till kommunstyrelsen över 
Socialdepartementets remiss Börja med 
barnen! En sammanhållen god och nära vård 
för barn och unga (SOU 2021:34)  

Förslag till beslut 
I grundskolenämnden 

Grundskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 

kommunstyrelsen.   
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har begärt att grundskolenämnden ska yttra sig gällande betänkandet 

Börja med barnen! En god och nära vård för barn och unga, SOU 2021:34, från 

Socialdepartementet. Syftet är att uppnå en mer likvärdig vård som innefattar 

förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i hela landet. 

Sammantaget ser grundskoleförvaltningen att förslagen kommer att ha en positiv 

inverkan på barn och unga och att det blir en förstärkning av det pågående 

hälsofrämjande arbetet. Flera av förslagen ligger i linje med förvaltningens pågående 

utvecklingsarbete gällande familjecentrerat arbetssätt för barn och unga i skolåren och 

överenskommelsen med Västra Götalandsregionen om barn och ungas hälsa. 

Grundskoleförvaltningens bedömning är att förslagen i betänkandet ska tillstyrkas, dock 

efterfrågas vägledning gällande flera av förslagen för att tydliggöra och säkerställa 

utredningens ambitioner.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen bedömer att förslagen, vid genomförandet, kan komma att generera vissa 

kostnader på huvudmannanivå. Bland annat kommer nya styrdokument, 

kunskapssammanställningar och riktlinjer att tas fram och dessa ska vara vägledande i 

förvaltningens arbete med elevhälsa. Ytterligare en kostnad är kravet på samverkan vilket 

sannolikt kommer att innebära ökad användning av personalresurser inom den centrala 

organisationen men också på verksamhetsnivå i form av utökad kontakt- och 

mötesverksamhet. 

I betänkandet förs ett resonemang angående att förslagen kan ge upphov till minskade 

kostnader och att förslagen är samhällsekonomiskt lönsamma på lång sikt i form av ökat 

humankapital genom exempelvis minskat behov av vård och omsorg senare i livet, ökat 

arbetskraftsdeltagande och minskad kriminalitet.  

Grundskoleförvaltningen 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-06-04 

Diarienummer N609-1771/21 

 

Amanda Andersson, Felicia Yeh Nortoft 

E-post: amanda.2.andersson@grundskola.goteborg.se 
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Förvaltningen ställer sig bakom bedömningen att förslagen kan få positiva konsekvenser 

för samhällsekonomin och anser att nyttan överväger kostnaderna på huvudmannanivå.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Förslaget i sin helhet syftar till att förbättra tillgången till vård för barn och unga som inte 

får sina behov tillgodosedda samt att uppnå en likvärdig vård i hela landet som innefattar 

förebyggande och hälsofrämjande insatser. På primärvårdsnivå ansvarar flera olika 

huvudmän och vårdverksamheter för hälsouppföljning och vårdinsatser för barn och unga 

under olika delar av uppväxttiden.  

Inom grundskoleförvaltningen handlar det specifikt om elevhälsan. Enligt skollagen 

(2010:800) ska elevhälsan främst vara förebyggande och hälsofrämjande och elevernas 

mål mot utveckling ska stödjas. Alla elever ska under skoltiden erbjudas ett visst antal 

hälsokontroller genom hälsobesök. I Göteborg Stads basprogram erbjuds elever 

hälsobesök i årskurs 1 med skolsköterska och skolläkare, i årskurs 4 och årskurs 8 med 

skolsköterska. 

I betänkandet har barnrättsperspektivet säkerställts genom att de fyra grundprinciperna i 

förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) genomsyrat 

arbetet. Artikel 2 om lika rättigheter och icke-diskriminering, artikel 3 om barnets bästa, 

artikel 6 om rätt till liv, överlevnad och utveckling och artikel 12 om rätten att göra sin 

röst hörd och till delaktighet och inflytande. Artikel 24 om barns rätt till hälsa och 

sjukvård har också varit vägledande i arbetet. Dessutom har över 800 barn och unga varit 

delaktiga i arbetet genom samtal och utgjort expertgrupper. 

Förslagen bedöms ha en positiv inverkan på förvaltningens arbete med barn och unga. 

Pågående uppdrag gällande psykisk hälsa, familjecentrerat arbetssätt1, strategisk och 

operativ samverkan mellan stadens förvaltningar kring barn och elever samt den 

överenskommelse som finns med Västra Götalandsregionen om barn och ungas hälsa 

arbetar i samma riktning. Förslagen ligger också i linje med nämndens beslut om 

organisationsförändringar gällande skolenheter och förvaltningens beslut om elevhälsans 

nya organisering och ledning samt förstärkningsområdena. 

Samverkan 
Information har lämnats till de fackliga organisationerna genom Facklig 

samverkansgrupp (FSG) den 16 augusti 2021.  

Bilaga 
Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 

2021:34), Socialdepartementet 

 
1 Tidiga samordnade insatser, https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-

skolan/organisera-tidigt-stod-och-extra-anpassningar/tidiga-och-samordnade-insatser-for-barn-

och-unga 
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Ärendet  
Göteborgs Stad har utsetts till remissinstans för betänkandet, Börja med barnen! En 

sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34).  

Grundskolenämnden har av kommunstyrelsen ombetts att yttra sig gällande förslaget. 

Nämndens yttrande ska vara stadsledningskontoret tillhanda senast den 26 augusti 2021 

och ärendet medger därför ingen bordläggning. Ärendet har beretts av en arbetsgrupp på 

förvaltningen. 

Beskrivning av ärendet 
Regeringen beslutade den 28 november 2019 att uppdra åt en särskild utredare att se över 

förutsättningarna för en mer sammanhållen god nära vård för barn och unga. Syftet är att 

uppnå en mer likvärdig vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för 

barn och unga i hela landet. Syftet är också att genom insatser inom den nära vården för 

barn och unga med psykisk ohälsa avlasta den specialiserade barn- och 

ungdomspsykiatrin (BUP).  

Utredningen lämnar ett antal förslag och bedömningar som presenteras i betänkandet 

Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 

2021:34). Följande förslag presenteras: 

– Ett förtydligande i lag att hälso- och sjukvården ska arbeta för att främja hälsa. 

– Ett bemyndigande att meddela föreskrifter om hälso- och sjukvårdens arbete för att 

främja hälsa och förebygga ohälsa hos barn och unga. 

– Uppdrag till Socialstyrelsen att i samråd med flera myndigheter och organisationer 

utforma ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga 

– Uppdrag till Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) att i samråd med 

Socialstyrelsen och andra berörda myndigheter och aktörer göra 

kunskapssammanställningar om hälsofrämjande och förebyggande insatser riktade till 

barn och unga avseende fysisk och psykisk hälsa. 

– Ett förtydligande i lag att regionen i sin planering och utveckling av hälso- och 

sjukvården till barn och unga ska samverka med huvudmän inom skolväsendet. 

– Ett krav i lag på att en fast vårdkontakt alltid ska utses för personer under 21 år i sådan 

hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs med en region som huvudman, om patienten 

begär det eller om det kan antas att det är nödvändigt för att tillgodose hans eller hennes 

behov. 

Förvaltningens bedömning 
Grundskoleförvaltningen arbetar idag utifrån en överenskommelse med Västra 

Götalandsregionen om barn och ungas hälsa. Överenskommelsen mellan Västra 

Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen gäller sedan den 1 januari 2021 och 

ska främja och tydliggöra struktur och ansvar för samverkan, samarbete och samordning 

mellan berörda verksamheter och gäller alla barn och unga till och med 20 år som 

behöver samordnade insatser i Västra Götaland. Överenskommelsen syftar till att barn 

och unga ska få de insatser de behöver så tidigt som möjligt samt att de får möjlighet att 

påverka insatserna.  
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Bland annat ingår samordnad individuell plan (SIP) där skola är en jämbördig part i 

processen, samverkan kring barn som är placerade utanför hemmet samt att tidigare 

Västbus riktlinjer ingår i överenskommelsen2. Förvaltningen bedömer att det är ett 

välfungerande samarbete som fortsatt behöver bevakas och bevaras för att väl inarbetade 

och fungerande ansvarsfördelning är helt avgörande för att ta ansvar för och arbeta i 

enlighet med förslagen i betänkandet. 

Förslagen i betänkandet presenteras nedan i korthet under ett antal rubriker rubricerade 

med betänkandets numrering följt av förvaltningens ställningstaganden.  

6.2 Förtydligande av skyldigheten att arbeta med att främja hälsa 

Förslag: Det ska uttryckligen anges i 3 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) att 

hälso- och sjukvården ska arbeta för att främja hälsa. 

Förvaltningens ställningstagande: Förvaltningen tillstyrker förslaget. Positivt med en 

förstärkning av det uppdrag som finns idag. 

6.2.3 Bemyndigande att meddela föreskrifter om hälso- och sjukvårdens arbete för att 

främja hälsa och förebygga ohälsa hos barn och unga 

Förslag: Det ska införas en ny punkt i 6 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) av 

vilken det framgår att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om hälso- och sjukvårdens arbete för att främja hälsa och förebygga 

ohälsa hos barn och unga. 

Det ska införas en paragraf, 8 kap. 3 §, i hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) av 

vilken det framgår att Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om hälso- och sjukvårdens 

arbete för att främja hälsa och förebygga ohälsa hos barn och unga. 

Regeringen bör ge Socialstyrelsen i uppdrag att meddela föreskrifter i enlighet med det 

föreslagna bemyndigandet. 

Förvaltningens ställningstagande: Förvaltningen tillstyrker förslaget. Positivt med 

föreskrifter som konkretiserar och därmed underlättar det praktiska arbetet. Det kommer 

också att medföra tydligare förväntningar på parterna i samverkan vilket skapar 

förutsättningar för likvärdig och god vård. 

6.3 Nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga 

6.3.1 Inriktningen på det nationella hälsovårdsprogrammet för barn och unga 

Förslag: Utredningen föreslår att ett nationellt hälsovårdsprogram för hälsofrämjande och 

förebyggande insatser riktade till barn och unga under hela uppväxttiden tas fram.  

Regeringen bör ge Socialstyrelsen i uppdrag att utforma programmet i nära samarbete 

med Folkhälsomyndigheten, Statens skolverk och Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

Huvudmän för hälso- och sjukvård och skola, SKR, myndigheter och professions- och 

patient- och närståendeorganisationer ska vara delaktiga vid utformningen av 

programmet. 

 
2 https://www.vardsamverkan.se/nyheter/samverkan-barn-och-ungas-halsa-i-vastra-gotaland---

overenskommelsen-ar-klar/ 
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Förvaltningens ställningstagande: Förvaltningen tillstyrker förslaget. Likvärdigheten 

bedöms öka och vårdgivarens ramar tydliggörs, behov av lokala dokument och 

vårdhandböcker kan komma att försvinna. Det är i sammanhanget viktigt att se över och 

tydliggöra gränsdragning mellan att vara patient och elev eftersom vård är frivilligt. 

Dessa distinktioner behöver tydligt adresseras till ansvariga för verksamheterna för att 

den enskildes rätt ska säkerställas i de olika uppdragen.  

Förslaget ligger i linje med förvaltningens utvecklingsarbete med regionen gällande 

familjecentrerat arbetssätt för barn och unga i skolåren. 

6.4 Organisation, planering och samverkan i hälso- och sjukvården som riktar sig 

till barn och unga 

6.4.1 Förstärkt samverkan mellan region och skolhuvudmän 

Förslag: Det ska i ett andra stycke i 7 kap. 7 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 

regleras att regionen, i planeringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården till barn 

och unga, särskilt ska samverka med huvudmän inom skolväsendet. 

Förvaltningens ställningstagande: Förvaltningen tillstyrker förslaget. Positivt att 

ansvaret för samverkan finns hos regionen och att skolan kan påverka utifrån behov och 

utformning. Det finns frågetecken kring på vilken nivå samverkan ska ske och det kan 

påverka effekten av samverkan. Grundskoleförvaltningen är dock en relativt stor 

samverkanspart, både resurs- och kompetensmässigt. Kravet på samverkan kan komma 

att innebära utökade arbetsuppgifter inom grundskoleförvaltningen. 

Förslaget ligger i linje med förvaltningens utvecklingsarbete med regionen gällande 

familjecentrerat arbetssätt för barn och unga i skolåren och regionens kraftsamling för 

fullföljda studier samt överenskommelse med Västra Götalandsregionen om barn och 

ungas hälsa.  

6.4.2 Hälso- och sjukvårdens samverkan och samordning med socialtjänst och 

tandvård behöver stärkas 

Bedömning: Regionen bör i planeringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården till 

barn och unga stärka sin samverkan med socialtjänsten. 

Regionen bör i planeringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården och tandvården till 

barn och unga stärka samordningen mellan verksamheterna. 

Patientkontrakt3 bör utgöra ett verktyg för att underlätta samverkan mellan hälso- och 

sjukvården och övriga aktörer. Inom ramen för det pågående utvecklingsarbetet mellan 

staten och SKR bör patientkontrakt utvecklas och anpassas till barns och ungas behov och 

förutsättningar. I detta ingår bland annat att undersöka hur elevhälsan kan utgöra en part i 

arbetet. 

 
3 Inom ramen för överenskommelsen mellan regeringen och SKR om God och nära vård – En omställning av hälso- och 

sjukvården med primärvården som nav pågår ett arbete med att införa patientkontrakt. Patientkontraktet består av fyra 
delar, en överenskommelse mellan patient och vårdgivare, en fast vårdkontakt, en överenskommen tid och en 

sammanhållen plan. 
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Förvaltningens ställningstagande: Förvaltningen delar utredningens bedömning. Det 

ligger i linje med förvaltningens utvecklingsarbete med regionen gällande 

familjecentrerat arbetssätt för barn och unga i skolåren.  

6.4.3 Systematiskt arbetssätt med barns och ungas rättigheter och behov 

Bedömning: Regionerna behöver systematiskt integrera barns och ungas rättigheter och 

behov i planeringen och organiseringen av hälso- och sjukvården. 

Förvaltningens ställningstagande: Förvaltningen delar utredningens bedömning. 

Positivt att förtydliga ambitionen med fokus på barn och ungas rättigheter och behov. 

Vägledning efterfrågas. Skolan ska informera vårdnadshavare till och med att eleven 

fyller 18 år.  

6.4.4 Omställningen till en god och nära vård behöver stärkas med ett 

barnrättsperspektiv 

Bedömning: Regionerna behöver komplettera och förstärka den pågående omställningen 

i hälso- och sjukvården till en god och nära vård med ett barnrättsperspektiv. Det gäller 

såväl på nationell som regional och lokal nivå. 

Förvaltningens ställningstagande: Förvaltningen delar utredningens bedömning. 

Positivt med tydlig ambition men oklart hur barnrättsperspektivet ska tillvaratas. 

Vägledning efterfrågas. 

6.4.5 Tryggare övergång från hälso- och sjukvård för barn till hälso- och sjukvård för 

vuxna 

Bedömning: Ett nationellt kunskapsstöd som stödjer en trygg övergång från hälso- och 

sjukvård för barn till hälso- och sjukvård för vuxna behöver tas fram och implementeras. 

Det genomförs lämpligen inom ramen för nationellt system för kunskapsstyrning. 

Förvaltningens ställningstagande: Förvaltningen delar utredningens bedömning. Bra 

insats för att förtydliga barnrättsperspektivet och de samverkansfrågor som kan uppstå. 

Vägledning efterfrågas. 

6.5 Fast vårdkontakt för barn och unga 

6.5.3 Om patienten inte har fyllt 21 år ska en fast vårdkontakt utses om patienten begär 

det eller om det kan antas att det är nödvändigt 

Förslag: Det ska införas ett andra stycke i 6 kap. 2 § patientlagen (2014:821) som anger 

att om patienten inte har fyllt 21 år ska en fast vårdkontakt utses om patienten begär det, 

eller om det kan antas att det är nödvändigt för att tillgodose hans eller hennes behov. 

I 1 kap. 2 § patientlagen ska det anges att 6 kap. 2 § andra stycket patientlagen endast 

gäller hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs med en region som huvudman. 

Förvaltningens ställningstagande: Förvaltningen tillstyrker förslaget. Positivt med 

ambitionen att barn och unga ska få den vård som de har behov av och som skapar en mer 

jämlik vård. 
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6.6 Vägledning för rektorer och skolhuvudmän 

Bedömning: Socialstyrelsen bör i samråd med Statens skolverk få i uppdrag att utforma 

en särskild vägledning om skolhuvudmäns och rektorers ansvar i fråga om hälso- och 

sjukvård. I vägledningen bör ingå tydlig information om vad bestämmelsen om fast 

vårdkontakt innebär för skolverksamheterna. 

Förvaltningens ställningstagande: Förvaltningen tillstyrker förslaget. Viktigt med 

gränsdragning och förtydligande gällande ansvar mellan vård och egenvård. För elever 

med stora behov och omfattande hälsoproblem kan egenvården vara omfattande. 

6.7 Sex steg för ett bättre stöd till barn och unga med psykisk ohälsa 

Bedömning: Utredningen bedömer att följande sex steg systematiskt behöver vidtas för 

att till stånd en mer sammanhållen, likvärdig, ändamålsenlig och samordnad hälso- och 

sjukvård för barn och unga med psykisk ohälsa: 

1. Ett bredare förhållningssätt till psykisk hälsa.  

2. Ett nationellt hälsovårdsprogram, med skärpt fokus på psykisk hälsa, som erbjuds av en 

sammanhållen barn- och ungdomshälsovård.  

3. Ökad tydlighet i primärvårdsuppdraget när det gäller psykiska vårdbehov hos barn och 

unga.  

4. Primärvården och den nära vården behöver stärkas med resurser, kompetenser och 

metoder för att kunna möta barn och unga med psykiska vårdbehov.  

5. Den specialiserade vården behöver stärka sin konsultativa roll och bli mer nära och 

tillgänglig för primärvården och elevhälsan.  

6. Den specialiserade vården, socialtjänsten, förskola/skola och elevhälsan behöver 

samordna sig kring barn och unga med stora och långvariga behov. 

Förvaltningens ställningstagande: Förvaltningen delar utredningens bedömning. 

Positivt med ambitioner och krav på aktiv deltagande i hälsofrämjande insatser i 

samverkan. Bra även att täcka in skolväsendet som träffar alla barn och unga. Viktigt att 

arbetet utförs av professioner inom elevhälsan.  

Viktigt också att ansvarsfördelningen inom regionen fungerar och att elevhälsan inte får 

den behandlande roll som specialistvården har. Konsultation måste innebära samråd 

utifrån respektive kompetens och inte bestämma hur skolan ska arbeta, vad skolan ska 

göra eller vilka beslut om särskilt stöd som rektorer ska fatta. 

I regionen har projektet med tilläggsuppdraget ungas psykiska hälsa till vårdcentraler 

varit framgångsrik och permanentats i regionala medicinska riktlinjerna. Det har även 

upplevts framgångsrikt och stärkt samverkan med staden och därmed förutsättningarna 

för en sammanhållen barn- och ungdomshälsovård.  
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6.8 Förutsättningar för ett samlat huvudmannaskap för barn- och 

ungdomshälsovården 

6.8.1 Primärvårdens aktörer och elevhälsans medicinska insatser bör inte samlas under 

ett regionalt huvudmannaskap 

Bedömning: Utredningen bedömer att ett samlat huvudmannaskap för primärvårdens 

aktörer och elevhälsans medicinska insatser i dag inte är lämpligt. Elevhälsans 

medicinska insatser ska därför fortsatt vara skolhuvudmännens ansvar. 

Förvaltningens ställningstagande: Förvaltningen delar utredningens bedömning. 

Förutsättningarna för en hälsofrämjande skolutveckling bygger på en organisering för en 

samlad elevhälsa hos skolhuvudmännen, ibland kan medicinska insatser inom elevhälsan 

vara vägen in för att förstå utmaningarna i skolhuvudmännens ansvar för respektive elev.  

 

6.8.2 Olika huvudmannaskap för ungdomsmottagningarna har prövats 

Bedömning: Ungdomsmottagningar som erbjuder både hälso- och sjukvårdsinsatser och 

socialtjänstinsatser har bättre förutsättningar att ge barnet eller den unge det stöd som hen 

behöver. 

Förvaltningens ställningstagande: Förvaltningen delar utredningens bedömning. 

Positivt med helhet.  

6.9.2 Bör regionen ansvara för hälsouppföljningen av barn och unga? 

Bedömning: Om arbetet med det nationella hälsovårdsprogrammet inte ger önskat 

resultat i form av effektiva samverkansstrukturer och likvärdig tillgång till programmets 

insatser oavsett huvudman eller vårdverksamhet bör regeringen överväga möjligheten att 

införa en samlad hälsouppföljning med regionen som huvudman. En sådan reform kräver 

att den pågående nationella omställningen mot nära vård med en resursstarkare 

primärvård som nav, har kommit längre än i dag. 

Förvaltningens ställningstagande: Förvaltningen delar utredningens bedömning. 

Information och kunskap om barn och unga som går i grundskolan kommer att finnas 

inom elevhälsan, viktigt att samverkansformerna med regionen fungerar. 

 

Göteborgs Stad Grundskoleförvaltningen 
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-08-24 

Yttrande Remiss Socialdepartementet - Börja 
med barnen! En sammanhållen god och nära 
vård för barn och unga (SOU 2021:34) (SLK 
Underremiss dnr 0852/21) 

§ 138, 0539/21 
  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

1. att tillstyrka utredningens förslag 6.2, 6.2.3, 6.3, 6.4.1, 6.5.3 och 7 med 

utbildningsförvaltningens synpunkter i beaktande. 

2. att utbildningsnämnden delar utredningens bedömningar gällande punkterna 

6.4.2 - 6.4.5, 6.6, 6.7.1 – 6.7.6, 6.8, 6.8.2, 6.9.2 med 

utbildningsförvaltningens synpunkter i beaktande. 

3. Att tjänsteutlåtandet överlämnas till Stadsledningskontoret som 

Utbildningsnämndens yttrande angående utredningen Socialdepartementet - 

Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga 

(SOU 2021:34)   

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

 

Handling/ar 
Tjänsteutlåtande 2021-53 

Facklig samverkansgrupp 2021-06-16 

 

Justering 
2021-08-24 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

 

 

Utbildning 

 
  



Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-08-24 

 

Utbildning 
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Dag för justering 

2021-08-24 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Britta Ryding 

 

 

Ordförande 

Pär Gustafsson 

 

Justerande 

Anna-Klara Behlin 
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SLK Underremiss dnr 0852/21 - 
Socialdepartementet - Börja med barnen! En 
sammanhållen god och nära vård för barn och 
unga (SOU 2021:34)   

Förslag till beslut 
I utbildningsnämnden 

1. Att tillstyrka utredningens förslag 6.2, 6.2.3, 6.3, 6.4.1, 6.5.3 och 7 med 

utbildningsförvaltningens synpunkter i beaktande. 

2. Att utbildningsnämnden delar utredningens bedömningar gällande punkterna 

6.4.2 - 6.4.5, 6.6, 6.7.1 – 6.7.6, 6.8, 6.8.2, 6.9.2 med 

utbildningsförvaltningens synpunkter i beaktande. 

3. Tjänsteutlåtandet överlämnas till Stadsledningskontoret som 

Utbildningsnämndens yttrande angående utredningen Socialdepartementet - 

Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga 

(SOU 2021:34)   

Sammanfattning 
Göteborgs Stad är en av remissinstanserna för SOU 2021:34, Börja med barnen! En 

sammanhållen god och nära vård för barn och unga. Stadsledningskontoret har skickat ut 

underremisser till berörda skolnämnder. Förvaltningen har tagit fram ett förslag på 

yttrande som stadsledningskontoret kommer att väga ihop med övriga nämnders 

yttranden. Nämndens yttrande skall vara Stadsledningskontoret tillhanda senast den 25 

augusti 2021.  

Utredningen lämnar förslag och bedömningar med syfte att ska minska fragmentiseringen 

och glappen i hälso- och sjukvården samt bryta trenden med ökad psykisk ohälsa hos barn 

och unga. Utredningen föreslår att ett nationellt hälsovårdsprogram ska tas fram för att 

bidra till att barns och ungas hälsa kontinuerlig följs upp och stöttas på ett likvärdigt sätt 

under uppväxten. Utredningen förslår att det hälsofrämjande arbetet ska förtydligas i 

hälso- och sjukvårdslagen och ett bemyndigande att meddela föreskrifter om hälso- och 

sjukvårdens arbete för att främja hälsa och förebygga ohälsa hos barn och unga. 

Utredningen ger förslag på lagkrav och bedömningar som ska leda till bättre samverkan 

mellan berörda huvudmännen och aktörer inom hälso- och sjukvård för barn och unga 

och insatser för ökad kunskap om uppdragen. Utredningen beskriver också sex steg med 

bedömningar om behov av utveckling för att barn och unga med psykisk ohälsa ska få ett 

mer ändamålsenligt och samordnat stöd i vården. De föreslagna förändringarna är i rätt 

riktning för att åtgärda de systembrister som påtalas i utredningen. Förvaltningen 

tillstyrker därmed utredningens förslag och bedömningar men saknar mer konkreta 

Utbildningsförvaltningen 

 
  

Tjänsteutlåtande Nr: 2021-53 

Utfärdat 2021-07-03 

Diarienummer 0539/21 

 

Handläggare: 

Maija Söderström 

Telefon: 031 -367 00 16 

E-post: maija.söderström@educ.goteborg.se 
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förslag från utredningen för att åstadkomma en tydligare nationell styrning gällande 

uppdrag och uppföljning för de olika verksamheterna som god samverkan sedan kan 

bygga på. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
I utredningen finns en kvantitativ sammanställning för beräknade kostnader utifrån de 

faktiska förslag som framkommer. Utifrån utredningens bedömningar skulle förslagen på 

sikt bli samhällsekonomiskt gynnsamma. I initialläget förväntas tillfälliga kostnader för 

berörda myndigheter vid framtagande av föreskrifter och framtagande av nationellt 

hälsovårdsprogram. De kostnader förvaltningen kan bedöma som större och med 

påverkan på längre sikt för är kostnader det förstärkta kravet på fast vårdkontakt för 

personer under 21 år och att bygga strukturer för samverkan och säker 

informationsöverlämning mellan samverkande vårdverksamheter. Samtidigt bedömer 

förvaltningen att tidiga insatser inom hälso- och sjukvård som når fler barn och unga 

leder till en stor samhällsekonomisk vinst om den unga fullföljer sin skolgång eller 

minskade behov från hälso- och sjukvården senare i livet. Ökad samverkan och en mer 

sammanhållen vård förväntas också leda till effektivare användning av resurserna på sikt. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Utbildningsförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Utredningens hade i uppdrag att ta fram förslag för att förbättra barn och ungas tillgång 

till en likvärdig vård och ett robust hälsovårdssystem. Barnkonventionens fyra 

grundprinciper, artikel 2 om lika rättigheter och ickediskriminering, artikel 3 om barnets 

bästa, artikel 6 om rätt till liv, överlevnad och utveckling och artikel 12 om rätten att göra 

sin röst hörd och till delaktighet och inflytande har genomsyrat arbetet med utredningen 

och de förslag och bedömningar som tagits fram. Utbildningsförvaltningens bedömning 

är att utredningens perspektiv har varit på hälso- och sjukvård, men 

utbildningsförvaltningen saknar helhetsperspektivet för barns och ungas rätt till 

utbildning och utveckling i utredning. Utbildningsförvaltningen anser att samverkan 

mellan de olika nivåerna inom skola, socialtjänst och primärvård samt specialiserad vård 

behöver utgå från de olika verksamheternas huvuduppdrag och hur de olika 

verksamheterna bidrar till helheten för barn och unga, i takt med att någon av 

verksamheternas uppdrag och förutsättningar förändras borde också konsekvenserna för 

de övriga verksamheterna belysas för att upprätthålla möjligheterna till fortsatt god 

samverkan och fördelning av resurser.  

Samverkan 
Förslaget samverkas i facklig samverkansgrupp 2021-08-16. 

Bilagor 
1. SOU 2021-34 del 1.pdf 

2. SOU 2021-34 del 2.pdf 

3. Sammanfattning SOU 2021-34.pdf 



 

 

Göteborgs Stad Utbildning, tjänsteutlåtande 3 (15) 

Ärendet  
Göteborgs Stad är en av remissinstanserna för SOU 2021:34, Börja med barnen! En 

sammanhållen god och nära vård för barn och unga, Socialdepartementet. 

Stadsledningskontoret har skickat ut underremisser till berörda nämnder. Förvaltningen 

har tagit fram ett förslag på yttrande som stadsledningskontoret kommet att väga ihop 

med övriga nämnders yttranden.  

Nämndens yttrande skall vara Stadsledningskontoret tillhanda senast den 25 augusti 

2021.  

Beskrivning av ärendet 
Regeringen beslutade 2019 om att en utredning skulle se över förutsättningarna för en 

mer sammanhållen god vård för barn och unga.  

Utredningen fick följande uppdrag:  

• utreda förutsättningarna för en sammanhållen och resurseffektiv god och nära 

vård för barn och unga och föreslå hur en sådan reform ska kunna genomföras på 

ett ändamålsenligt sätt, 

• bedöma hur barn och unga med lättare psykisk ohälsa ska kunna erbjudas 

ändamålsenligt stöd i högre utsträckning än vad som sker i dag, exempelvis 

genom att det införs en ny vårdinsats inom primärvården, 

• föreslå hur en samlad uppföljning av barns och ungas fysiska och psykiska hälsa 

kan utformas som stödjer utvecklingen dels av det hälsofrämjande arbetet för 

barn och unga både på individuell och nationell nivå, dels av vårdens utformning 

och innehåll, 

• i dialog med företrädare för regioner, kommuner och enskilda skolhuvudmän 

främja utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård för barn och unga på 

regional och lokal nivå, 

• ta fram underlag som regeringen kan använda i utformningen av en 

överenskommelse som syftar till att uppnå målet om en köfri barn-och 

ungdomspsykiatri, med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), och 

• lämna nödvändiga författningsförslag och säkerställa att de förslag som lämnas 

särskilt beaktar lagstiftning som behandlar integritetsaspekter 
 

Delar av uppdragen redovisades i maj 2021 i delbetänkandet Börja med barnen! En 

sammanhållen god och nära vård för barn och unga, Socialdepartementet, SOU 2021:34. 

Utredningen fick som särskilt uppdrag att särskilt ha fokus på primärvårdens aktörer och 

elevhälsans medicinska insatser. 

 

Bakgrund 

Hälso- och sjukvården för unga utgörs av ett komplicerat system med många aktörer.  

Primärvården utgör basen i hälso- och sjukvårdssystemet och svarar för grundläggande 

medicinsk behandling av alla typer av sjukdomar. Till primärvården hör till exempel 

vårdcentraler, mödrahälsovård och barnhälsovård. Många kommuner och regioner har 

under de senaste åren arbetat med att bygga upp en första linje som ansvarar 

för barn och unga med lindrig till måttlig psykisk ohälsa oavsett orsak. 

 

Av skollagen framgår att eleverna i de obligatoriska skolformerna, gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan ska ha tillgång till elevhälsan och i elevhälsa ingår elevhälsans 

medicinska insatser. 
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Den specialiserade vården för barn och unga består av en mängd specialistverksamheter 

och specialistkompternser, dit hör bland annat barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och 

ungdomsmedicin och barn- och ungdomshabiliteringen. 

 

Ungdomsmottagningar riktar sig vanligen till ungdomar i åldrarna 13–25 år och ses 

som ett komplement till övrig hälso- och sjukvård. De har lång erfarenhet av att möta 

unga i syfte att främja fysisk och psykisk hälsa, med fokus på sexuell 

och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).  

 

Därtill kommer vårdinsatser inom tandvård och socialtjänsten. 

  

Ansvaret för att organisera, planera och finansiera ovanstående system av vård för barn 

och unga vilar på flera olika huvudmän; regionen, kommunen samt kommunala, enskilda, 

statliga och regionala skolhuvudmännen. Vårdverksamheterna styrs dessutom av olika 

lagrum, uppdrag och förutsättningar i övrigt. Sammantaget kan barn- och 

ungdomshälsovården beskrivas som en fragmentiserad verksamhet som omfattar flera 

huvudmän och verksamheter.  

 

Problembild  

Den problembild som framträder i utredningen Börja med barnen! En sammanhållen god 

och nära vård för barn och unga, Socialdepartementet, är en fragmentiserad barn- och 

ungdomsvård med bland annat systembrister, otydlighet i styrning och uppdrag, bristande 

likvärdighet och hinder i barnets och den ungas hälsouppföljning. Utredningen pekar 

särskilt på brister i samverkan mellan vårdverksamheterna, både inom de verksamheter 

som i första hand tillhandahåller hälsofrämjande och förebyggande insatser, det vill säga 

primärvårdens aktörer och elevhälsans medicinska insatser och mellan dessa aktörer och 

den övriga hälso- och sjukvården som huvudsakligen bistår med vård och behandling. 

Dessa brister beskrivs i utredningen leda till en rad konsekvenser för barn och unga.  

• Det kan vara svårt att veta när man ska söka hjälp och vart man ska vända sig, 

framför allt vid psykisk ohälsa.  

• För barn och unga med behov av ökade insatser, där fler professioner och 

verksamheter är berörda, blir det otydligt vem som har det samordnadande 

ansvaret och var de kan få hjälp.  

• Det uppstår glapp i överlämningarna eller mellan verksamheterna vilket kan leda 

till att unga faller mellan stolarna. Till exempel får unga som varken studerar 

eller arbetar inte del av elevhälsans främjande och förebyggande insatser.  

• Ett återkommande problem är brister i övergången från hälso- och sjukvård för 

barn och unga till hälso- och sjukvård för vuxna.  

 

Problemen rör enligt utredningen huvudsakligen barn och unga med 

funktionsnedsättning, psykiatriska tillstånd och andra kroniska sjukdomar och uppstår i 

övergångar mellan den specialiserade vården, till exempel barn- och ungdomsmedicin, 

psykiatri eller habilitering och vuxensjukvård eller primärvård. 
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Utredningens förslag  

I utredningen presenteras följande förslag sammanfattande i nedanstående punkter: 

 

• Ett förtydligande i lag att hälso- och sjukvården ska arbeta för att främja hälsa. 

• Ett bemyndigande att meddela föreskrifter om hälso- och sjukvårdensarbete för 

att främja hälsa och förebygga ohälsa hos barn och unga. 

• Uppdrag till Socialstyrelsen att i samråd med flera myndigheter och 

organisationer utforma ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga 

• Uppdrag till Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) att i samråd med 

Socialstyrelsen och andra berörda myndigheter och aktörer göra 

kunskapssammanställningar om hälsofrämjande och förebyggande insatser 

riktade till barn och unga avseende fysisk och psykisk hälsa.  

• Ett förtydligande i lag att regionen i sin planering och utveckling av hälso- och 

sjukvården till barn och unga ska samverka med huvudmän inom skolväsendet. 

• Ett krav i lag på att en fast vårdkontakt alltid ska utses för personer under 21 år i 

sådan hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs med en region som 

huvudman, om patienten begär det eller om det kan antas att det är nödvändigt för 

att tillgodose hans eller hennes behov. 

 

 

Utredningen bedömer att dessa åtgärder ska minska fragmentiseringen och glappen i 

hälso- och sjukvården och bryta trenden med ökad psykisk ohälsa hos barn och unga.  

Utredningen menar att ett nationellt hälsovårdsprogram skulle bidra till att barns och 

ungas hälsa kontinuerlig följs upp och stöttas på ett likvärdigt sätt under uppväxten.  

 

Utredningens förslag och bedömningar presenteras mer utförligt nedan tillsammans med 

förvaltningens kommentarer. Utbildningsförvaltningen har i huvudsak beaktat de delarna 

i förslagen och bedömningarna som berör gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.  

 

Förvaltningens bedömning 
Utredningen har kommit med förslag som innebär ändringar i hälso- och sjukvårdslagen 

samt nya uppdrag till myndigheter och men även övervägt ytterligare ändringar utifrån 

direktiven men bedömt att dessa inte bör genomföras.  

Sammantaget bedömer utbildningsförvaltningen att utredningens förslag att tydliggöra 

uppdraget att främja hälsa och att anpassa hälso- och sjukvårdens uppdrag till barn och 

unga är positivt och i linje med elevhälsans uppdrag. De föreslagna förändringarna är i 

rätt riktning och kan åtgärda vissa av de systembrister som påtalas i utredningen. 

Utredningens övriga förslag tar sin ansats främst i bättre samverkan mellan berörda 

huvudmännen och aktörer inom hälso- och sjukvård för barn och unga och att de ska få 

bättre kunskap om och ta större ansvar för sina uppdrag. Av de erfarenheter som 

utbildningsförvaltningen har gällande samverkan och hälsouppföljning av barn och unga 

bedömer utbildningsförvaltningen att förslagen i sig syftar till att komma åt de 

identifierade bristerna, men ser de inte som tillräckliga. Det behövs även tydligare 

nationell styrning gällande uppdrag och uppföljning och det är för tidigt att bedöma om 

ett nationellt hälsovårdsprogram som föreslås i utredningen är tillräckligt för att 
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åstadkomma detta. 

I utredningen är perspektivet på samverkan främst inom hälso- och sjukvården, men 

utbildningsförvaltningen saknar helhetsperspektivet för barns och ungas rätt till 

utbildning och utveckling. Utbildningsförvaltningen anser att samverkan mellan de olika 

nivåerna inom skola, socialtjänst och primärvård samt specialiserad vård behöver utgå 

från de olika verksamheternas huvuduppdrag och hur de olika verksamheterna bidrar till 

helheten för barn och unga, och i takt med att någon av verksamheternas uppdrag och 

förutsättningar förändras behöver också konsekvenserna för de övriga verksamheterna 

belysas och åtgärder genomföras för att upprätthålla möjligheterna till fortsatt god 

samverkan och fördelning av resurser . Exempel på förändringar som haft påverkan i 

uppdrag och förutsättningar för samtliga aktörer är hur elevhälsans uppdrag förändrades 

2010, ett skärpt samordningsansvar för primärvården från 1 juli 2021 samt att ett system 

med skol- och vårdval har byggts upp. 

 

Nedan presenteras utredningens förslag till ändringar och även de bedömningar där 

ändringar övervägts men inte föreslås att genomföras, de citeras kursivt enligt den 

kapitelindelning de följer i delbetänkandet Börja med barnen! En sammanhållen god och 

nära vård för barn och unga, Socialdepartementet. Efter utredningens förslag eller 

bedömning följer utbildningsförvaltningens bedömning med tillhörande kommentar. 

 
6.2 Förtydligande av skyldigheten att arbeta för att främja hälsa   
Förslag: Det ska uttryckligen anges i 3 kap. 2 paragrafen hälso- och sjukvårdslagen 

(2017:30) att hälso- och sjukvården ska arbeta för att främja hälsa. 

Förvaltningens bedömning: Utbildningsförvaltningen tillstyrker förslaget 

Kommentar: Utbildningsförvaltningen är positiv till att alla verksamheter som bedriver 

hälso- och sjukvård får ett förtydligande enligt lag att arbeta för att främja hälsa.  

 

6.2.3 Bemyndigande att meddela föreskrifter om hälso- och sjukvårdens arbete för att 
främja hälsa och förebygga ohälsa hos barn och unga   
Förslag: Det ska införas en ny punkt i 6 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) av 

vilken det framgår att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om hälso- och sjukvårdens arbete för att främja hälsa och förebygga 

ohälsa hos barn och unga.  

Förslag: Det ska införas en paragraf, 8 kap. 3 §, i hälso- och sjukvårdsförordningen 

(2017:80) av vilken det framgår att Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om hälso- och 

sjukvårdens arbete för att främja hälsa och förebygga ohälsa hos barn och unga. 

Förslag: Regeringen bör ge Socialstyrelsen i uppdrag att meddela föreskrifter i enlighet 

med det föreslagna bemyndigandet. 

 

Förvaltningens bedömning: Utbildningsförvaltningen tillstyrker förslagen 

Kommentar: Utbildningsförvaltningen instämmer med utredningen om att 

bemyndigandena ovan har en koppling till den föreslagna förändringen i 3 kap. 2 

paragrafen hälso- och sjukvårdslagen, med ett förtydligande om skyldigheten att arbeta 

för att främja hälsa. Detaljerade föreskrifter utformade för samtliga aktörer som bedriver 

hälso- och sjukvård för barn och unga bedömer utbildningsförvaltningen stöder en 
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tydligare nationell styrning, mer likvärdig vård och en mer sammanhållen vård för barn 

och unga. 

Utredningen är inte klar med förslag till hur uppföljningen av insatser som ges till barn 

och unga ska genomföras och skriver att det kommer att ytterligare behandlas i 

slutbetänkandet av utredningen. Utbildningsförvaltningen bedömer är att det är av stor 

vikt att föreskrifterna harmonieras med eventuella nya förslag till slutbetänkandet.   

 

Utbildningsförvaltningen välkomnar att utredningen föreslår att begreppet barn och unga 

i föreskrifterna används i betydelsen personer som inte fyllt 21 år, vilket innebär att 

övergången från barn- till vuxenvården kan göras mindre problematisk. 

 

6.3 Nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga 
6.3.1 Inriktningen på det nationella hälsovårdsprogrammet för barn och unga 

Förslag: Utredningen föreslår att ett nationellt hälsovårdsprogram för hälsofrämjande och 

förebyggande insatser riktade till barn och unga under hela uppväxttiden tas fram.  

 

Regeringen bör ge Socialstyrelsen i uppdrag att utforma programmet i nära samarbete 

med Folkhälsomyndigheten, Statens skolverk och Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

Huvudmän för hälso- och sjukvård och skola, SKR, myndigheter och professions- och 

patient- och närståendeorganisationer ska vara delaktiga vid utformningen av 

programmet. 

 

Förvaltningens bedömning: Utbildningsförvaltningen tillstyrker förslaget 

Kommentar: Utbildningsförvaltningen instämmer med utredningen att ett nationellt 

hälsovårdsprogram skulle förstärka den nationella styrningen och konkretisera vad som 

ingår i utformandet av en mer sammanhållen vård för barn och unga. Det kan troligen 

också bidra till en mer likvärdig tillgång till hälsofrämjande och förebyggande insatser. 

Det finns dock en otydlighet i vad utredningen åsyftar med ”Vidare finns behov att 

tydliggöra elevhälsans medicinska insatsers roll som det första ledet i en vårdprocess när 

behov av fördjupad vård- och behandlingsinsatser uppmärksammas”. 

Utbildningsförvaltningen bedömer att det elevhälsans medicinska insats uppdrag är 

främst främjande och förebyggande. Viss överlappande verksamhet med enklare hälso- 

och sjukvård med vårdcentraler och andra som ger vård till barn och unga ska också 

bedrivas inom elevhälsan, det handlar då främst om tidiga insatser. Men när elevhälsans 

medicinska insats har fullgjort sitt ansvarsområde måste det finnas mottagare för den 

fortsatta vården. Elevhälsans medicinska insats ska självklart samverka med övriga 

vårdverksamheter, men är inte per definition en del av vårdkedjan för alla barn och unga 

vid behov av vård. Utbildningsförvaltningen vill understryka att samordningsuppdraget 

för barn och unga med behov av vårdinsatser ska och bör ligga på primärvården.  

Samtliga ungdomar i gymnasieåldern nås inte heller av elevhälsan eftersom inte alla 

gymnasiet är en frivillig skolform. Utbildningsförvaltningen anser att  med tanke på 

komplexiteten i styrningen av elevhälsan med många olika huvudmän med varierande 

uppdrag och förutsättningar bör elevhälsans medicinska uppdrag fortsatt ha fokus på att 

stödja eleven i utvecklingen för att nå målen med utbildningen. 

Elever i gymnasieskolan  är dessutom en rörlig grupp och den geografiska spridningen 
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hos elevgruppen kan variera stort, varför elevhälsan behöver kunna lämna över ansvaret 

för hälso- och sjukvården till den primär- eller specialistvård ungdomen har tillgång till. 

Utbildningsförvaltningen är positiv till förslaget att ett nationellt hälsovårdsprogram för 

barn och unga ska tas fram i brett samarbete med berörda myndigheter och med 

delaktighet av berörda huvudmän och organisationer. Men det kommer dröja innan ett 

sådant kan vara på plats och har implementerats och åtgärder för att tydliggöra 

ansvarsfördelningen för barns och ungas hälso- och sjukvård utifrån parternas uppdrag 

och förutsättningar behöver genomföras löpande där det idag finns uppenbara brister. 

 

6.4 Organisation, planering och samverkan i hälso- och sjukvården som riktar sig till 
barn och unga 
6.4.1 Förstärkt samverkan mellan region och skolhuvudmän 
Förslag: Det ska i ett andra stycke i 7 kap. 7 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 

regleras att regionen, i planeringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården till barn 

och unga, särskilt ska samverka med huvudmän inom skolväsendet. 

 
Förvaltningens bedömning: Utbildningsförvaltningen tillstyrker förslaget  

 

Kommentar: Utbildningsförvaltningen är positiv till att regionen ska samverka med 

huvudmän för skolväsendet i planering och utveckling av hälso- och sjukvården till barn- 

och unga. Men anser att förslaget inte är tillräcklig för att lösa de problem som finns för 

att barn och unga inte ska falla mellan stolarna när det gäller att få adekvata utredningar 

eller vård. Inom skolväsendet har elevhälsans medicinska insats i huvudsak ett främjande 

och förebyggande arbete. I det lagstadgade uppdraget med hälsobesök identifieras idag 

ohälsa, utvecklingsavvikelser eller riskfaktorer av betydelse för barnets hälsa och 

utveckling. Inom uppdraget kan vissa insatser till den indikerade nivån ges. Om detta inte 

är tillfylles upplever utbildningsförvaltningen att det idag ofta saknas mottagare för den 

fortsatta uppföljningen och då framförallt när det gäller psykisk ohälsa eller 

habiliteringsinsatser.  

 

6.4.2 Hälso- och sjukvårdens samverkan och samordning med socialtjänst och 

tandvård behöver stärkas 

Bedömning: Regionen bör i planeringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården till 

barn och unga stärka sin samverkan med socialtjänsten. 

Bedömning: Regionen bör i planeringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården och 

tandvården till barn och unga stärka samordningen mellan verksamheterna. 

Bedömning: Patientkontrakt bör utgöra ett verktyg för att underlätta samverkan mellan 

hälso- och sjukvården och övriga aktörer. Inom ramen för det pågående 

utvecklingsarbetet mellan staten och SKR bör patientkontrakt utvecklas och anpassas till 

barns och ungas behov och förutsättningar. I detta ingår bland annat att undersöka hur 

elevhälsan kan utgöra en part i arbetet 

 

Förvaltningens bedömning: Utbildningsförvaltningen delar utredningens bedömning 

Kommentar: Det finns redan idag tydligt reglerat i lag att samverkan ska ske mellan 

hälso- och sjukvården och socialtjänsten samt tandvården. Utbildningsförvaltningen delar 
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utredningens bedömning att lagen ska tillämpas och att fortsatt arbete krävs för att minska 

de hinder som finns för god samverkan gällande hälso- och sjukvård för barn och unga.  

Enligt utredningen pågår också ett arbete med att utveckla patientkontrakt. 

Patientkontraktet består av fyra delar, en överenskommelse mellan patient och 

vårdgivare, en fast vårdkontakt, en överenskommen tid och en sammanhållen plan. 

Utbildningsförvaltningen delar utredningens bedömning att det pågående arbetet med 

patientkontrakt ska utvecklas så att det anpassas efter barns och ungas behov. 

 

6.4.3 Systematiskt arbetssätt med barns och ungas rättigheter och behov 
Utredningens bedömning: Regionerna behöver systematiskt integrera barns och ungas 

rättigheter och behov i planeringen och organiseringen av hälso- och sjukvården. 

 

Förvaltningens bedömning: Utbildningsförvaltningen delar utredningens bedömning 

Kommentar: Utbildningsförvaltningen delar utredningens syn på att barn och ungas 

rättigheter och behöver involveras mer i utformningen av regionens hälso- och sjukvård, 

för att i sin organisation göra de anpassningar som krävs. Arbetet behöver stärkas i 

enlighet med bland annat barnkonventionens bestämmelser om barnets bästa (artikel 3) 

och barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktad i alla frågor som berör dem 

(artikel 12). Även barnets och den unges delaktighet i den egna vården bör stärkas för att 

skapa en mer personcentrerad hälso- och sjukvård. Till exempel behövs information om 

sjukdomar tas fram som är anpassad för barn och unga. 

 

6.4.4 Omställningen till en god och nära vård behöver stärkas med ett 
barnrättsperspektiv 
Utredningens bedömning: Regionerna behöver komplettera och förstärka den pågående 

omställningen i hälso- och sjukvården till en god och nära vård med ett 

barnrättsperspektiv. Det gäller såväl på nationell som regional och lokal nivå. 

 

Förvaltningens bedömning: Utbildningsförvaltningen delar utredningens bedömning 

 

Kommentar: Enligt utredningen pågår en omställning till god och nära vård som innebär 

att hälso- och sjukvården bör ställa om så att primärvården ska vara navet i vården och 

samspela med annan hälso- och sjukvård och med socialtjänsten. 

Utbildningsförvaltningen välkomnar det pågående omställningsarbetet och ser positivt på 

att barnrättsperspektivet lyfts och tas med, så att tidiga och samordnade insatser ges barn 

och unga vilket också kan förbygga uppkomst av ohälsa och sjukdomar senare i livet. 

 

6.4.5 Tryggare övergång från hälso- och sjukvård för barn till hälso- och sjukvård för 
vuxna 
Utredningens bedömning: Ett nationellt kunskapsstöd som stödjer en trygg övergång 

från hälso- och sjukvård för barn till hälso- och sjukvård för vuxna behöver tas fram och 

implementeras. Det genomförs lämpligen inom ramen för nationellt system för 

kunskapsstyrning. 

 

Förvaltningens bedömning: Utbildningsförvaltningen delar utredningens bedömning 
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Kommentar: Utbildningsförvaltningen välkomnar ett kunskapsstöd för att skapa en 

trygg process vid övergång från hälso- och sjukvård för barn till vuxna. En viktig aspekt 

som lyfts i utredningen är att övergången bör planeras i god tid med delaktighet av patient 

och anhöriga och behöver ibland ske stegvis efter barnets eller den unges behov.  

6.5.3 Om patienten inte har fyllt 21 år ska en fast vårdkontakt utses om patienten 
begär det eller om det kan antas att det är nödvändigt 
Förslag: Det ska införas ett andra stycke i 6 kap. 2 § patientlagen (2014:821) som anger 

att om patienten inte har fyllt 21 år ska en fast vårdkontakt utses om patienten begär det, 

eller om det kan antas att det är nödvändigt för att tillgodose hans eller hennes behov. 

Förslag: I 1 kap. 2 § patientlagen ska det anges att 6 kap. 2 § andra stycket patientlagen 

endast gäller hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs med en region som huvudman. 

 

Förvaltningens bedömning: Utbildningsförvaltningen tillstyrker förslaget 

Kommentar: En fast vårdkontakt i den regionala hälso- och sjukvården innebär att det 

finns en namngiven person i regionen som elevhälsans personal kan ha kontakt 

med, vilket är något som efterfrågas av verksamheterna. 

Utredningen bedömer att den fasta vårdkontakten bör kunna bistå i kontakterna med 

skolan när det är relevant och i den mån reglerna om sekretess och tystnadsplikt tillåter 

det. Förslaget syftar till att förenkla för barn och unga att få en fast 

vårdkontakt i ett tidigt skede när det kan behövas. Utbildningsförvaltningen delar 

utredningens bild att barns och ungas behov av en utpekad person som hjälper till att 

samordna vården är större för barn och unga som grupp än för befolkningen i stort, 

eftersom barn och unga saknar i stor utsträckning tillräcklig delaktighet i sin egen vård 

och tillräckliga kunskaper om sin sjukdom, vård och behandling för att själva kunna 

hantera kontakterna med hälso- och sjukvården. Barn är i stället i stor utsträckning i 

beroende av vårdnadshavare och unga personer som inte är barn kan vara beroende av 

anhöriga för att hantera samordningen och kontakterna med hälso- och sjukvården. 

Eftersom vårdnadshavare och anhöriga har olika förutsättningar att sköta och bistå i 

samordningen innebär det risker för bristande samordning för vissa barn och unga, vilket 

ytterst kan påverka utfallet i vården för dessa.  

Utbildningsförvaltningen instämmer också i utredningens bedömning att förslag att det är 

lämpligt att det föreslagna förstärkta kravet på fast vårdkontakt i patientlagen endast 

gäller i sådan hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs med en region som 

huvudman. 

 

6.6 Vägledning för rektorer och skolhuvudmän 
Utredningens bedömning:  

Socialstyrelsen bör i samråd med Statens skolverk få i uppdrag att utforma en särskild 

vägledning om skolhuvudmäns och rektorers ansvar i fråga om hälso- och sjukvård. I 

vägledningen bör ingå tydlig information om vad bestämmelsen om fast vårdkontakt 

innebär för skolverksamheterna. 

 

Förvaltningens bedömning: Utbildningsförvaltningen delar utredningens bedömning  

Kommentar: Utbildningsförvaltningen är positiva till delar bedömningen om att 

kunskapen hos skolhuvudmän och rektorer om deras ansvar rörande häls- och sjukvård 
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behöver öka.  

Den vägledning som tagits fram av Skolverket och Socialstyrelsen på uppdrag av 

regeringen efter införandet av elevhälsa i Skollagen 2010, reviderades senast 2016. 

Vägledningen behöver uppdateras i takt med den omställning som sker inom hälso- och 

sjukvården och fördelningen av ansvaren bör förtydligas. Utbildningsförvaltningen 

bedömer att skolhuvudmän har ett begränsat ansvar gällande riktade vårdinsatser i 

enlighet med de förändringar som gjordes när elevhälsan introducerades i skollagen 2010. 

Istället bör det förtydligas i det nationella hälsovårdsprogrammet att navet för hälso- och 

sjukvården för barn och unga ska vara primärvården och en stor del av ansvaret ligger på 

regionen. Utbildningsförvaltningen anser att med tanke på komplexiteten i styrningen av 

elevhälsan med många olika huvudmän med varierande uppdrag och förutsättningar inom 

gymnasieskolan är det rimligt att elevhälsans medicinska uppdrag är hälsofrämjande och 

förebyggande och har fokus på att i första hand stödja eleven i utvecklingen för att nå 

målen med utbildningen. 

 

6.7 Sex steg för ett bättre stöd till barn och unga med psykisk ohälsa 
Steg 1 – ett bredare förhållningssätt till psykisk hälsa 
Utredningens bedömning: Hälso- och sjukvården behöver ha ett bredare förhållningssätt 

till psykisk hälsa samt initiera och aktivt delta i breda hälsofrämjande insatser och 

tvärsektoriell samverkan för att främja psykisk hälsa.  

 

Huvudmän inom skolväsendet bör i större utsträckning än i dag genomföra universella 

och riktade insatser till barn och unga för att främja psykisk hälsa och förebygga ohälsa. 

Insatserna bör bygga på evidens och beprövad erfarenhet. 

 

Förvaltningens bedömning: Utbildningsförvaltningen delar utredningens bedömning 

Kommentar: Utbildningsförvaltningen delar utredningens bedömning att det 

hälsofrämjande och förebyggande perspektivet behöver ytterligare stärkas och 

uppmuntras i hälso- och sjukvården. Utredningen pekar på att hälso- och sjukvården har 

ett viktigt uppdrag och är en avgörande aktör när det gäller utredning, vård och 

behandling av barn och unga med psykisk ohälsa men samtidigt är hälso- och sjukvården 

bara en av flera verksamheter som har betydelse för utvecklingen av barns och ungas 

hälsa. Utbildningsförvaltningen instämmer i att förskolans och skolans roll för barns och 

ungas förutsättningar att utveckla god hälsa kan inte underskattas. Det finns ett starkt 

dubbelriktat samband mellan studieresultat och hälsa. Det innebär att lärande kan leda till 

hälsa men också att hälsa är en förutsättning för lärande. Utredningen pekar även på att 

det finns kunskapssammanställningar som visar att det finns generella faktorer i skolan 

som kan verka som skydds- eller friskfaktorer för psykisk hälsa, till exempel känslan av 

delaktighet i lärandet, tillfredsställelse, känslan av kompetens samt stödjande relationer 

med lärare och med kamrater. Riskfaktorer är negativa erfarenheter av provsituationer, 

prestationskrav och stress, negativa bedömningar, exkludering, trakasserier samt 

bristande relationer med lärare. 

Inom den samlade elevhälsan bedrivs idag främjande och förebyggande arbete både med 

universella och riktade insatser, en stor del av elevhälsans förbyggande och främjande 

medicinska insatser sker idag främst på individnivå. Utöver det som idag regleras i 
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skolans styrdokument gällande generella insatser föreslår utredningen att det i skolans 

uppdrag även bör ingå att informera eleverna om psykisk hälsa och hur psykiska besvär 

kan förebyggas på olika sätt. Utredningen anser också att skolan behöver genomföra 

riktade insatser på universell nivå. Hälsofrämjande och förebyggande insatser föreslås till 

exempel vara temaföreläsningar i skolan om ångest och depression, egenvård, var och hur 

man söker hjälp eller allmänt föräldraskapsstöd i grupp baserat på lokalt viktiga trender 

eller frågor som uppkommit i elevhälsoarbetet.  

Utbildningsförvaltningen bedömer att om gymnasieskolan ska ta på sig ett utökat 

ansvarsområde med riktade insatser på universell nivå behövs utökade resurser för 

elevhälsans medicinska och psykologiska insats säkerställas, samt att insatserna bygger 

på vetenskap och beprövad erfarenhet och utgår från elevernas mognad och behov. 

Utbildningsförvaltningen bedömer att det främsta sättet för gymnasieskolan att främja 

och förebygga psykisk ohälsa är ett framgångsrikt arbete med de frisk- och 

skyddsfaktorer som utbildningen med en väl fungerande elevhälsa kan bidra till. 

 

 6.7.2 Steg 2 – Ett nationellt hälsovårdsprogram, med skärpt fokus på psykisk hälsa, 

som erbjuds av en sammanhållen barn- och ungdomshälsovård 

Utredningens bedömning: Utredningen bedömer att ett nationellt hälsovårdsprogram, 

med skärpt fokus på psykisk hälsa, som erbjuds av en sammanhållen barn- och 

ungdomshälsovård är en central förutsättning för att främja hälsa, förebygga psykisk 

ohälsa samt erbjuda fördjupade insatser i samverkan med övrig vård och omsorg. 

 

Förvaltningens bedömning: Utbildningsförvaltningen delar utredningens bedömning 

Kommentar: Utbildningsförvaltningen välkomnar ett nationellt hälsovårdsprogram med 

syftet att få till en mer sammanhållen hälso- och sjukvård som kan bidra till en mer 

likvärdig vård, med utgångspunkt ifrån ett helhetsperspektiv på barn och ungas fysiska 

och psykiska hälsa.  

6.7.3 Steg 3 – Ökad tydlighet i primärvårdsuppdraget när det gäller psykiska 
vårdbehov hos barn och unga 
Bedömning: Förslaget om att det ska synliggöras i primärvårdens grunduppdrag att 

primärvården svarar för hälso- och sjukvård avseende både fysiska och psykiska 

vårdbehov, som lagts fram i betänkandet God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa 

(SOU 2021:6) bör genomföras.  

 

Regionerna behöver uppnå nationell konsensus om vilka psykiska vårdbehov hos barn 

och unga som primärvården ska ansvara för.  

 

Regionerna behöver integrera första linjeverksamheter för barn och ungas psykiska hälsa 

i primärvårdsuppdraget. 

 

Förvaltningens bedömning: Utbildningsförvaltningen delar utredningens bedömning 

Kommentar: Utbildningsförvaltningen delar utredningens bedömning att primärvården 

kan på sikt bli första vägen in och möta barn och unga med lindrig och måttlig psykisk 

ohälsa. I dagsläget är denna vård eftersatt i primärvården idag och därför behöver det ske 



 

 

Göteborgs Stad Utbildning, tjänsteutlåtande 13 (15) 

en utveckling av primärvården så att det blir möjligt att söka vård vid fysiska som 

psykiska besvär eller ohälsa. Första linjeverksamheter för barn och ungas psykiska hälsa 

har tillkommit och fler kan få stöd, de kan idag vara organiserade inom primärvården, 

men även inom specialiserade vården, socialtjänsten eller elevhälsan. 

Utbildningsförvaltningen bedömer att förstalinjeverksamheters uppdrag skulle kunna 

förtydligas och utvecklas om de integrerades i primärvårdsuppdraget på sikt, men då i 

samverkan med skolhuvudmän och socialtjänst så att tillgängligheten inte försämras. I 

förlängningen skulle det kunna bidra till att det blir mer tydligt var barn och unga ska 

vända sig vid psykiska besvär eller ohälsa, samtidigt kan det leda till att färre behöver 

vända sig till den specialiserade vården inom barn- och ungdomspsykiatrin. Utredningen 

pekar på att en förutsättning för detta är att primärvården förstärks med kompetens och 

resurser 

6.7.4 Steg 4 – Stärkta kompetenser och resurser i primärvården för att möta barn och 
unga med psykisk ohälsa 
Utredningens bedömning: Regionerna bör inom ramen för den pågående omställningen 

till god och nära vård stärka primärvården med nödvändiga resurser och kompetenser, 

och ge förutsättningar för tvärprofessionellt och tvärsektoriellt samarbete, för att möta 

barns och ungas psykiska vårdbehov. 

 

Förvaltningens bedömning: Utbildningsförvaltningen delar utredningens bedömning 

Kommentar: Utbildningsförvaltningen bedömer att särskilt eftersatt är den 

sammanhållna hälsovården för barn och unga när det gäller psykisk ohälsa, primärvården 

har fått ett utökat uppdrag när det gäller psykiska besvär vilket är positivt och kan 

utvecklas, men vägen in till barn- och ungdomspsykiatrin behöver också förkortas.  

Det finns en grupp ungdomar som av olika anledningar inte går i gymnasieskolan och 

som därmed inte erbjuds elevhälsans insatser. Dessa ungdomar behöver särskilt 

uppmärksammas eftersom de har minst lika stor risk att drabbas av psykisk ohälsa som 

ungdomar i gymnasie- och gymnasiesärskolan. Idag står de utanför systemet med 

generella hälsofrämjande och förebyggande som elevhälsan erbjuder. De behöver på eget 

initiativ själv söka upp primärvård, specialiserad vård eller ungdomsmottagningar.  

 

6.7.5 Steg 5  – En nära och tillgänglig specialiserad vård 
Utredningens bedömning: Huvudmännen behöver skapa förutsättningar för att barn- 

och ungdomspsykiatrin, och annan relevant specialiserad vård, har en tydlig konsultativ 

och stöttande roll i primärvården och elevhälsan, i enlighet med inriktningen för en nära 

och tillgänglig vård. 

Förvaltningens bedömning: Utbildningsförvaltningen delar utredningens bedömning 

Kommentar: Utbildningsförvaltningen välkomnar att den specialiserade vården kan ha 

en konsultativ och stöttande roll i primärvården och elevhälsan. 

6.7.6 Steg 6 – Den specialiserade vården, socialtjänsten, förskola/skola och elevhälsa 

behöver samordna sig kring barn och unga med stora och långvariga behov. 

Utredningens bedömning: Huvudmännen behöver skapa förutsättningar för att 

den specialiserade vården för barn och unga, socialtjänsten, förskolan/ 
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skolan och elevhälsan i högre utsträckning än i dag kan samordna sig runt barn och unga 

med långvariga och stora behov. 

 

Förvaltningens bedömning: Utbildningsförvaltningen delar utredningens bedömning  

Kommentar: Utbildningsförvaltningen erfar att det ofta föreligger stora svårigheter runt 

samverkan och varje huvudman bevakar ofta sitt eget uppdrag. Det finns idag en 

okunskap inom i primärvården och den specialiserade vården, socialtjänsten, 

förskola/skola och elevhälsan om varandras uppdrag. För att samordningen ska få det 

utfall som eftersträvas krävs att uppdragen för de olika parterna förtydligas och utvecklas 

och en djup förståelse och kunskap rörande parternas olika uppdrag skapas.  

 

6.8 Förutsättningar för ett samlat huvudmannaskap för barn- och 
ungdomshälsovården 
6.8.1 Primärvårdens aktörer och elevhälsans medicinska insatser bör inte samlas under 

ett regionalt huvudmannaskap 

Bedömning: Utredningen bedömer att ett samlat huvudmannaskap för primärvårdens 

aktörer och elevhälsans medicinska insatser i dag inte är lämpligt. Elevhälsans 

medicinska insatser ska därför fortsatt vara skolhuvudmännens ansvar. 

 

Förvaltningens bedömning: Utbildningsförvaltningen delar utredningens bedömning. 

Kommentar: Utbildningsförvaltningen instämmer med utredningen i att 

förutsättningarna att ta del av den verksamhet som elevhälsans medicinska insatser 

erbjuder underlättas betydligt om de professionella finns på plats i skolan i barns och 

ungas närhet. Utbildningsförvaltningen anser att närhetsprincipen med skolsköterskor på 

skolorna är ett viktigt krav som behöver säkerställas.  

Många skolhuvudmän arbetar aktivt för att förbättra den samlade elevhälsan där de olika 

verksamhetsgrenarna arbetar som ett team och bidrar med olika kompetenser men mycket 

arbete kvarstår, det arbetet skulle riskera att försvåras om huvudmannaskapet förändras 

för elevhälsans medicinska del då det skulle ta tid att implementera en sådan förändring.  

I utredningen särskiljs inte elevhälsans medicinska insatser från elevhälsans psykologiska 

insatser, som båda innehåller hälso- och sjukvård, vilket utbildningsförvaltningen gärna 

ser förtydligas i ett nationellt hälsovårdsprogram.  

Utbildningsförvaltningen instämmer med utredningen och ser det som en viktig aspekt att 

den hälsodata som professionerna samlar in genom kontakt med eleverna i skolmiljön och 

vid hälsobesöken är ett värdefullt underlag för skolans övriga hälsoarbete och i arbetet 

med att skapa goda lärandemiljöer som är anpassade efter elevernas behov. Den samlade 

bedömningen talar för att ansvaret för elevhälsan olika verksamhetsgrenar ska fortsatt 

ligga kvar hos skolhuvudmännen. 

 

 

6.8.2 Olika huvudmannaskap för ungdomsmottagningarna har prövats 
Bedömning: Ungdomsmottagningar som erbjuder både hälso- och sjukvårdsinsatser och 

socialtjänstinsatser har bättre förutsättningar att ge barnet eller den unge det stöd som hen 

behöver. 

Förvaltningens bedömning: Utbildningsförvaltningen delar utredningens bedömning 
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Kommentar: Utredningen har utrett om huvudmannaskapet för ungdomsmottagningar 

ska förändras. Utredningen konstaterar att hälso- och vårdinsatserna som erbjuds på 

ungdomsmottagningarna tillhör regionens ansvar och ska fortsatt ha regionen som 

huvudman och socialtjänstinsatserna tillhör kommunens ansvar och ska fortsatt ha 

kommunen som huvudman enligt rådande lagstiftning. Vilket talar för att det är en fördel 

att bedriva ungdomsmottagningarna med ett delat huvudmannaskap eller i samverkan 

mellan kommun och region, som också är i linje med den organisation som skapats för 

ungdomsmottagningarna i Göteborgs stad. 

6.9.2 Bör regionen ansvara för hälsouppföljningen av barn och unga? 
Utredningens bedömning:  

Om arbetet med det nationella hälsovårdsprogrammet inte ger önskat resultat i form av 

effektiva samverkansstrukturer och likvärdig tillgång till programmets insatser oavsett 

huvudman eller vårdverksamhet bör regeringen överväga möjligheten att införa en 

samlad hälsouppföljning med regionen som huvudman. En sådan reform kräver att den 

pågående nationella omställningen mot nära vård med en resursstarkare primärvård som 

nav, har kommit längre än i dag. 

 

Förvaltningens bedömning: Utbildningsförvaltningen delar utredningens bedömning 

Kommentar: Med hälsouppföljning avses i utredningen de hälsokontroller och 

hälsosamtal som sker regelbundet inom ramen för mödrahälsovården, barnhälsovården 

och elevhälsans medicinska insatser för att följa upp barn och ungas hälsoutveckling och 

att upptäcka de individer som behöver någon form av insats. 

Hälsouppföljning av barn och unga och föräldraskapsstöd ska vara centrala delar av det 

nationella hälsovårdprogrammet programmet som föreslås i utredningen (Förslag 6.3). 

Det nationella hälsovårdsprogrammet ska tas fram och strukturer för samverkan mellan 

berörda aktörer inom vården ska byggas upp. Därför instämmer utbildningsförvaltningen 

i att det är allt för tidigt att bedöma om en omfattande reform med hälsouppföljningen 

samlad hos regionen behöver övervägas, men det kan behöva prövas i en senare fas. 

 

7 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

Förslag: Författningsändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2022. Bedömning: Några 

särskilda övergångsbestämmelser behövs inte. 

Bedömning: Några särskilda övergångsbestämmelser behövs inte. 

 

Förvaltningens bedömning: Utbildningsförvaltningen tillstyrker förslaget. 

 

 

 

 

Tomas Berndtsson 

Förvaltningsdirektör 

 

Maija Söderström 

Avdelningschef 
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-09-01 

Svar på remiss - En sammanhållen god och 
nära vård för barn och unga (SOU 2021:34) 

§ 193, N165-0352/21 

Beslut 

1. Socialnämnd Sydväst tillstyrker förslagen i Börja med barnen! En sammanhållen 

god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34) 

2. Socialnämnd Sydväst antar förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens eget 

yttrande och översänder detta till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnd Sydväst har fått utredningen Börja med barnen! En sammanhållen god och 

nära vård för barn och unga (SOU 2021:34) på remiss.  

Utredningen är omfattande och ska ses i sammanhanget av att det just nu pågår en av de 

största omställningarna av hälso- och sjukvård på många decennier med syfte att skapa en 

god och nära vård. Utredningen anger att barnets rättigheter systematiskt behöver beaktas 

i den processen (se SOU 2021:34:15). Utredningen lämnar förslag som ämnar ge 

regeringen möjlighet att bana väg för en hälsoreform för barn och unga i Sverige som ska 

bidra till att minska fragmentiseringen och glappen i hälso- och sjukvården och bryta 

trenden med ökad psykisk ohälsa hos barn och unga (SOU 2021:34:15) 

Nämndens sammanfattande bedömning utifrån socialtjänstens perspektiv är att 

utredningens förslag ska tillstyrkas. De förslag som utredningen föreslår ses som en 

positiv utveckling generellt för barns hälsa vilket även gynnar socialtjänstens arbete.  

Nämnden ser det som särskilt positivt att utredningen lyfter och föreslår ett stärkt ansvar 

och arbete kring psykisk ohälsa för barn och unga vilket är en mycket angelägen fråga för 

samhället i stort och så även inom socialtjänsten. Nämnden ser det också som positivt 

med förslag om tydliggörande och ett stärkt fokus på det främjande och förebyggande 

arbetet vilket gynnar barn och unga så väl som att det genererar positiva effekter för 

socialtjänstens arbete. Nämnden delar också utredningens förslag och tydliggöranden om 

vad gäller vikten av samverkan mellan olika huvudmän. En stärkt samverkan framöver 

mellan hälso-sjukvård, socialtjänst och skola är en förutsättning för ett lyckosamt arbete 

framöver med våra barn och unga. Nämnden vill särskilt betona betydelsen av att det 

också ges förutsättningar för att realisera stärkt samverkan framöver.   

Handling 

Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 11 augusti 2021. 

Justering 

Socialnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen. 

Protokollsutdrag skickas till 

Kommunstyrelsen 

Socialnämnd Sydväst 

 
  



Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-09-01 

 

 

 Socialnämnd Sydväst  
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Dag för justering 

2021-09-01 

 

Vid protokollet 

 

  

Sekreterare 

Niklas Hall 

 

 

Ordförande 

Lena Olinder (M) 

 

Justerande 

Christian Larsson (V) 

 



Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-09-01 

 

 

 Socialnämnd Sydväst  
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Remissvar - En sammanhållen god och nära 
vård för barn och unga (SOU 2021:34) 

Förslag till beslut 
I socialnämnd Sydväst 

1. Socialnämnd Sydväst tillstyrker förslagen i Börja med barnen! En sammanhållen 

god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34) 

2. Socialnämnd Sydväst antar förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens eget 

yttrande och översänder detta till kommunstyrelsen. 

3. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.    

 

Sammanfattning 
Socialnämnd Sydväst har fått utredningen Börja med barnen! En sammanhållen god och 

nära vård för barn och unga (SOU 2021:34) på remiss. Remissen ska vara 

kommunstyrelsen (stadsledningskontoret) tillhanda senast den 26 augusti men har fått 

uppskov till den 1 september 2021.  

Utredningen är omfattande och ska ses i sammanhanget av att det just nu pågår en av de 

största omställningarna av hälso- och sjukvård på många decennier med syfte att skapa en 

god och nära vård. Utredningen anger att barnets rättigheter systematiskt behöver beaktas 

i den processen (se SOU 2021:34:15). Utredningen lämnar förslag som ämnar ge 

regeringen möjlighet att bana väg för en hälsoreform för barn och unga i Sverige som ska 

bidra till att minska fragmentiseringen och glappen i hälso- och sjukvården och bryta 

trenden med ökad psykisk ohälsa hos barn och unga (SOU 2021:34:15) 

Utredningens utgångspunkt och lagändringsförslag innefattar hälso-sjukvård och inte 

direkt socialtjänsten. Dock berörs socialtjänsten indirekt och givet att barns hälsa är något 

alla samhällets instanser bör samverka kring utifrån ens profession så har också 

socialnämnden sydväst fått möjlighet att yttra sig utifrån socialnämndens perspektiv.   

Utredningens förslag innehåller sammanfattningsvis:  

• Utredningen föreslår att det hälsofrämjande arbetet ska förtydligas i hälso- och 

sjukvårdslagen och att ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga tas 

fram och implementeras i hälso- och sjukvården (SOU 2021:34:15) 

• Utredningen föreslår vidare att lagstiftningen kring fast vårdkontakt till barn och 

unga skärps samt att ett tydligt krav på samverkan mellan regionen och 

huvudmän inom skolväsendet införs (SOU 2021:34:15) 

Socialförvaltning Sydväst 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-08-11 

Diarienummer N165-0352/21 

 

Handläggare 

Theresa Härsjö 

Telefon: 031-365 00 00 

E-post: theresa.harsjo@socialsydvast.goteborg.se 
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• Sex steg beskriver också hur barn och unga med psykisk ohälsa kan få ett mer 

ändamålsenligt och samordnat stöd i vården (SOU 2021:34:15). 

• Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet ska vara i fokus och utgöra en 

plattform för tidiga samordnade insatser med möjlighet till fördjupade insatser 

inom övrig vård och omsorg vid behov (SOU 2021:34:15) 

• Pandemins effekter på barn och unga har ökat angelägenheten i att detta arbete 

påbörjas nu (SOU 2021:34:15) 

Förvaltningens sammanfattande bedömning utifrån socialtjänstens perspektiv är att 

utredningens förslag ska tillstyrkas. De förslag som utredningen föreslår ses som en 

positiv utveckling generellt för barns hälsa vilket även gynnar socialtjänstens arbete.  

Förvaltningen ser det som särskilt positivt att utredningen lyfter och föreslår ett stärkt 

ansvar och arbete kring psykisk ohälsa för barn och unga vilket är en mycket angelägen 

fråga för samhället i stort och så även inom socialtjänsten. Förvaltningen ser det också 

som positivt med förslag om tydliggörande och ett stärkt fokus på det främjande och 

förebyggande arbetet vilket gynnar barn och unga så väl som att det genererar positiva 

effekter för socialtjänstens arbete. Förvaltningen delar också utredningens förslag och 

tydliggöranden om vad gäller vikten av samverkan mellan olika huvudmän. En stärkt 

samverkan framöver mellan hälso-sjukvård, socialtjänst och skola är en förutsättning för 

ett lyckosamt arbete framöver med våra barn och unga. Förvaltningen vill särskilt betona 

betydelsen av att det också ges förutsättningar för att realisera stärkt samverkan framöver.  

På sidan 453 i utredningen finns två exempel på hur en vårdkedja kan se ut, en icke-

fungerade och en där tidiga och förebyggande insatser sätts in från olika huvudmän. 

Exemplen är en bra illustration på hur det många gånger fungerar och hur det skulle 

kunna fungera.    

Bedömning ur ekonomisk dimension 
I utredningen kapitel 8.13 bedöms utredningens förslag utifrån ekonomiska 

konsekvenser. Utredningen lyfter bland att ett antal statliga myndigheter kommer att få 

kostnadsökningar under ett antal år. För regioner och kommuner kommer det enligt 

utredningens beräkningar under några inledande år bli ökade nettokostnader. Dock menar 

utredningen att förslaget är samhällsekonomiskt effektivt och att de satsade resurserna 

skulle återbetalas och sänka kostnaderna på en horisontperiod på 20 år. Därtill kommer 

också effekter av ökat humankapital i form av till exempel ökat arbetskraftsdeltagande 

och minskat långsiktigt vårdbehov (SOU 2021:34:437ff) 

Utifrån socialtjänstens perspektiv bedöms en eventuell inledande kostnadsökning i form 

av personalresurser vara mycket marginell i och med ökad samverkan med hälso-

sjukvård. Förvaltningen bedömer att utredningens förslag på sikt skulle gynna 

socialtjänstens resurser då det förebyggande arbetet och en sammanhållande vård av barn 

kan resultera i att färre barn blir föremål för socialtjänstens insatser (se SOU 2021:34: 

453ff för exempel). Det skulle innebära att socialtjänsten får större möjlighet att arbeta 

med de barn och familjer som ändå kommer att behöva socialtjänstens stöd.  

Förvaltningen ser också att en stärkt samverkan mellan region och socialtjänst skulle 

kunna bidra till att också utveckla samfinansiering vid placeringar av barn och ungdomar 
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där insatser från både hälso-sjukvård och socialtjänsten behövs. Denna möjlighet finns 

idag men upplevs svår att realisera i praktiken.   

Förvaltningen delar därutöver utredningens bedömning gällande den positiva 

samhällsekonomiska effekt som förslagen ämnar uppnå som bidrar till en långsiktig 

hållbar fysisk, psykisk och social hälsa i befolkningen och därmed en långsiktig hållbar 

hälso- och sjukvård. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Utredningen lyfter att förslagen på sikt skulle kunna leda till vissa positiva effekter på 

miljön i form av minskade behov av hälso- och sjukvård och läkemedelsanvändning 

(SOU 2021:34:434).  

I övrigt har förvaltningen ingenting att tillägga utifrån denna dimension.  

Bedömning ur social dimension 
Utredningen lyfter bland annat fram konsekvensbedömningar utifrån barn och unga, 

brottslighet och det brottsförebyggande arbetet, jämlikhet, jämställdhet mellan könen och 

de integrationspolitiska målen.  

Utredningen menar att dess förslag i huvudsak får positiva konsekvenser för barn och att 

barnets rättigheter enligt barnkonventionen stärks. De menar också att förslagen kan ha 

positiv inverkan på det brottsförebyggande arbetet då unga personer fångas upp tidigt och 

får samordnat stöd från centrala aktörer i samhället. Vidare lyfts att förslagen bidrar till en 

mer jämlik vård för pojkar och flickor vilket gynnar jämställdheten samt att de bidrar till 

att också uppfylla de integrationspolitiska målen. 

Om utredningens förslag realiseras delar förvaltningen utredningens bedömning av den 

positiva inverkan förslagen kommer att få på barn och unga på flera sätt. Att stärka det 

förebyggande arbetet ses som mycket positivt utifrån barnets perspektiv samt att det 

också kan innebära ett minskat inflöde hos socialtjänsten. Att olika huvudmän kan 

samordna sig runt barnen där varje profession bidrar med sin kompetens kommer att vara 

en vinst för både barnen och samhället i stort.     

Samverkan 
Information har skett i FSG 25 augusti.  

Bilagor 
1. Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga 

(SOU 2021:34) 

2. Sammanfattning av innehållet i SOU 2021:34 
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Ärendet 
Socialnämnd Sydväst har fått utredningen Börja med barnen! En sammanhållen god och 

nära vård för barn och unga (SOU 2021:34) på remiss. Remissen ska vara 

kommunstyrelsen (stadsledningskontoret) tillhanda senast den 26 augusti men har fått 

uppskov till den 1 september 2021.  

Utredningens utgångspunkt och lagändringsförslag innefattar hälso-sjukvård och inte 

direkt socialtjänsten. Dock berörs socialtjänsten indirekt och givet att barns hälsa är något 

alla samhällets instanser bör samverka kring utifrån ens profession så har också 

socialnämnden sydväst fått möjlighet att yttra sig utifrån socialtjänstens perspektiv.   

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnd Sydväst har fått utredningen Börja med barnen! En sammanhållen god och 

nära vård för barn och unga (SOU 2021:34) på remiss. Remissen ska vara 

kommunstyrelsen (stadsledningskontoret) tillhanda senast den 26 augusti men har fått 

uppskov till den 1 september 2021.  

Utredningen är omfattande och ska ses i sammanhanget av att det just nu pågår en av de 

största omställningarna av hälso- och sjukvård på många decennier med syfte att skapa en 

god och nära vård. Utredningen anger att barnets rättigheter systematiskt behöver beaktas 

i den processen (se SOU 2021:34:15). Utredningen lämnar förslag som ämnar ge 

regeringen möjlighet att bana väg för en hälsoreform för barn och unga i Sverige som ska 

bidra till att minska fragmentiseringen och glappen i hälso- och sjukvården och bryta 

trenden med ökad psykisk ohälsa hos barn och unga (SOU 2021:34:15) 

Utredningens utgångspunkt och lagändringsförslag innefattar hälso-sjukvård och inte 

direkt socialtjänsten. Dock berörs socialtjänsten indirekt och givet att barns hälsa är något 

alla samhällets instanser bör samverka kring utifrån ens profession så har också 

socialnämnden sydväst fått möjlighet att yttra sig utifrån socialnämndens perspektiv.   

Utredningens förslag innehåller sammanfattningsvis:  

• Utredningen föreslår att det hälsofrämjande arbetet ska förtydligas i hälso- och 

sjukvårdslagen och att ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga tas 

fram och implementeras i hälso- och sjukvården (SOU 2021:34:15) 

• Utredningen föreslår vidare att lagstiftningen kring fast vårdkontakt till barn och 

unga skärps samt att ett tydligt krav på samverkan mellan regionen och 

huvudmän inom skolväsendet införs (SOU 2021:34:15) 

• Sex steg beskriver också hur barn och unga med psykisk ohälsa kan få ett mer 

ändamålsenligt och samordnat stöd i vården (SOU 2021:34:15). 

• Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet ska vara i fokus och utgöra en 

plattform för tidiga samordnade insatser med möjlighet till fördjupade insatser 

inom övrig vård och omsorg vid behov (SOU 2021:34:15) 

• Pandemins effekter på barn och unga har ökat angelägenheten i att detta arbete 

påbörjas nu (SOU 2021:34:15) 

Förvaltningens bedömning av utredningens förslag och bedömningar lyfts nedan under 

rubriken förvaltningens bedömning. Alla förslag lyfts kopplat till dess kapitelrubrik och 
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område och kommenteras därefter. Även förslag som inte direkt har bäring på 

socialtjänstens arbete lyfts ändå fram för att synliggöras.  

Avslutningsvis görs en samlad bedömning av utredningens förslag.  

Förvaltningens bedömning 
Nedan framkommer utredningens förslag och bedömningar var för sig utifrån område och 

kapitelrubrik. Förvaltningens bedömningar kommenteras efter varje kapitelrubrik och 

därefter framkommer utredningens förslag och bedömningar (utredningens 

förslag/bedömningar i kursiv text). Även de områden som inte har direkt bäring på 

socialtjänsten lyfts ändå fram för att synliggöras samt att det övergripande sammanhanget 

blir tydligare.  

6.2 Förtydligande av skyldigheten att arbeta för att främja 
hälsa 
Nedan framkommer de fyra förslag som rör förtydligande av skyldigheten inom hälso-

sjukvård att arbeta för att främja hälsa. Sammanfattningsvis anser förvaltningen att det är 

mycket positivt med ett stärkt fokus och förtydligande gällande det hälsofrämjande 

arbetet inom hälso-sjukvård. Det gynnar också socialtjänstens arbete och strävan att 

arbeta förebyggande för att stävja senare eventuella insatser i barnets liv. 

Utredningens förslag: Det ska uttryckligen anges i 3 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen 

(2017:30) att hälso- och sjukvården ska arbeta för att främja hälsa 

6.2.3 Bemyndigande att meddela föreskrifter om hälso- och sjukvårdens arbete för 

att främja hälsa och förebygga ohälsa hos barn och unga 

Utredningens förslag: Det ska införas en ny punkt i 6 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen 

(2017:30) av vilken det framgår att regeringen eller den myndighet som regeringen 

bestämmer får meddela föreskrifter om hälso- och sjukvårdens arbete för att främja hälsa 

och förebygga ohälsa hos barn och unga.  

Utredningens förslag: Det ska införas en paragraf, 8 kap. 3 §, i hälso- och 

sjukvårdsförordningen (2017:80) av vilken det framgår att Socialstyrelsen får meddela 

föreskrifter om hälso- och sjukvårdens arbete för att främja hälsa och förebygga ohälsa 

hos barn och unga.  

Utredningens förslag: Regeringen bör ge Socialstyrelsen i uppdrag att meddela 

föreskrifter i enlighet med det föreslagna bemyndigandet.  

6.3 Nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga 
Nedan framkommer de tre förslag och bedömningar gällande att ett nationellt 

hälsovårdsprogram för barn och unga ska arbetas fram. Förslaget innebär också att 

kunskaps- och metodstöd om hälsofrämjande och förebyggande insatser som riktas till 

barn och unga ska tas fram. 

Förvaltningen delar utredningens bedömning kring dessa förslag och ser det som mycket 

positivt att stärka de hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom barn och unga. Som 

ovan nämnts inom konsekvensbeskrivningar gynnas barn, unga och samhället i stort om 

samhällets aktörer kan stärka det förebyggande arbetet.  
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6.3.1 Inriktningen på det nationella hälsovårdsprogrammet för barn och unga 

Utredningens förslag: Utredningen föreslår att ett nationellt hälsovårdsprogram för 

hälsofrämjande och förebyggande insatser riktade till barn och unga under hela 

uppväxttiden tas fram. Regeringen bör ge Socialstyrelsen i uppdrag att utforma 

programmet i nära samarbete med Folkhälsomyndigheten, Statens skolverk och 

Specialpedagogiska skolmyndigheten. Huvudmän för hälso- och sjukvård och skola, SKR, 

myndigheter och professions- och patient- och närståendeorganisationer ska vara 

delaktiga vid utformningen av programmet. 

6.3.2 Uppdrag att sammanställa evidens för hälsofrämjande insats 

Utredningens förslag: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) ska få i 

uppdrag att i samråd med Socialstyrelsen och andra berörda myndigheter och aktörer 

göra kunskapssammanställningar om hälsofrämjande och förebyggande insatser riktade 

till barn och unga avseende fysisk och psykisk hälsa.  

Utredningens bedömning: Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten bör få i uppdrag 

att ta fram kunskaps- och metodstöd om hälsofrämjande och förebyggande insatser som 

riktas till barn och unga.  

6.4 Organisation, planering och samverkan i hälso- och 
sjukvården som riktar sig till barn och unga 
Nedan framkommer de förslag och bedömningar som främst rör samverkan och där 

utredningen gör bedömningen att samverkan med socialtjänsten bör stärkas. 

Förvaltningen ser det som mycket positivt att stärkt samverkan med socialtjänstens lyfts. 

I det fortsatta arbetet med att utveckla samverkan mellan socialtjänst och regionen är det 

viktigt med konkretisering och realisering framöver så att det gynnar barn och unga. Det 

finns till exempel idag överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och Västra 

Götalands kommuner (se samverkan för barns och ungas hälsa) vilket är positivt. Dock 

upplever förvaltningen att efterlevnaden och uppföljningen av överenskommen 

samverkan kan stärkas.  

Förvaltningen vill särskilt lyfta att det är positivt när både skolan, socialtjänst och 

regionen samverkar tillsammans kring barn och unga.    

Vad gäller de bedömningar som rör att regionen systematiskt ska integrera barns och 

ungas rättigheter och behov i planeringen och organiseringen samt också i den 

omställning som hälso-sjukvård genomgår, har förvaltningen ingenting att kommentera 

utöver att det är positivt.    

6.4.1 Förstärkt samverkan mellan region och skolhuvudmän 

Utredningens förslag: Det ska i ett andra stycke i 7 kap. 7 § hälso- och sjukvårdslagen 

(2017:30) regleras att regionen, i planeringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården 

till barn och unga, särskilt ska samverka med huvudmän inom skolväsendet 

6.4.2 Hälso- och sjukvårdens samverkan och samordning med socialtjänst och 

tandvård behöver stärkas  

Utredningens bedömning: Regionen bör i planeringen och utvecklingen av hälso- och 

sjukvården till barn och unga stärka sin samverkan med socialtjänsten.  
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Utredningens bedömning: Regionen bör i planeringen och utvecklingen av hälso- och 

sjukvården och tandvården till barn och unga stärka samordningen mellan 

verksamheterna.  

Utredningens bedömning: Patientkontrakt bör utgöra ett verktyg för att underlätta 

samverkan mellan hälso- och sjukvården och övriga aktörer. Inom ramen för det 

pågående utvecklingsarbetet mellan staten och SKR bör patientkontrakt utvecklas och 

anpassas till barns och ungas behov och förutsättningar. I detta ingår bland annat att 

undersöka hur elevhälsan kan utgöra en part i arbetet. 

6.4.3 Systematiskt arbetssätt med barns och ungas rättigheter och behov 

Utredningens bedömning: Regionerna behöver systematiskt integrera barns och ungas 

rättigheter och behov i planeringen och organiseringen av hälso- och sjukvården.  

6.4.4 Omställningen till en god och nära vård behöver stärkas med ett 

barnrättsperspektiv 

Utredningens bedömning: Regionerna behöver komplettera och förstärka den pågående 

omställningen i hälso- och sjukvården till en god och nära vård med ett 

barnrättsperspektiv. Det gäller såväl på nationell som regional och lokal nivå 

6.4.5 Tryggare övergång från hälso- och sjukvård för barn till hälso- och sjukvård 

för vuxna 

Utredningens bedömning: Ett nationellt kunskapsstöd som stödjer en trygg övergång 

från hälso- och sjukvård för barn till hälso- och sjukvård för vuxna behöver tas fram och 

implementeras. Det genomförs lämpligen inom ramen för nationellt system för 

kunskapsstyrning. 

6.5 Fast vårdkontakt för barn och unga 
Nedan framkommer två förslag som rör fast vårdkontakt för patienter som inte har fyllt 

21 år. Förvaltningens bedömning är att fast vårdkontakt också är positivt utifrån ett 

samverkansperspektiv i de fall samverkan mellan socialtjänst och regionen behövs.  

6.5.3 Om patienten inte har fyllt 21 år ska en fast vårdkontakt utses om patienten 

begär det eller om det kan antas att det är nödvändigt 

Utredningens förslag: Det ska införas ett andra stycke i 6 kap. 2 § patientlagen 

(2014:821) som anger att om patienten inte har fyllt 21 år ska en fast vårdkontakt utses 

om patienten begär det, eller om det kan antas att det är nödvändigt för att tillgodose 

hans eller hennes behov. 

Utredningens förslag: I 1 kap. 2 § patientlagen ska det anges att 6 kap. 2 § andra stycket 

patienttlagen endast gäller hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs med en region 

som huvudman. 

6.6 Vägledning för rektorer och skolhuvudmän 
Nedan framkommer utredningens bedömning gällande vägledning för rektorer och 

skolhuvudmän. Förvaltningen har ingen kommentar till bedömningen.  

Utredningens bedömning: Socialstyrelsen bör i samråd med Statens skolverk få i 

uppdrag att utforma en särskild vägledning om skolhuvudmäns och rektorers ansvar i 
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fråga om hälso- och sjukvård. I vägledningen bör ingå tydlig information om vad 

bestämmelsen om fast vårdkontakt innebär för skolverksamheterna 

6.7 Sex steg för ett bättre stöd till barn och unga med psykisk 
ohälsa 
Nedan framkommer utredningens förslag på sex steg för ett bättre stöd till barn och unga 

med psykisk ohälsa. Därefter lyfts varje steg för sig med utredningens bedömning. 

Förvaltningens kommentarer framförs efter varje steg. Sammanfattningsvis anser 

förvaltningen att ett stärkt och bättre stöd till barn och unga med psykisk ohälsa är ett 

mycket angeläget område att lyfta och prioritera framöver. Utifrån socialtjänstens 

perspektiv är upplevelsen att socialtjänsten möter allt fler barn och unga med psykisk 

ohälsa. Samverkan mellan regionen och socialtjänsten inom detta område behöver 

stärkas. Från socialtjänstens perspektiv är det nödvändigt i dessa ärenden att samverkan 

med hälso-sjukvård fungerar för att ett lyckosamt utvecklingsarbete ska ske med berörda 

barn och unga och deras familjer.  

Sammanfattning av utredningens bedömningar med förslag:  

Utredningens bedömning: Utredningen bedömer att följande sex steg systematiskt 

behöver vidtas för att till stånd en mer sammanhållen, likvärdig, ändamålsenlig och 

samordnad hälso- och sjukvård för barn och unga med psykisk ohälsa:  

1. Ett bredare förhållningssätt till psykisk hälsa.  

2. Ett nationellt hälsovårdsprogram, med skärpt fokus på psykisk hälsa, som 

erbjuds av en sammanhållen barn- och ungdomshälsovård.  

3. Ökad tydlighet i primärvårdsuppdraget när det gäller psykiska vårdbehov hos 

barn och unga. 

4. Primärvården och den nära vården behöver stärkas med resurser, kompetenser 

och metoder för att kunna möta barn och unga med psykiska vårdbehov.  

5. Den specialiserade vården behöver stärka sin konsultativa roll och bli mer nära 

och tillgänglig för primärvården och elevhälsan.  

6. Den specialiserade vården, socialtjänsten, förskola/skola och elevhälsan behöver 

samordna sig kring barn och unga med stora och långvariga behov. 

6.7.1 Steg 1 – Ett bredare förhållningssätt till psykisk hälsa 

Förvaltningen delar utredningens bedömning och ser det som positivt. Ett stärkt arbete 

med universella och riktade insatser till barn och unga i syfte att också främja och 

förebygga psykisk ohälsa gynnar samhället i stort, den unga och bidrar till minskat behov 

av socialtjänstens insatser.  

Utredningens bedömning: Hälso- och sjukvården behöver ha ett bredare 

förhållningssätt till psykisk hälsa samt initiera och aktivt delta i breda hälsofrämjande 

insatser och tvärsektoriell samverkan för att främja psykisk hälsa. Huvudmän inom 

skolväsendet bör i större utsträckning än i dag genomföra universella och riktade 

insatser till barn och unga för att främja psykisk hälsa och förebygga ohälsa. Insatserna 

bör bygga på evidens och beprövad erfarenhet. 
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6.7.2 Steg 2 – Ett nationellt hälsovårdsprogram, med skärpt fokus på psykisk 

hälsa, som erbjuds av en sammanhållen barn- och ungdomshälsovård 

Förvaltningen delar utredningens bedömning och ser det som positivt med ett skärpt 

fokus på psykisk hälsa i ett nationellt hälsovårdsprogram. Förvaltningen vill poängtera 

vikten av att ett sådan hälsovårdsprogram också ges möjlighet att realiseras.  

Utredningens bedömning: Utredningen bedömer att ett nationellt hälsovårdsprogram, 

med skärpt fokus på psykisk hälsa, som erbjuds av en sammanhållen barn- och 

ungdomshälsovård är en central förutsättning för att främja hälsa, förebygga psykisk 

ohälsa samt erbjuda fördjupade insatser i samverkan med övrig vård och omsorg 

6.7.3 Steg 3 – Ökad tydlighet i primärvårdsuppdraget när det gäller psykiska 

vårdbehov hos barn och unga 

Förvaltningen ser det som positivt utifrån ett samverkansperspektiv om det finns en 

tydlighet var ansvaret för barn och ungas psykiska vårdbehov finns.  

Utredningens bedömning: Förslaget om att det ska synliggöras i primärvårdens 

grunduppdrag att primärvården svarar för hälso- och sjukvård avseende både fysiska 

och psykiska vårdbehov, som lagts fram i betänkandet God och nära vård – Rätt stöd till 

psykisk hälsa (SOU 2021:6) bör genomföras. Regionerna behöver uppnå nationell 

konsensus om vilka psykiska vårdbehov hos barn och unga som primärvården ska 

ansvara för. Regionerna behöver integrera första linjeverksamheter för barn och ungas 

psykiska hälsa i primärvårdsuppdraget. 

 

6.7.4 Steg 4 – Stärkta kompetenser och resurser i primärvården för att möta 

barn och unga med psykisk ohälsa 

Förvaltningen ser det som positivt och en förutsättning för att steg tre ska bli realitet. 

Utifrån socialtjänstens perspektiv kan det innebära att mer samverkan med primärvården 

sker.  

Utredningens bedömning: Regionerna bör inom ramen för den pågående omställningen 

till god och nära vård stärka primärvården med nödvändiga resurser och kompetenser, 

och ge förutsättningar för tvärprofessionellt och tvärsektoriellt samarbete, för att möta 

barns och ungas psykiska vårdbehov. 

 

6.7.5 Steg 5 – En nära och tillgänglig specialiserad vård 

Förvaltningen delar utredningens bedömning och anser att det är en viktig förutsättning 

om primärvården ska ta ett större ansvar för barn och ungas psykiska vårdbehov.   

Utredningens bedömning: Huvudmännen behöver skapa förutsättningar för att barn- 

och ungdomspsykiatrin, och annan relevant specialiserad vård, har en tydlig konsultativ 

och stöttande roll i primärvården och elevhälsan, i enlighet med inriktningen för en nära 

och tillgänglig vård. 

6.7.6 Steg 6 – Den specialiserade vården, socialtjänsten, förskola/skola och 

elevhälsa behöver samordna sig kring barn och unga med stora och 

långvariga behov 
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Förvaltningen delar utredningens bedömning och ser steg sex som ett angeläget område 

att utveckla. Samverkan kring berörda barn och unga är jätteviktigt och där berörda 

huvudmän behöver se vad varje profession kan bidra med. I detta sammanhang menar 

förvaltningen att samfinansiering också behöver utvecklas.  

Utredningens bedömning: Huvudmännen behöver skapa förutsättningar för att den 

specialiserade vården för barn och unga, socialtjänsten, förskolan/skolan och elevhälsan 

i högre utsträckning än i dag kan samordna sig runt barn och unga med långvariga och 

stora behov.  

6.8 Förutsättningar för ett samlat huvudmannaskap för 
barn- och ungdomshälsovården 

Nedan framkommer två bedömningar som rör huruvida barn och ungdomshälsovården 

bör ha ett samlat huvudmannaskap. Utredningen bedömer att det idag inte är lämpligt. 

Förvaltningen har inga kommentarer till bedömningen.  

6.8.1 Primärvårdens aktörer och elevhälsans medicinska insatser bör inte samlas 

under ett regionalt huvudmannaskap 

Utredningens bedömning: Utredningen bedömer att ett samlat huvudmannaskap för 

primärvårdens aktörer och elevhälsans medicinska insatser i dag inte är lämpligt. 

Elevhälsans medicinska insatser ska därför fortsatt vara skolhuvudmännens ansvar. 

6.8.2 Olika huvudmannaskap för ungdomsmottagningarna har prövats  

Utredningens bedömning: Ungdomsmottagningar som erbjuder både hälso- och 

sjukvårdsinsatser och socialtjänstinsatser har bättre förutsättningar att ge barnet eller 

den unge det stöd som hen behöver. 

6.9 Bör regionen ansvara för sammanhållen 
hälsouppföljning för barn och unga? 

Nedan framkommer utredningens bedömning av huruvida regionen bör ansvara för 

sammanhållen hälsouppföljning för barn och unga. Bedömningen är att regeringen bör 

överväga det i ett senare skede om det nationella hälsovårdsprogrammet inte ger önskat 

resultat. Förvaltningen har inget att kommentera till den bedömningen.  

6.9.2 Bör regionen ansvara för hälsouppföljningen av barn och unga? 

Utredningens bedömning: Om arbetet med det nationella hälsovårdsprogrammet inte 

ger önskat resultat i form av effektiva samverkansstrukturer och likvärdig tillgång till 

programmets insatser oavsett huvudman eller vårdverksamhet bör regeringen överväga 

möjligheten att införa en samlad hälsouppföljning med regionen som huvudman. En 

sådan reform kräver att den pågående nationella omställningen mot nära vård med en 

resursstarkare primärvård som nav, har kommit längre än i dag. 

Förvaltningens sammanfattande bedömning utifrån socialtjänstens perspektiv är att 

utredningens förslag ska tillstyrkas. De förslag som utredningen föreslår ses som en 

positiv utveckling generellt för barns hälsa vilket även gynnar socialtjänstens arbete.  

Förvaltningen ser det som särskilt positivt att utredningen lyfter och föreslår ett stärkt 

ansvar och arbete kring psykisk ohälsa för barn och unga vilket är en mycket angelägen 

fråga för samhället i stort och så även inom socialtjänsten. Förvaltningen ser det också 
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som positivt med förslag om tydliggörande och ett stärkt fokus på det främjande och 

förebyggande arbetet vilket gynnar barn och unga så väl som att det genererar positiva 

effekter för socialtjänstens arbete. Förvaltningen delar också utredningens förslag och 

tydliggöranden om vad gäller vikten av samverkan mellan olika huvudmän. En stärkt 

samverkan framöver mellan hälso-sjukvård, socialtjänst och skola är en förutsättning för 

ett lyckosamt arbete framöver med våra barn och unga. Förvaltningen vill särskilt betona 

betydelsen av att det också ges förutsättningar för att det realiseras framöver.  

 

Beslutet ska skickas till: 
i Word-format till förvaltningsbrevlådan på stadsledningskontoret: 

stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se. Märk svaret med stadsledningskontorets 

diarienummer 0852/21. 

 

 

Åsa Etéus 

Avdelningschef 

 

Christina Eide 

Förvaltningsdirektör 

 

mailto:stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se
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Utdrag ur protokoll nr 8 

Sammanträdesdatum: 2021-08-24 

§ 220 Svar på remiss - Börja med barnen! En 
sammanhållen god och nära vård för barn och 
unga (SOU 2021:34) 

N164-0894/21 
Socialförvaltningen Centrum har 2021-07-12 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat 

ärende. 

Beslut 
Socialnämnden Centrum tillstyrker betänkandet ”Börja med barnen! En sammanhållen 

god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34)” och översänder förvaltningens 

tjänsteutlåtande som eget yttrande till stadsledningskontoret för vidare beredning.  

Socialnämnden Centrum förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Dag för justering 

2021-08-24 

 

Vid protokollet 
 

 

Socialnämnden Centrum 

 
  

Sekreterare 

Lovisa Varenius 

 

 

Ordförande 

Nina Miskovsky 

 

Justerande 

Ulf Carlsson 
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Svar på remiss - Börja med barnen! En 

sammanhållen god och nära vård för barn och 

unga (SOU 2021:34) 

Förslag till beslut 
Socialnämnden Centrum tillstyrker betänkandet ”Börja med barnen! En sammanhållen 

god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34)” och översänder förvaltningens 

tjänsteutlåtande som eget yttrande till stadsledningskontoret för vidare beredning.  

Socialnämnden Centrum förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning 

Just nu pågår en stor omställning av hälso- och sjukvården med syfte att skapa en god och 

nära vård. För att systematiskt beakta barnkonventionen i denna process tillsatte 

regeringen 2019 utredningen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. 

Socialdepartementet har nu skickat delbetänkandet av utredningen på remiss. 

Socialnämnden Centrum har fått möjlighet att yttra sig och ska återkomma med svar till 

Stadsledningskontoret senast den 26 augusti 2021.  

Utredningen lämnar förslag som ger regeringen möjlighet att bana väg för en hälsoreform 

för barn och unga i Sverige som ska bidra till att minska fragmentiseringen och glappen i 

hälso- och sjukvården och bryta trenden med ökad psykisk ohälsa hos barn och unga. 

Pandemins negativa effekter på barn och unga har ökat angelägenheten i att detta arbete 

påbörjas nu. 

Utredningens utgångspunkt och lagändringsförslag innefattar hälso- och sjukvård. Dock 

berörs socialtjänsten indirekt och givet att barns hälsa är något alla samhällets instanser 

bör samverka kring. 

Förvaltningen har inga invändningar till de förslag och bedömningar som utredningen 

presenterar i betänkandet. Förvaltningen ser att de förslag som presenteras i betänkandet 

skulle stödja det familjecentrerade arbetssättet som pågår i Göteborg och vice versa. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

I betänkandet presenteras en konsekvensanalys av utredningens förslag och bedömningar 

(SOU 2021:34 del 2, sida 413 – 466). Följande konsekvensbedömningar har bäring på 

den ekonomiska dimensionen, se sida 437. 

Socialförvaltningen Centrum 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-07-12 

Diarienummer N164-0894/21 

 

Handläggare 

Ellinor Öjersson, Annika Lilleberg, Marie Larsson 

Telefon:  031-365 82 96, 031-367 90 16 

E-post: ellinor.ojersson@socialcentrum.goteborg.se 

marie.larsson@socialcentrum.goteborg.se 
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• Staten får kostnader i form av resursåtgång vid olika statliga myndigheter. 

Statens kostnader blir sammantaget 32 miljoner kronor under 5 år. 

• Regioner och kommuner får under några inledande år nettokostnader. 

• Utredningens förslag är samhällsekonomiskt effektiva redan i meningen att de 

satsade resurserna återbetalas i sänkta kostnader under en horisontperiod på 20 år. 

Därtill ska läggas effekter av ökat humankapital i form av ökat 

arbetskraftsdeltagande och minskat långsiktigt vårdbehov etcetera. 

• Efter hand ökar intäkterna i form av sänkta kostnader, vilket gör att intäkterna 

överstiger kostnaderna på längre sikt.  

Förvaltningen bedömer att utredningens förslag på sikt skulle gynna socialtjänstens 

knappa resurser då det förebyggande arbetet och en sammanhållen god och nära vård 

förmodas resultera i att färre barn behöver riktade och indikerade insatser från 

socialtjänsten. Se gärna exempel på sida 453 i SOU 2021:34 del 2. Det skulle innebära 

större möjligheter för socialtjänsten att arbeta främjande och förebyggande med generella 

insatser. Det skulle också frigöra resurser för de familjerna med störst behov. 

Förvaltningen vill betona det ökade humankapital som utredningens förslag beräknas 

generera i form av minskat vård- och omsorgsbehov senare i livet, ökat 

arbetskraftsdeltagande och minskad kriminalitet. Förvaltningen delar utredningens 

bedömning gällande den positiva samhällsekonomiska effekt som förslagen ämnar uppnå 

som bidrar till en långsiktigt hållbar fysisk, psykisk och social hälsa i befolkningen.  

Bedömning ur ekologisk dimension 

Betänkandet lyfter att utredningens förslag på sikt skulle kunna leda till vissa positiva 

effekter på miljön i form av minskade behov av hälso- och sjukvård och 

läkemedelsanvändning (SOU 2021:34, sida 434).  

I övrigt har förvaltningen ingenting att tillägga utifrån denna dimension.  

Bedömning ur social dimension 

Utredningens förslag som presenteras i betänkandet berör i första hand barn och unga och 

därmed barnens familjer indirekt. Att barn ges förutsättningar för en hälsosam utveckling 

ger vinster för individ, familj och hela samhället. Om barns problem hanteras rätt i ett 

tidigt skede bidrar det till goda förutsättningar för hälsa, utveckling och lärande under 

uppväxtåren, men också för livskvalitet, mående, autonomi, föräldraskap och arbetsliv i 

vuxen ålder. Att få en bra start i livet främjar en allsidig utveckling, stärker färdigheter 

och ger förutsättningar för en god hälsa och välbefinnande under hela livet. 

I betänkandet presenteras en konsekvensanalys av utredningens förslag och bedömningar 

(bilaga 2, sida 413 – 466). Följande konsekvensbedömningar har bäring på den sociala 

dimensionen. 

• Utredningens förslag får i huvudsak positiva konsekvenser för barn. Barnets 

rättigheter enligt barnkonventionen stärks. Förslagen och bedömningarna innebär 

att barn med vårdbehov fångas upp i ett tidigt skede. De innebär också en 

tydligare och mer enhetlig hälso- och sjukvårdsorganisation för barn med psykisk 

ohälsa. 

• Utredningens förslag får även positiva effekter för unga personer över 18 år då 

tillgång till hälsofrämjande insatser stärks. 
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• Utredningen menar att förslagen och bedömningarna kommer att bidra till en 

bättre hälsa hos befolkningen i stort. De kommer på sikt att leda till lägre 

sjukskrivningstal i befolkningen och bättre förutsättningar för vuxna att verka på 

arbetsmarknaden. Utredningen bedömer därmed att det inte finns några särskilda 

intressekonflikter mellan barn och andra grupper i samhället i utredningens 

förslag. 

• Utredningens förslag har positiva effekter i form av minskad brottslighet. 

Förslagen innebär att unga personer fångas upp tidigt och får ett samordnat stöd 

av centrala aktörer i samhället. 

• Förslagen medför i huvudsak positiva konsekvenser för vårdprofessionen 

inklusive elevhälsans medicinska delar. Det handlar i första hand om en ökad 

tydlighet i uppdrag och förutsättningar. 

• Utredningens förslag har inga nämnvärda konsekvenser för sysselsättningen för 

vårdprofessionen. Detta eftersom förslagen i huvudsak inte innebär nya 

åtaganden för vården utan snarare en precisering av befintligt uppdrag. Däremot 

förväntas positiva konsekvenser för befolkningens sysselsättning då förslagen 

kommer leda till lägre sjukskrivningstal och bättre förutsättningar för vuxna att 

verka på arbetsmarknaden, på sikt.  

• Utredningens förslag bidrar till en mer jämlik och jämställd vård och bedöms 

därmed bidra till att uppfylla de integrationspolitiska målen. 

• Utredningens förslag innebär inga inskränkningar i skyddet för den personliga 

integriteten.  

• Utredningens förslag får inga särskilda effekter för företagen. 

• Förslagen påverkar inte det svenska EU-medlemskapet. 

• Förslagen har viss påverkan på det kommunala självstyret. Utredningen menar 

dock att de är proportionerliga i förhållande till sitt syfte eftersom de leder till en 

mer sammanhållen, likvärdig och effektiv vård. Det är främst samverkan mellan 

hälso- och sjukvården och elevhälsan inom skolan som avses. Socialtjänsten 

omnämnds inte specifikt. 

Samverkan 

Samverkan har skett i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2021-08-17. 

Bilagor 

1. Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga, 

SOU 2021:34 del 1 (sida 1 – 412)  

2. Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga, 

SOU 2021:34 del 2 (sida 413 – 680) 

3. Sammanställning av förslag och bedömningar i SOU 2021:34 
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Ärendet  

Staden ska yttra sig om Socialdepartementets delbetänkande av utredningen om en 

sammanhållen god och nära vård för barn och unga. Stadsledningskontoret har skickat 

betänkandet Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga 

(SOU 2021:34) på remiss till socialnämnd Sydväst för yttrande. Betänkandet har även 

skickats till socialnämnderna Centrum, Nordost och Hisingen samt nämnden för 

funktionsstöd för kännedom och eventuellt yttrande. Svaret ska vara 

stadsledningskontoret tillhanda senast den 26 augusti. 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden Centrum har fått delbetänkandet Börja med barnen! En sammanhållen 

god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34) på remiss för kännedom och 

eventuellt yttrande. Utredningen som presenteras i betänkandet har haft i uppdrag att se 

över förutsättningarna för en mer sammanhållen vård för barn och unga. Syftet är att 

uppnå en mer likvärdig vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för 

barn och unga i hela landet. Syftet är också att genom insatser inom den nära vården för 

barn och unga med psykisk ohälsa avlasta den specialiserade barn- och 

ungdomspsykiatrin (BUP). Utredningen är omfattande och ska ses i sammanhanget av att 

det just nu pågår en av de största omställningarna av hälso- och sjukvården på många 

decennier med syfte att skapa en god och nära vård.  

Utredningen lämnar förslag som ämnar ge regeringen möjlighet att bana väg för en 

hälsoreform för barn och unga som ska bidra till att minska fragmentiseringen och 

glappen i hälso- och sjukvården och bryta trenden med ökad psykisk ohälsa hos barn och 

unga. Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet ska vara i fokus och utgöra en 

plattform för tidiga samordnade insatser. Sammantaget bildar detta ett mer 

ändamålsenligt och resurseffektivt system som främjar hälsan hos barn och unga och 

frigör resurser till de som har störst behov. Pandemins negativa effekter på barn och unga 

har ökat angelägenheten i att detta arbete påbörjas nu. Det har blivit tydligt att pandemin 

slår hårdast mot barn och unga som redan innan krisen befann sig i en utsatt situation 

eller hade psykisk ohälsa. 

Utredningens utgångspunkt och lagändringsförslag innefattar hälso-sjukvård. Dock berörs 

socialtjänsten indirekt och givet att barns hälsa är något alla samhällets instanser bör 

samverka kring. 

Se bilaga 3 Sammanställning av förslag och bedömningar i SOU 2021:34 för 

utredningens samtliga förslag och bedömningar. I SOU 2021:34 del 1 finns en utförlig 

beskrivning.  

Utredningens förslag och bedömningar består sammanfattningsvis av följande. 

• Förtydliga vad som gäller om hälsofrämjande och förebyggande arbete. 

Hälsofrämjande arbete befästs i hälso- och sjukvårdslagen. 

• Ta fram ett nationellt hälsovårdsprogram 0–20 år som anger vad alla barn, unga 

och deras familjer bör erbjudas för stöd under uppväxten. Helhetsgrepp om barn 

och ungas hälsa, utveckling och välmående under hela uppväxten. 

• Förtydliga det medicinska ansvaret som skolverksamheter har. 
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• Göra det enklare för barn och unga att få en fast vårdkontakt som hjälper till att 

samordna vården. 

• Stärka och utveckla samverkan mellan hälso- och sjukvården och skola 

respektive socialtjänst samt tandvård. 

• Göra barn och unga mer delaktiga i att planera och utforma vården. Systematiskt 

beakta barnrättsperspektivet. 

• Skapa en tryggare övergång från hälso- och sjukvård för barn till hälso- och 

sjukvård för vuxna. 

• Bättre stöd för barn och unga med psykisk ohälsa. 

• Ett samlat huvudmannaskap för vårdverksamheterna bör inte införas. 

• Regionen som ansvarig för hälsouppföljning av barn och unga kan vara ett 

möjligt framtida vägval.  

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen har inga invändningar till de förslag och bedömningar som utredningen 

presenterar i betänkandet. Det är framför allt hälso- och sjukvården som berörs av 

utredningen. Socialtjänsten omnämns i sammanhang där hälso- och sjukvården och andra 

aktörer behöver samverka med varandra. Den medicinska delen av elevhälsan omnämns 

desto mer då de utför insatser inom hälso- och sjukvårdslagen. Socialtjänsten berörs 

främst indirekt av utredningen eftersom en välfungerande hälso- och sjukvård onekligen 

har stor betydelse för befolkningens hälsa, välbefinnande och förmåga att använda sina 

resurser. Vilket i sin tur påverkar det sociala sammanhanget där socialtjänsten är ett av en 

av flera stödjande verksamheter.  

Förvaltningens bedömning av utredningens förslag och bedömningar (bilaga 3 

Sammanställning av förslag och bedömningar i SOU 2021:34): 

• Förslag 6.2.3 

Förvaltningen ser det som positivt att det hälsofrämjande och förebyggande 

perspektivet tydliggörs i hälso- och sjukvårdens lagstiftning. 

• Förslag 6.3.1 

Förvaltningen är positiva till att ett hälsovårdsprogram för barn och unga som 

gäller hela uppväxten tas fram. 

• Förslag 6.4.1 och bedömningar 6.4.2 

Förvaltningen välkomnar en förstärkt samverkan och samordning mellan hälso- 

och sjukvården och skola, socialtjänst samt tandvård. Förvaltningen vill lyfta 

fram en slutsats från projektet En sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsa 

som genomfördes 2019–2020 på initiativ från Västra Götalandsregionen och 

västsvenska kommunalförbundens samorganisation1. Projektet kom fram till att 

verksamheterna behöver bättre förutsättningar än vad de har idag, för att kunna 

samverka och samordna sina insatser. Det gäller även konkret på 

verksamhetsnivå.  

• Bedömningar 6.4.3 och 6.4.4 

För en jämlik vård och för att bidra till ett mer jämlikt samhälle menar 

förvaltningen att ett barnrättsperspektiv i planering av organisering av hälso- och 

sjukvården är en förutsättning. 

 
1 Sjöblom Hyllstam, M. & Lindström Beijar, J. (2020) Rösa lederna! En slutrapport från projektet 

En sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsa. VästKom och Västra Götalandsregionen. 
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• Bedömning 6.4.5 

Förvaltningen menar att en trygg övergång från hälso- och sjukvård för barn till 

hälso- och sjukvård för vuxna skulle underlätta socialtjänstens arbete. En 

sammanhållen vårdkedja är positivt för individens sociala sammanhang. 

• Förslag 6.5.3 

Förvaltningen har inga invändningar mot att en fast vårdkontakt ska utses för 

patienter som inte har fyllt 21 år om denne begär det eller om det behövs för att 

tillgodose patientens behov (gäller enbart när vården bedrivs av verksamhet med 

regionen som huvudman). 

• Bedömning 6.6 

Förvaltningen har inga invändningar mot en vägledning för skolverksamheter om 

ansvarsfördelning i hälso- och sjukvårdsfrågor.  

• Bedömningar 6.7.1 – 6.7.6  

Förvaltningen ser behov av ett bättre, snabbare, tidigare och med samordnat stöd 

till barn och unga med psykisk ohälsa. Därmed välkomnas utredningens sex steg 

för en mer ändamålsenlig hälso- och sjukvård för målgruppen. Utredningen 

menar att skolverksamhet i större utsträckning bör genomföra insatser till barn 

och unga för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa, både på 

generell och riktad nivå. Utredningen menar också att den specialiserade vården 

(exempelvis BUP) behöver ha en tydlig konsultativ och stöttande roll gentemot 

elevhälsan. Utredningen pekar dessutom på att den specialiserade vården, 

socialtjänsten, förskola/skola och elevhälsa behöver förutsättningar för att 

samordna sina insatser för barn och unga med stora och långvariga behov. 

Förvaltningen ser behov av att samtliga verksamheter som möter barn, unga och 

deras familjer är mer samordnade i sitt stöd. Både för individens skull och även 

för god resurseffektivitet i verksamheterna. Förvaltningen anser dock att 

utredningens bedömning kring detta med fördel kan kompletteras med att även 

mindre komplexa insatser kan behöva samordnas verksamheter emellan. Detta 

som ett steg i att fånga upp den unge i tidigt skede för att förhindra ett ökat 

stödbehov och ökat lidande för individ och familj.  

• Bedömningarna 6.8.1 – 6.8.2 

Utredningen har prövat ett samlat huvudmannaskap för primärvården och 

elevhälsans medicinska del och kommit fram till att elevhälsan fortsatt ska vara 

skolverksamhetens ansvar helt och hållet. Utredningen har även prövat olika 

huvudmannaskap för ungdomsmottagningarna och landat i att 

ungdomsmottagningar som erbjuder både hälso- och sjukvårdsinsatser och 

socialtjänstinsatser ger bäst stöd till målgruppen. Förvaltningen har inga 

invändningar mot dessa bedömningar.  

• Bedömning 6.8.3 

Förvaltningen har inga synpunkter på att utredningen öppnar upp för att regionen 

blir ansvarig för en samlad hälsouppföljning av barn och unga.  

Intentionen med det som presenteras i betänkandet går i linje med syftet med det 

familjecentrerade arbetssätt (FCA) som Göteborgs Stad arbetar med som strategi för att 

skapa en mer jämlik stad med minskade skillnader livsvillkor och hälsa. Staden har sedan 

några år tillbaka ingått avtal med Västra Götalandsregionen om familjecentrerat arbetssätt 

för de yngsta barnen och deras familjer. Det pågår ett arbete för att utöka den samverkan 

till att omfatta även äldre barn och unga, där en samlad barn- och ungdomshälsa är en del. 
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Förvaltningen ser att de förslag som presenteras i betänkandet skulle stödja det 

familjecentrerade arbetssättet som pågår i Göteborg och vice versa.  

Socialförvaltningen Centrum 

 

Michael Ivarson 

Förvaltningsdirektör 
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     Bilaga 7 

 

 
Socialdepartementet 

s.remissvar@regeringskansliet.se 
s.fs@regeringskansliet.se 

Diarienummer U2021/04102 

 

Remiss från Utbildningsdepartementet – Börja med barnen! 
En god och nära sammanhållen vår för barn och unga – 
(SOU 2021:34) 
Göteborgs Stad anser att utredningens samtliga förslag och bedömningar bidrar till 
att förverkliga barnets rättigheter enligt barnkonventionen när det gäller tillgången till en 
god och nära vård för barn. Förslagen och bedömningarna innebär att barn i större 
utsträckning än idag kan erbjudas hälsofrämjande och förebyggande insatser som främjar 
hälsa och förebygger ohälsa. Dessutom kan förslagen och bedömningarna innebära att 
barn med vårdbehov fångas upp i ett tidigt skede så att en allvarligare utveckling kan 
förhindras. Förslagen och bedömningarna kan vidare innebära en tydligare och mer 
enhetlig hälso- och sjukvårdsorganisation för barn med psykisk ohälsa där 
barn snabbare får hjälp på den mest effektiva vårdnivån. Det är angeläget att utsatta 
gruppers behov särskilt belyses i det fortsatta arbetet med utformningen av ett nationellt 
hälsovårdsprogram och i genomförandet av övriga förslag för att bidra till 
att ytterligare minska ojämlika levnadsvillkor. Dock efterfrågas vägledning gällande flera 
av förslagen för att tydliggöra och säkerställa utredningens ambitioner. 

Det förslag som direkt påverkar kommunerna är regionernas utökade skyldighet att i 
planeringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården samverka med huvudmännen 
inom skolväsendet. Utredningen poängterar också vikten av att regionen i planeringen 
och utvecklingen av hälso- och sjukvården till barn och unga bör stärka sin samverkan 
med socialtjänsten. Göteborgs Stad menar att förslaget kan bidra positivt i samverkan 
mellan huvudmännen och kan i sin förlängning också leda till en förbättrad samverkan i 
det konkreta utförandet. De föreslagna förändringarna bedöms bidra positivt till 
Göteborgs Stads arbete med barn och unga. Pågående uppdrag gällande psykisk hälsa, 
familjecentrerat arbetssätt, strategisk och operativ samverkan samt den överenskommelse 
som finns med Västra Götalandsregionen om barn och ungas hälsa harmonierar med 
förslagen. En stärkt samverkan mellan kommun och region på alla nivåer är nödvändig 
för utveckling av det hälsofrämjande arbetet. Göteborgs Stad vill i sammanhanget 
framhålla att utredningens bedömning bör kompletteras med att även mindre komplexa 
insatser till barn och unga med psykisk ohälsa kan behöva samordnas verksamheter 
emellan. Detta som ett steg i att fånga upp den unge i tidigt skede för att förhindra ett ökat 
stödbehov samt ökat lidande för individ och familj. 
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Göteborgs Stad bedömer, i likhet med utredningen, att nettokostnaderna de inledande 
åren efter ett förändrat arbetssätt införts kommer överstiga intäkterna. Kommunernas 
ökade i kostnader till följd av det utökade uppdraget måste därför ersättas för att förslagen 
ska kunna realiseras. 

Det är dock osäkert om de förslag som lämnas är tillräckliga för att uppfylla utredningens 
intentioner och åstadkomma önskvärd förflyttning. Utfallet av förändringarna behöver 
följas över tid. I slutbetänkandet kommer utredningen i enlighet med direktivet att 
återkomma till frågan om uppföljning. Det handlar både om förutsättningarna för att följa 
upp barns och ungas hälsa och att följa upp hur huvudmännen arbetar med att genomföra 
det nationella hälsovårdsprogrammet för barn och unga och utredningens förslag i övrigt. 
Förslagen i denna del är därför en viktig del för det fortsatta arbetet. 

 

För Göteborgs kommunstyrelse 
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