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1. Bakgrund till förstudien 
 

Ett av Laholms kommuns 12 inriktningsmål är ¨Barn och unga ska ges förutsättningar för en bra 

start i livet med tidiga insatser och stöd till föräldrar utifrån individuella behov och barnens bästa 

ska genomsyra all planering¨.  Kommunstyrelsen (KS) har i sina riktlinjer och direktiv inför 

nämndernas arbete med budget, kommunplan och nämndsplaner för år 2017, samt ekonomisk 

plan för år 2018-2019, pekat ut detta inriktningsmål som en prioritering under år 2017. Barn och 

ungdomsnämnden (BUN), Socialnämnden (SON), Kultur- och utvecklingsnämnden (KUN) och 

KS ska samverka kring målet.  

Nämnderna har i sina nämndsplaner beslutat om det gemensamma målet ¨Barn och ungdomars 

psykiska välbefinnande ska öka¨.   

 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har utarbetat en långsiktig gemensam handlingsplan för 

psykiatrin. Handlingsplanen omfattar det gemensamma uppdrag som landsting, region och 

kommun har när det gäller att bl.a. erbjuda sjukvård och sociala insatser till personer med 

psykisk ohälsa.   

 

Inom området psykisk hälsa har SKL och staten gjort överenskommelser kring områden där båda 

parter har identifierat utvecklingsbehov. Det finns fem fokusområden1: 

1. Förebyggande och främjande insatser 

2. Tillgängliga och tidiga insatser 

3. Enskildas delaktighet och rättigheter 

4. Utsatta grupper 

5. Ledning, styrning och organisation 

En särskild länsövergripande arbetsgrupp, den s.k. 7-gruppen, har bildats. I gruppen ingår en 

kontaktperson från varje kommun och en från Region Halland.  Gruppens främsta uppdrag är att 

koordinera och kontinuerligt stämma av pågående arbete hos respektive huvudman. 

I Laholms kommun har socialnämnden ansvaret för arbetet och de medel som är kopplade till 

samverkansprojektet ¨Arbetet med den länsgemensamma analysen och handlingsplanen¨.  

 

I mötesanteckningar från kommunens styrgrupp Barn och unga (representanter från KS, BUN, 

KUN, SON och Laholmsnämnden) står: ¨Det behövs ett omtag kring det långsiktiga 

förebyggande arbetet riktat till barn och unga. Satsningen bör ske genom ett gemensamt projekt 

som initieras av kommunledningen. I den lokala handlingsplanen som kommunen ska ta fram 

bör detta ingå som en del. Det behövs en nulägesbild kring barn och ungas psykiska hälsa i 

Laholm”. En förstudie ¨Barn- och ungas psykiska hälsa¨ ska utföras för att få en aktuell 

nulägesbild. 

 

2. Syfte  
 

Förstudiens syfte är att ge underlag på hur barn och unga i Laholm mår, samt kartlägga vilka 

förebyggande, hälsofrämjande och långsiktiga insatser som erbjuds. Resultatet från förstudien 

ska kunna leda fram till projektdirektiv där man ska belysa vad som behöver göras för att öka 

barn och ungas psykiska mående. 

                                                 
1 SOU Bilaga Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016. 
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Förstudien innefattar följande områden 

 Definition av psykisk hälsa 

 Aktuell forskning 

 Kartläggningar – på internationell, nationell och regional nivå 

 Aktuell information, kartläggningar och statistik på kommunal nivå 

 Särskilt utsatta grupper 

 Sammanfattning och analys  

 Rekommendationer för fortsatt arbete inom området 

Jämförelser görs om möjligt mellan år 2012 – 2016 gällande barn och ungas mående.  

 

3. Mål 

 
Nulägesbild kring barn och ungas psykiska hälsa i Laholm, vilken ska ligga till grund för ett 

gemensamt projektdirektiv kring det långsiktigt förebyggande arbetet riktat mot barn och unga. 

 

4. Metod och genomförande 

4.1  Metod 

Underlag till förstudien har inhämtats genom personliga intervjuer, statistiska underlag, diverse 

litteraturstudier och genom mailkonversation.  Ett informationsbrev om förstudiens syfte har 

skickats ut till verksamhetsansvariga eller annan representant för olika verksamheter inom 

Laholms kommun och Region Halland. Förutom information om förstudiens syfte har 

mottagaren fått tre förutbestämda frågeställningar utifrån ämnesområdet ¨Barn och ungas 

psykiska hälsa¨, samt begäran om att information ska styrkas i form av statistiska underlag vilka 

om möjligt dessutom ska omfatta år 2012 – 2016.  

 

Frågeställningar 

1. Vilka erfarenheter har Du/Ni gällande barn och ungas psykiska hälsa inom Din/Er 

verksamhet? Vilka iakttagelser gör Du/Ni? Och i så fall, vad grundar Du/Ni det på?  

2. Finns det särskilt utsatta grupper inom den verksamhet som Du representerar?  

3. Vilka förebyggande och hälsofrämjande insatser bedrivs inom Din/Er verksamhet? 

4.2 Information och underlag 

Ett 20-tal ostrukturerade intervjuer med förutbestämda frågeområden har genomförts med 

verksamhetsansvariga från olika kommunala och regionala verksamheter.   

 

Statistiskt underlag, sammanställningar och resultat från verksamheterna har samlats in. 

 

Övrigt material och litteraturstudier har framför allt bestått av rapporter, utredningar och 

handlingsplaner på regional och nationell nivå.  

 



 

5 (47) 

5. Avgränsningar  
 

Förstudien kommer att handla om barn och unga i åldern 0-19 år i Laholms kommun. Nyanlända 

barn och ungdomar ingår som en del i studien och behandlas inte som en separat grupp, såvida 

det inte anges.  

 

6. Förutsättningar  
 

Tidsram   161001 – 170530 

Personella resurser Inom befintlig ram 

Total budget  Inom befintlig ram 

 

7. Definition av hälsa, psykisk hälsa/psykisk ohälsa  

7.1 Allmän hälsa 

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar hälsa som ¨ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro från sjukdom. Att vara vid god hälsa, 

innefattar således både ett fysiskt välbefinnande, men även ett psykiskt och socialt välmående”.  

 

¨Att utgå från ett salutogent förhållningssätt innebär att fokusera på de faktorer som orsakar 

hälsa, arbeta hälsofrämjande utifrån varje individs enskilda förutsättningar och att stimulera till 

en känsla av sammanhang och meningsfullhet¨ 2.   

 

Att få en känsla av sammanhang (KASAM) påverkar vår livskvalitet. Det innebär att de tre 

centrala beståndsdelarna; hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet, upplevs av den enskilde 

personen. Vid en känsla av sammanhang ökar både det psykiska måendet och motståndskraften 

mot stress.  

7.2 Psykisk hälsa/psykisk ohälsa 

Det finns ingen enhetlig definition av begreppet ¨psykisk hälsa¨. I stället har flera olika 

verksamheter tagit fram sin definition av begreppet. Olika formuleringarna kan bero på vald 

utgångspunkt t.ex. salutogen eller medicinsk inriktning.  

 

Världshälsoorganisationen (WHO): 

Mental health is a state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, can 

cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make 

contribution to his or her community 3.   

 

 

 

 

 

                                                 
2 Barn- och elevhälsoplanen, Barn- och ungdomsverksamheten, Laholms kommun 
3 Världshälsoorganisationen (2005) Promoting mental health: concepts, emerging evidence, practice:  report of the 
World Health Organization 
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Socialstyrelsens definition 

Psykisk hälsa handlar bland annat om att människor upplever sin tillvaro som meningsfull, att de 

kan använda sina resurser väl, att de kan vara delaktiga i samhället och att de har förmåga att 

hantera livets vanliga motgångar4. 

 

Sveriges kommuner och landsting (SKL):  

Psykisk hälsa är mer än frånvaron av psykisk ohälsa. Det handlar bland annat om att människor 

upplever sin tillvaro meningsfull, att de kan använda sina resurser, vara delaktiga i samhället och 

uppleva att de har förmåga att hantera livets normala motgångar5.  

 

Region Halland 

I Folkhälsan i Halland 6 beskriver man att den psykiska hälsan kan definieras på olika sätt.  Det 

kan handla om ett emotionellt, psykologiskt och socialt välbefinnande. Flera olika områden kan 

påverka den psykiska hälsan såsom goda och trygga relationer, matvanor, stress, oro, ångest, 

sömn m.m. En bred definition innebär att flera aktörer är involverade. 

 

8. Bakgrund 

8.1 Psykisk hälsa – forskning internationellt, nationellt och regionalt  

Barn och ungas psykiska hälsa har belysts och uppmärksammats i flera studier både 

internationellt, nationellt och regionalt under de senaste åren. Ett sammantaget resultat visar på 

att merparten av både barn och ungdomar mår väl och upplever sig ha en god livssituation. 

WHO:s internationella forskningsprojekt över skolbarns hälsovanor genomförs vart fjärde år 

bland barn och ungdomar i åldrarna 11, 13 och 15 år. I den senaste undersökningen deltog mer 

än 40 länder. I resultaten från de senaste fyra undersökningarna (2001/02, 2005/06, 2009/10 och 

2013/14) anger merparten av ungdomarna att de upplever ett högt välbefinnande, där 90 procent 

av 11-åringarna rapporterar om ett mycket gott måendet7.  

 

Dock visar flera studier på att den psykiska ohälsan och att de psykosomatiska symtomen har 

ökat bland både barn och unga. Ökningarna sker inom hela gruppen, dvs. inte enbart bland barn 

och unga inom t.ex. psykosocialt belastade miljöer. En negativ förändring sker framför allt hos 

unga kvinnor. WHO ser i projektet ¨Skolbarns hälsovanor¨ att resultatet om ett allmänt gott 

välbefinnandet har minskat hos 13-åriga flickor. Vid 11 års ålder upplever ca 90 procent ett gott 

välbefinnande medan vid 13 års ålder har resultatet sjunkit till ca 75 procent vid samma 

frågeställning. Hos pojkarna är resultatet oförändrat dvs. vid både 11 och 13 år upplever 90 

procent av pojkarna att de har ett allmänt gott mående. Skillnaderna mellan könen kvarstår hos 

15-åringarna8.  

 

                                                 
4 Socialstyrelsen (2013). Psykisk hälsa bland unga, Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 
2013. Socialstyrelsen 
5 Sveriges kommuner och landsting (2012). Psykisk hälsa inom Sveriges kommuner och landsting.  
6 Region Halland (2015). Folkhälsan i Halland baserad på den nationella undersökningen, hälsa på lika villkor 2014 
7 Folkhälsomyndigheten (2014). Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar 
i Sverige. 
8 Folkhälsomyndigheten (2014). Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar 
i Sverige.  
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Samma utveckling ser man hos de svenska ungdomarna9. Svenska barn och unga mår fysiskt bra, 

har ett gott välbefinnande och den psykiska hälsan är generellt på en hög nivå. Trots detta visar 

olika undersökningar utifrån internationella jämförelser av tonåringars hälsovanor att de 

självrapporterade psykiska och somatiska besvären ökade mer i Sverige än i andra europiska 

länder mellan åren 2009/2010 och 2013/201410. Från att ha haft en ungefärlig genomsnittsplats 

år 2009 (plats 19 av 39) placerade sig Sverige (2013/2014) på plats 8 av 42, dvs. bland de tio 

länderna med störst förekomst av psykisk ohälsa. I jämförelse med övriga nordiska länder skiljer 

sig den svenska placeringen markant. Samma ökning av den psykiska ohälsan syns inte bland 

tonåringarna i Norge, Danmark och Finland. Tvärtom har de rapporterat betydligt lägre 

förekomst av psykisk ohälsa och befinner sig på rankingen bland de fem länder med lägst 

förekomst.  

 

Samma tendens ser Socialstyrelsen och påtalar en ökning av barn och ungas psykiska ohälsa 

under 1990- och 2000-talet. Det sker framför allt en förändring inom ungdomsgruppen där 

depressioner, ångestsjukdomar och missbruk ökat. Hos kvinnor ser man även en ökning av 

personlighetsstörning11. En annan grupp som uppmärksammas idag utifrån identifierad ohälsa är 

barn och unga som är nyanlända12. Socialstyrelsen påtalar speciellt de ensamkommande barn och 

ungdomarnas psykiska ohälsa som är tydligt kopplad till asylprocessen. Det finns en tydlig 

rädsla för utvisning och för vad som ska hända när de blivit 18 år. Socialstyrelsen framhåller 

framför allt oron för suicid13 

 

I Folkhälsan i Hallands undersökning ¨Hälsa på lika villkor 2014¨ redovisas ¨Självskattat allmänt 

hälsotillstånd¨ i åldern 18 – 84 år.14 I Halland upplever ca 84 procent inom åldersgruppen 18 – 

29 år sin hälsa som bra/mycket bra jämfört med 81 % i riket. I samma undersökning redovisas 

andel av befolkningen med nedsatt psykiskt välbefinnande. I Halland, ålder 18 – 29 år, anger 20 

procent ett nedsatt mående. Resultatet är lägre än för riket övrigt. Störst andel nedsatt psykiskt 

välbefinnande finns i den yngsta åldersgruppen (18 – 29 år) i jämförelse med övriga 

åldersgrupper.  I både Halland och riket är det fler kvinnor än män som har ett nedsatt psykiskt 

välbefinnande. Resultatet för Laholms kommun skiljer sig inte nämnvärt från hur invånarna i 

andra halländska kommuner uppskattar sitt psykiska mående, ängslan, oro eller ångest. Däremot 

är det en skillnad när det gäller frågeställningen  ¨Övervägt att ta sitt liv¨ där 16 procent av unga 

vuxna 18 – 29 år anger självmordstankar. Resultatet jämförs med genomsnittet (10 procent) för 

Halland. För personer under 18 år, saknas sammanställningar av folkhälsan inom Region 

Halland.   

8.2 Risk- och skyddsfaktorer 

Barn och ungas psykiska hälsa ställs i relation till det som är normalt för utvecklingen i olika 

åldrar och vad som visar på någon form av problem/ohälsa. Att vara ledsen och nedstämd kan 

                                                 
9 Att främja barns och ungas psykiska hälsa. Vägledning inför val och implementering av metoder: Karolinska 
institutet folkhälsoakademi 2011:22 
10 J. Inchley, D. Currie, T. Young m.fl. (2016): Growing up unequal; gender and socioeconomic differences in young 
people´s health and well-being¨. World Health Organization 
11 Socialstyrelsen (2013). Psykisk hälsa bland unga, Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 

2013. Socialstyrelsen 
12 Barnombudsmannen (2017) Nyanlända barns hälsa; Delrapport i Barnombudsmannens årstema 2017 – Barn på 
flykt.  
13 Socialstyrelsen (2017) www. Socialstyrelsen.se/nyheter/2017 
14 Region Halland (2015)- Folkhälsan i Halland – baserad på den nationella undersökningen, hälsa på lika villkor 
2014. Region Halland 
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vara besvär som ingår i ett normalt liv och ha en reell grund, t.ex. oro inför framtiden, föräldrars 

separation, missbruk eller arbetslöshet.  

 

Utvecklingen av den psykiska hälsan påverkas av olika faktorer. Socioekonomisk bakgrund15, 

utbildningsnivå och var man bor kan påverka förutsättningarna för en god hälsa. Det finns ett 

tydligt samband mellan barn och ungdomars uppväxtvillkor och deras hälsa/mående. Rädda 

Barnen visar i sin Årsrapport 2015 att den s.k. barnfattigdomen uppgick till ca 12 procent av 

Sveriges barn 0 – 17 år. Det innebär att i Sverige lever ca 234 000 barn och unga i ekonomisk 

utsatthet. Barn och unga i familjer med sämre socioekonomisk status och/eller där det inom 

familjen finns psykisk ohälsa har högre risk för själv utveckla ohälsa. Det finns även ett samband 

mellan barns möjligheter att utveckla goda matvanor och en normal tillväxt under sitt första 

levnadsår med föräldrars socioekonomiska förutsättningar (köpkraft) och eller utbildningsnivå16.  

 

De faktorer som främjar utveckling till välbefinnande kallas skyddsfaktorer. Dess motsats är 

faktorer som kan öka risken för svårigheter, ohälsa eller riskbeteende – s.k. riskfaktorer. Det är 

svårt att definiera enstaka riskfaktorer som orsak till ett problem eller icke önskvärt beteende, 

däremot samspelar ofta olika faktorer med varandra. Ju fler skyddsfaktorer som samspelar, desto 

bättre psykiskt mående. Detsamma gäller för riskfaktorerna, samspelar flera riskfaktorer ökar 

risken för ohälsa. Psykisk hälsa är både svår att definiera och svår att mäta, men sammantaget 

visar flera undersökningar på en markant ökning av den självrapporterade psykiska ohälsan. 

Vanliga frågeställningar, som ställs i enkäter för att få en samlad bild av barn och ungas mående, 

är sömn, motion/rörelse, värk, nedstämdhet, ängslan, oro, stress m.m. I delbetänkandet av 

Kommissionen för jämlik hälsa17 pekar man på att det är ett samspel mellan individ och 

samhälle, där både individen och samhället har ett ansvar.  

 

För många barn och unga medför psykisk ohälsa svårigheter att uppnå goda resultat i 

grundskolan och/eller i gymnasieskolan. För en del medför ohälsan svårigheter med att närvara 

och delta i skolan. Det kan i sin tur innebära hög frånvaro. Hög och långvarig frånvaro är ett 

allvarligt samhällsproblem eftersom det innebär att elever inte får sin rätt till utbildning 

tillgodosedd. Orsakerna till frånvaro från skolan är komplex och finns på olika nivåer och inom 

olika områden. Riskfaktorer till frånvaro kan vara oro, ångest och nedstämdhet. Andra 

riskfaktorer till problematisk frånvaro är olika former av funktionsnedsättning, däribland 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  

 

För den enskilde eleven kan konsekvenserna bli stora framtida svårigheter vilka i en förlängning 

kan ge problem med vidare studier och att få en plats i arbetslivet. Detta kan i sin tur medföra en 

ökad risk för utanförskap18. Att klara skolan och få en utbildning är den enskilt viktigaste faktorn 

för varje barns utveckling och framtid. 19  

 

Lärmiljöns betydelse 

Barn och unga tillbringar mycket av sin tid inom skolans olika verksamheter, från tidiga år i 

förskolan ända upp till gymnasiet. Det förhållningssätt och den kultur som barnen och eleverna 

möter i dessa verksamheter är central och påverkar i hög grad utvecklingen, den 

                                                 
15 Rädda Barnen (2015) Barnfattigdom i Sverige. Årsrapport 2015. 
16 Almqvist- Tangen G (2014). Health, nutrition and growth in infancy – a child health care perspective.  
17 SOU 2016:55.  Det handlar om jämlik hälsa 
18 Sveriges kommuner och landsting(2012).  En långsiktig gemensam handlingsplanför Psykisk hälsa. 
19 SOU 2016:94. Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera 



 

9 (47) 

kunskapsmässiga så väl som den sociala. För att alla barn och elever ska ges möjlighet att 

utvecklas optimalt efter sin förmåga och sina individuella behov måste skolans lärmiljöer vara 

inkluderande20. Inkludering utifrån lärmiljöer innebär bland annat att alla elever ska känna 

delaktighet, att samtlig personal inom verksamheterna ser olikheter som en tillgång i 

undervisningen och för lärandet, samt att lärmiljöerna ska främja både barns och elevers 

kunskaper och sociala utveckling.  

 

Det finns en risk för att det enskilda barnet/eleven blir bärare av faktorer som de varken kan styra 

över eller kan påverka. I stället är det förskolan och skolan som kan göra förändringar i positiv 

riktning genom sitt förhållningssätt, bemötande och förändringar inom sin verksamhet, i 

samverkan med hemmen. Bemötande och förväntningar som signaleras från vuxenvärlden har 

större påverkan till positiv utveckling än t.ex. om det är familjer med en eller två föräldrar, 

närvarande eller inte närvarande föräldrar, skilda föräldrar, utbildningsnivå på föräldrar, 

adopterade eller icke adopterade barn eller ensambarn eller barn med syskon21. De barn och 

elever som utmanar mest är i störst behov av att vuxenvärlden har kraft att hålla i, hålla ut och 

hålla om22.  

 

Detta kräver att pedagoger har tillräcklig kompetens, vilja och stöd så att det enskilda barnet eller 

eleven respekteras utifrån sina behov. Det förutsätter att varje verksamhet har stabiliserande 

strukturer som ger tydliga rutiner i vardagsarbetet och utgår från verksamhetens uppdrag s.k. 

ledstänger23. En ledstång är till för att vägleda och stödja arbetet i verksamheten, behovet finns 

framför allt i utmanande situationer. Ledstänger kan bidra med tydlighet vad gäller avgränsning, 

samordning, riktning samt möjligheten till att fokusera. Genom att organisationen har en ökad 

tydlighet och struktur finns det större möjlighet för förskolechef/rektor tillsammans med 

pedagogerna att utveckla verksamheternas barn- och elevhälsoarbete.  

 

I olika forskningsstudier förs det fram vilken betydelse pedagogers bemötande, förväntningar 

och möjlighet till reflektion har för den enskilde elevens utveckling i skolan24.  Det är av stor vikt 

att pedagoger skapar goda relationer med sina elever och har höga förväntningar på dem, vilket 

kan påverka utvecklingen positivt. Låga förväntningar kan däremot bli en självuppfyllande 

profetia. Vidare betonar forskningen vikten av att varje barn/elev ska ha en känsla av att de 

duger, att de känner att de kan lära sig och att de kan utvecklas. Detta ökar möjligheten till en 

positiv progression. Detta innebär att man som pedagog måste behärska flera olika 

undervisningsmetoder för att kunna möta barns/elevers olika behov25.  

 

 

 

 

                                                 
20 https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/specialpedagogik/relationer-
larande/hela-larmiljon-1.170069 
21 Sveriges Kommuner och Landsting (2011) Synligt lärande. Presentation av en studie om vad som påverkar 
elevers studieresultat. 
22 Skolporten https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/specialpedagogik/relationer-
larande/hela-larmiljon-1.170069 
23 Partanen, P (2012) Att utveckla elevhälsa.  
24 Skolporten https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/specialpedagogik/relationer-
larande/hela-larmiljon-1.170069 
25 Sveriges Kommuner och Landsting (2011) Synligt lärande. Presentation av en studie om vad som påverkar 
elevers studieresultat.  
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Hälsans bestämningsfaktorer26. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
26 Region Gotland. Bearbetad illustration efter Göran Dahlgrens och Margret Whiteheads original.  
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9. Nulägesbild av barn och ungas psykiska hälsa i Laholm   
 

9.1 Hur mår barn och unga i Laholms kommun? Vad säger de själva?  

En samlad bild över barn och ungas upplevda mående över tid ges genom att sammanställa 

svaren i Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholm (LUPP), svaren i kommunens årliga 

skolundersökning, samt i hälsoenkäterna som genomförs inför de regelbundna hälsobesöken hos 

Elevhälsans skolsköterskor,.  

 

 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholm (LUPP) år 2012 och 2016. Enkät ställd 

till ungdomar i åk 8 och åk 2 på gymnasiet (svarsfrekvens 76% år 2012, svarsfrekvens 

mellan 80-100% år 2016, förutom vid följdfrågor kring alkohol, narkotika och tobak där 

svarsfrekvensen var lägre). Undersökningen är anonym.  

 

 Skolundersökning 2016, BUN Laholms kommun 

Verksamheten genomför en årlig undersökning bland barn och vårdnadshavare i 

förskolan och elever i grundskolan. Syftet är att undersöka den kvalitativa upplevelsen av 

verksamheten i förskola/pedagogisk omsorg och grundskola. Svarsalternativen är både 

fasta (i förväg formulerade svarsalternativ) och öppna frågor med möjlighet att formulera 

eget svar.  

Målgruppen är vårdnadshavare till barn i förskola och pedagogisk omsorg, elever i 

förskoleklass och årskurs 1 – 9 i grundskola och grundsärskola (svarsfrekvens 62 procent 

år 2016). Undersökningen är anonym.  

 

 Hälsobesök hos skolsköterskan, Elevhälsans medicinska insats (EMI) 

Lagstadgade hälsosamtal i förskoleklass, åk 4, åk 7-8 samt åk 2 på gymnasiet, vilka 

genomförs av skolsköterska där eleven själv eller tillsammans med vårdnadshavare (de 

yngre barnen) har förberett sig genom att i förväg svara på ett antal frågor inom olika 

områden. Svarsalternativen är både fasta (i förväg formulerade svarsalternativ) och fria 

(öppna frågor med möjlighet att svara med egna formuleringar). Hälsosamtal och de 

förberedande frågorna i hälsoenkäten är inte anonyma.  

 

Trygghet och trivsel 

Majoriteten av förstudiens målgrupp befinner sig dagligen inom kommunens förskole- eller 

skolverksamhet. För elever som tillhör grundskolan är närvaron obligatorisk, medan den för barn 

i förskoleåldern och ungdomar i gymnasieåldern är frivillig. Där ansöker man om plats eller om 

att få delta.   

 

I samband med de årliga hälsobesöken inom EMI visar svaren på frågorna att merparten av 

barnen och ungdomarna känner ett allmänt gott välbefinnande, att de anser att trivseln är god i 

skolan, att de har vänner, samt att de känner någon vuxen person som man kan anförtro sig åt.  
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Jag mår…                                           Område: Fysisk och Psykisk hälsa 

Årskurs/ andel 

elever 

… mycket 

bra eller bra  

… varken bra 

eller dåligt 

… mycket 

dåligt – dåligt  

Inget svar Antal elever - 

Dåligt eller 

mycket dåligt 

Förskoleklass 94,9 3,4 0,4 1,3 1 

Åk 4 94,3 3,7 1,2 0,8 3  

Åk 7-8 87,1 8,9 3,6 0,4 4 

Åk 2 gy 87,5 9,7 1,4  1,4 1,6 

                                  Ur Hälsofrågor (2015/2016) 

 

 

I LUPP 2016 upplevde 80 procent av ungdomarna i årskurs 8 att deras hälsotillstånd var ganska 

eller mycket bra (81 procent svarade på samma sätt 2012). Motsvarande andel för årskurs 2 på 

gymnasiet var 75,5 procent (jämfört med 72 procent 2012).  

 

 
LUPP 2016 
 

 

Runt 90 procent av de tillfrågade eleverna trivdes mycket bra eller bra i förskolan, grundskolan, 

grundsärskolan och på gymnasiet enligt hälsoenkäten. Under åren 2012 – 2016 var andelen 

elever som trivdes i skolan oförändrad. Bäst trivdes barnen i förskoleklass.  
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                                                              Område: Arbetsmiljö 

             

                                                                             Ur Hälsoenkäten (2015/2016) 

 

I LUPP 2012 och 2016 var resultatet generellt positivt för hur ungdomarna upplevde stämningen 

i skolan. I årskurs 7-8 tyckte 70,0 respektive 72,4 procent av eleverna att stämningen var bra i 

skolan. I årskurs 2 på gymnasiet var motsvarande siffra 81 respektive 78 procent. Frågan var 

något olika formulerad 2012 och 2016.  

 

 

 

                               Område: Trygghet och trivsel 

        Skolundersökning 2016, Laholms kommun  

                                                               

Sammantaget tydliggörs att trivseln och tryggheten var hög för barnen och ungdomarna inom 

verksamheterna. I förskoleklass och i åk 2 gymnasiet kan man se en ökning av trivseln under de 

senaste fyra åren. I åk 4 och 7-8 varierar värdena något, dock var trivseln bra eller mycket bra 

hos ca 90 procent av eleverna under åren 2012-2016. 
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                                Område: Arbetsmiljö för åk 4 och åk 7-8                 

                                                      Ur Hälsoenkäten (2015/2016) 

 

Samtidigt som det är tydligt att barnen och ungdomarna hade minst en vän, så angav framförallt 

de yngre eleverna, i förskoleklassen och åk 4, att det kunde vara lite konflikter, ¨man retas¨, 

bland kamraterna. I vilken omfattning och på vilket sätt framgår inte.  

 

 

 

Har du själv blivit retad, utstött eller på annat sätt illa behandlad av andra elever i skolan under 

de senaste månaderna?                                                    

                                      Område: Arbetsmiljö

                 Ur Hälsoenkäten (2015/2016) 

 

Både det s.k. retandet/konflikter mellan andra elever och där man själv blivit utsatt minskar med 

åldern. Cirka 20 procent, dvs. var femte elev, i åk 4 och åk 7 – 8 upplevde att andra kamrater i 

skolan blivit retade. Själv hade man blivit utsatt i lägre grad.  

 

 

I hälsobesöket tas relationer och närhet till vuxna upp. Diagrammet nedan visar resultat för åk 4, 

åk 7-8 och åk 2 gymnasiet. Frågan ställs inte i förskoleklass.   
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                        Område: Fysisk och psykisk hälsa 

 

                                                                                                                                          Ur Hälsoenkäten (2015/2016)

                    

Diagrammet visar tydligt att de allra flesta hade någon vuxen att prata med. Dock fanns det en 

andel elever i varje årskurs som inte upplevde att de hade någon vuxen att vända sig till.  

 

 

Fysisk och psykisk hälsa 

Majoriteten av målgruppen barn och unga i Laholm uppgav att de trivdes, mådde väl, hade 

vänner och vuxna att ty sig till. Men resultatet från undersökningarna visar på en liten ökning av 

den självupplevda psykiska ohälsan. Det pekar på att det allmänna måendet har försämrats 

genom att flera angav att de hade huvudvärk, ont i magen och värk i kroppen från och med åk 4. 

Där efter syns ytterligare ökad ohälsa i åk 7-8 och åk 2 gy. Upplevelsen av stress har ökat över 

tid i både åk 7-8 och åk 2 gy, för att under 2016 gälla var fjärde elev i åk 7 – 8 och var tredje i åk 

2 på gymnasiet.  

 

 

Jag har under de senaste tre månaderna haft besvärande…. 

Jag känner mig stressad över skolarbetet (ej i förskola, åk 4) 

 

       Område: Fysisk och psykisk hälsa och Arbetsmiljö 
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                                                                                                 Ur Hälsoenkäten

  

En tydlig förändring syns i det upplevda psykiska måendet mellan åk 4 och åk 7-8. I åk 7-8 har 

elevernas besvär med huvudvärk, ont i magen och värk i kroppen ökat. Över tid kan man även se 

att känslan av stress har ökat.  

 

I LUPP 2016 uppgav ungdomarna att de flera gånger i veckan eller oftare under det senast 

halvåret hade haft besvär med ont i magen, huvudvärk och deppig (ny fråga 2016). I både 

hälsoenkäterna och i LUPP ställdes frågor som berör området hur man känner sig. 

     

           LUPP 2016 
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Jag har de senaste tre månaderna känt mig… (Svaren anges i %)              

                                                                      Område: Fysisk och psykisk hälsa 

 

                                                     

                                                                           Ur Hälsoenkäten  

 

Samma förändring tydliggörs i ovanstående diagram, där det upplevda psykiska måendet 

försämras i perioden mellan åk 4 och åk 7 – 8.  

I LUPP 2016 handlar frågeställningarna om man har sovit dåligt, svårt att sova och känt sig 

stressade. 
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           LUPP 2016 

 

I LUPP 2016 uppgav tjejerna i högre grad än killarna i båda åldersgrupperna att de under det 

senaste halvåret känt sig stressade flera gånger i veckan eller varje dag. Den största skillnaden 

var mellan tjejer och killar i årskurs 2 på gymnasiet (55 procent tjejer och 19 procent killar).  

Cirka 25 procent av ungdomarna uppgav att de hade svårt att somna och sovit dåligt på natten 

flera gånger i veckan eller varje dag. Det var ungefär samma siffror som 2012. När det gäller 

stress är det en markant ökning för flickor i åk 8 där nästan varannan ofta känt sig stressade. På 

gymnasiet är det däremot en minskning bland dem som känt sig stressade. 
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Självbild 

I hälsoenkäten för årskurs 7-8 ställdes frågor inom området självbild och min kropp. Frågorna 

ställdes inte till övriga årskurser.  

                                                                     Område: Fysisk och psykisk hälsa 
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När elever i åk 7 – 8 svarade på frågor om sig själva så hade få förändringar skett över tid. 

Majoriteten var förhållandevis nöjda med sin kropp, sig själv och sin vikt. Dock var ca 15 – 20 

procent missnöjda eller mycket missnöjda med sin kropp eller sin vikt. Det var ca var femte elev 

i åk 7 – 8. Knappt 10 procent uppgav att de var missnöjda/mycket missnöjda med sig själva.  

 

I LUPP 2016 ställdes en ny fråga om hur man upplevde sin psykiska hälsa.  

 
 

Majoriteten av eleverna uppskattade att den psykiska hälsan var mycket bra eller ganska bra. 

Bäst mådde pojkarna i åk 8 och flickorna i åk 2 på gymnasiet. Sammantaget var det fler flickor 

som mådde ganska dåligt eller mycket dåligt. I åk 8 uppgav lite över 10 % av flickorna att de 

hade ett dåligt psykiskt mående. Motsvarande siffra för flickor åk 2 gymnasiet var 8 procent. 

Totalt var det flickor i åk 8 som uppgav att de mådde sämst.  

 

Levnadsvanor 

Inom området ¨barn och unga och aktiviteter¨ ingick frågor om fritidsintresse och träning, 

användning av dator/TV/mobil, samt rökning, snusning, alkohol och narkotika.  

Runt hälften av alla ungdomarna uppgav i LUPP 2016 att de tränade flera gången i veckan med 

undantag för tjejer i årskurs 2 gy där andelen sjunkit avsevärt sedan 2012. Däremot var det fler 

tjejer i årskurs 2 på gymnasiet som uppgav att de tränade vid ett tillfälle i veckan. Att träna mer 

sällan eller aldrig är vanligare bland ungdomarna i årskurs 2 på gymnasiet än i årskurs 8. 

 

I hälsoenkäten ställdes frågor om hur ofta man tränar/motionerar minst 30 minuter. Knappt 20 

procent av eleverna i åk 8 svarade att de tränade minst 30 minuter varje dag eller flera gånger per 

vecka. På gymnasiet åk 2 tränade mer än 50 procent i samma omfattning. Över tid ser resultaten 

snarlika ut, dvs. ett lägre resultat i åk 8 i jämförelse med gymnasieeleverna i åk 2.  
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Hälsoenkäten tar även upp huruvida man deltar på idrottslektionerna eller ej.  I åk 7-8 uppgav 

94,3 procent att man alltid deltar, för gymnasiet åk 2 var motsvarande siffra 86,1 procent. 

Resultatet pekar på att en mycket stor andel var aktiva i ämnet idrott och hälsa.  

 

Område: Matvanor och fysisk aktivitet 

 
                                                                 Ur Hälsoenkäten (2015/2016) 

 

 

Att någon gång i månaden eller aldrig delta på idrottslektionerna var vanligare på gymnasiet åk 2 

än i grundskolan (4,2 procent år 2016 på gymnasiet och 1,2 procent i åk 8). I jämförelse över tid 

(2012-2016) kan man i hälsoenkäterna se att deltagandet på idrottslektionerna ökat för eleverna i 

åk 7-8, för gymnasiet åk 2 minskade det däremot något. I förskoleklass och för åk 4 var det inte 

någon större förändring. 

 

Det fanns en grupp barn/ungdomar som uppgav att de sällan eller aldrig tränar på sin fritid 

och/eller som i ringa grad deltog på idrottslektionerna. Enkätsvaren i LUPP 2012 och 2016 visar 

att träningen minskar med åldern, dvs. det var vanligare att man sällan eller aldrig tränar i åk 2 

på gymnasiet. Hälsoenkäten (2015/2016) visade att det i åk 8 var flest elever som uppgav att de 

aldrig eller sällan tränade utanför skolan.  

Deltagandet på idrottslektioner är obligatoriskt, att träna på sin fritid är frivilligt och kan utföras 

individuellt och i grupp, på tid som är planerad eller på tid man bestämmer själv över. Utifrån 

svaren i hälsoenkäten kan man avläsa att med stigande ålder så är det fler barn/ungdomar som 

sällan eller aldrig motionerar på sin fritid. 
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Frågeställning för rörelse/motion var olika ställda beroende på de svarandes ålder; 

- Förskoleklass ”Jag leker och rör på mig så att jag blir andfådd och varm”  

- Åk 4 ”Jag tränar/motionerar/rör på mig så att jag blir andfådd och varm”  

- Åk 7- 8 och gy: ”Jag tränar motionerar minst 30 minuter” 

  Område: Fritid                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Hälsoenkäten (2015/2016) 

 

Om man tittar på hur aktiva barnen/ungdomarna i åk 4 och 7-8 var utöver skolans aktiviteter, 

träning och motion ges nedanstående bild (frågan ställdes enbart till elever i åk 4 och åk 7-8). 

Vid en jämförelse över tid (2012–2016) ser man att det procentuellt inte skiljde sig mycket åt i 

aktiviteter. 

 

                                                              Område: Fritid 

  
(* t.ex. spelar instrument, kör, drama, schack m.m.)                                            Ur Hälsoenkäten (2015/2016 

 

Utifrån sammanställningen av elevernas svar på frågan om de deltar i någon aktivitet svarade 

ungefär en tredjedel av eleverna i åk 4 att de inte hade någon. Motsvarande siffra för elever i åk 

7–8 var 45 procent. Resultatet är jämförbart över perioden år 2012 – 2016. 
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Förutom att träna och/eller att vara aktiv i föreningslivet, så undersöktes även hur mycket tid 

man tillbringar framför TV:n, vid datorn eller med mobilen per dag. 

 

             Område: Fritid 

 
 

 
 

 
                                                                 Ur Hälsoenkäten  

Sammantaget visar resultaten på att de yngre eleverna tillbringade mindre tid på sin fritid vid 

datorn, tv:n och mobilen än de äldre. Över tid dvs. mellan år 2012 och 2016 får dator, tv och 

mobil större utrymme för barn/ungdomar i samtliga årskurser.  
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Alkohol, narkotika och tobak 

I LUPP år 2016 framkom att 98 procent av eleverna i åk 8 att de aldrig rökt jämfört med 74 procent 

i åk 2 gymnasiet. Fler killar än tjejer uppgav på gymnasiet åk 2 att de röker flera gånger i 

veckan/varje dag.  

 

Killar uppgav i högre grad än tjejer i åk 2 gymnasiet att de snusar flera gånger i veckan/varje dag.  

 

Nästan 90 procent av ungdomarna (jmf med 81 procent år 2012) i åk 8 uppgav att de aldrig druckit 

alkohol. Svaret på samma fråga i åk 2 gymnasiet var 50 procent (jmf med 27 procent år 2012).  30 

procent (jmf med 19 procent 2012) av ungdomarna i årskurs 2 på gymnasiet och knappt 5 procent 

av ungdomarna i årskurs 8 uppgav att de i någon omfattning dricker starköl, starkcider, alkoläsk, 

vin eller sprit. Även om det inte rör sig om många personer, för man fram i analysen av LUPP år 

2016 att det är värt att notera att 7 procent av ungdomarna i årskurs 2 på gymnasiet uppgav att de 

blir berusade någon gång i veckan. 

 

 

 
           LUPP 2016 
 

 

Sammanställningen av svaren från hälsoenkäten i åk 7–8 visade inte på någon större förändring 

över tid när det gällde rökning och snusning. Samma gällde inställningen till narkotika.  

Vid påståendet ¨jag dricker alkohol¨ uppgav fler elever att de aldrig dricker eller har endast 

provat.  
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Alkohol/narkotika/tobak        Område: ANT 

 

 
 

                            

                                                                                   Ur Hälsoenkäten 

 

 

 

Sammanställningen av svaren i Hälsoenkäten, åk 2 gymnasiet visade på förändringar i attityden 

till rökning över tid. Fler elever uppgav att de provat och de dagliga rökarna blivit fler. 

Inställningen till att snusa har också ändrats. Bruket har minskat, men fler uppgav att de testat. 

Mellan åren 2012 – 2016 har även bruket av alkohol ändrats. Fler ungdomar i åk 7-8 uppgav att 

de aldrig dricker alkohol de senaste åren. När det gäller narkotika så är resultatet ungefär 

detsamma över tid.  
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Alkohol/narkotika/tobak                                                                   Område: ANT
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9.2 Vad ser skolan?  

Statistiskt underlag från skolan presenteras inom områdena betyg, frånvaro, kränkningar och 

behörighet till gymnasiestudier, avslut gymnasiestudier samt föräldrars utbildningsbakgrund. 

 

Betyg 

Vårterminen 2016 avslutade 263 elever sina grundskolestudier.  

I tabellen nedan inkluderas inte elever med okänd bakgrund (elever som är nyinvandrade eller 

med okänd bakgrund dvs. saknar personnummer) 

 

 

Resultatutveckling 2013-201627 

År 

 

2013 2014 2015 2016 Riksnivå 

2016 

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i 

alla ämnen, andel (%) 

79,8 81,3 69,2 73 78,1 

Elever i åk 9 som var behöriga till 

yrkesprogram, andel (%) 

89,5 88,9 79,2 86,7 87 

Elever i åk 9, genomsnittligt meritvärde 

 

213,6 215,3 212 210,9 229,2 

 

Slutbetyg i alla ämnen innebär att betyget E har minst uppnåtts i samtliga ämnen. Att inte ha ett 

fullständigt slutbetyg kan bero på att man erhållit betyget F, har haft anpassad studiegång eller 

ämnet markerats med ett streck.  

 

I rapporten, Sammanställning av betygsresultat åk 6 och 9 från november 2015, för man fram att 

många elever som har fått F i betyg, haft anpassad studiegång eller fått ett streck i betyget, 

(innebär avsaknad av betyg) riskerar att få behålla sitt F under högstadietiden. Det innebär att de 

inte uppnår gymnasiebehörighet.  Vårterminen 2016 hade 23 procent av eleverna betyget F i 

matematik, 12 procent i engelska och 2 procent i svenska28.  

 

Nedanstående tabeller visar en jämförelse mellan studieresultat för elever i åk 9 med föräldrars 

utbildningsbakgrund (Laholms kommun). I tabell A jämförs ungdomarnas studieresultat med 

föräldrar vilka har grundskole- och/eller gymnasieutbildning. Tabell B görs jämförelsen med 

föräldrar som har eftergymnasial utbildning. 

 

Tabell A: Föräldrar med förgymnasial eller gymnasial utbildning29 

År 2013 2014 2015 2016 

 

Elever i åk 9 som uppnått 

kunskapskraven i alla ämnen, andel (%) 

75,2 78,9 61,6 67,6 

Elever i åk 9 som var behöriga till 

yrkesprogram, andel (%) 

86,1 86,2 76,1 85,1 

Elever i åk 9, genomsnittligt meritvärde 

 

204 170,3 194,2 198,9 

                                                 
27 www.siris.skolverket.se 
28 Barn- och ungdomsverksamheten, Laholm Kommun (151105) Sammanställning av betygsresultat åk 6 och 9. 
29 www.siris.skolverket.se 
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Tabell B: Föräldrar med eftergymnasial utbildning 

År 2013 2014 2015 2016 

 

Elever i åk 9 som uppnått 

kunskapskraven i alla ämnen, andel (%) 

88,8 87,4 84 83,3 

Elever i åk 9 som var behöriga till 

yrkesprogram, andel (%) 

Uppgift 

saknas 

Uppgift 

saknas 

88,3 92,6 

Elever i åk 9, genomsnittligt meritvärde 

 

229,1 234,4 245,9 232,4 

      

 

 

Gymnasiestudier  

I augusti år 2016 var 59 procent av de ungdomar som ansökt om gymnasiestudier inskrivna på 

Osbecksgymnasiet. Resterande procent genomförde sina studier vid externa kommunala eller 

fristående gymnasieskolor. Totalt genomförde 917 av ungdomarna i Laholms kommun (åldrarna 

16-19 år) gymnasiestudier. Av eleverna i åk 3 och 4 på Osbecksgymnasiet fick ca 90 % ett 

examensbevis.  

 

Ungdomar 

folkbokförda i 

Laholms 

kommun och 

gymnasieskola 

Antal elever 

Osbecksgymnasiet 

Augusti år 2016 

 

Antal elever  

Extern  

kommunala 

skola 

 

Antal elever  

Extern 

fristående 

skola 

 

Totalt antal 

elever - 

gymnasium 

Antal  543 239 135 917 

 

 

Under 2016 hade kommunen 56 ungdomar som varken studerade eller arbetade. För dem erbjöds 

det kommunala aktivitetsansvaret KAA. 18 ungdomar tackade nej. Av dem var hälften under 20 

år. KAA omfattar även ungdomarna som studerar i ett introduktionsprogram. I kommunen gällde 

det 89 ungdomar (2016). Ytterligare statistiskt underlag saknas.  

Frånvaro  

Noteringar om skolfrånvaron har fram t.o.m. 2016 skett genom olika system beroende på 

verksamhet och barnets/elevens ålder. I grundskolan är närvaron obligatorisk och i 

gymnasieskolan är närvaron/frånvaron kopplat till CSN, dvs. studiemedlet.  

 

På gymnasieskolan har rapporteringen skett genom elevs/vårdnadshavares anmälan till skolan 

eller lärares noteringar i Dexter, ett datoriserat system. 

På grundskolan åk 7–9 har rapporteringen fram till år 2016, skett via Dexter. I åk 1–6 har 

frånvaron rapporterats till skolan och dokumenterats manuellt. Pedagogerna har ansvarat för att 

manuellt registrera frånvaron. I förskolan och i förskoleklassen har frånvaron dokumenterats 

genom pedagogernas egna noteringar. Från och med år 2017 dokumenteras all frånvaron via 

lärplattformen V-klass. Ansvarig chef ansvarar för att frånvaron kontinuerligt sammanställs.  
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Dokumentationen gällande frånvaron har i olika omfattning sammanställts och rapporterats till 

respektive förskolechef/rektor. Frånvaron har därefter sammanställts och rapporterats vidare till 

huvudmannen under bl.a. följande givna mått: 

 antal elever med mer än 5 dagars ogiltig frånvaro under en termin 

 antal elever med mer än 4 veckors giltig frånvaro under en termin 

 

Det finns inga krav på att frånvaron för barnen i förskola och förskoleklass ska rapporteras 

vidare till huvudmannen.  

Verksamhetens rutin vid skolfrånvaro finns beskrivet i ¨Åtgärdstrappan¨ i Barn- och 

elevhälsoplanen, Barn och ungdomsverksamheten30.  

 

Sammanställning frånvaron åk 1 – 9 i Laholms kommun.  

Termin/år Antal elever med 

mer än 5 dgr 

ogiltig frånvaro 

under en termin. 

Andel (%) elever 

med mer än 5 dgr 

ogiltig frånvaro 

under en termin. 

Antal elever med 

mer än 4 veckors 

giltig frånvaro 

under en termin. 

Andel (%) elever 

med mer än 4 

veckors giltig 

frånvaro under en 

termin 

Vt 2014 14 0,6 43 2,0 

Ht 2014 28 1,3 45 2,0 

Vt 2015 26 1,2 81 3,6 

Ht 2015 18 0,8 21 0,9 

Vt 2016 35 1,5 56 2,3 

Ht 2016 23 1,0 47 2,0 

 

 

Sammanställningen visar att under vårterminen 2016 hade 23 (1,3 procent) av grundskolans 

elever mer än 5 dagars ogiltig frånvaro. Motsvarande siffra för höstterminen 2016 var 35 elever 

(0,8 procent). Underlaget tydliggör att merparten av eleverna med ogiltig frånvaro tillhörde 

årskurs 7-9. Under samma period, år 2016, hade 56 elever (ca 2 procent) respektive 47 elever 

(1,7 procent) mer än 4 veckors giltig frånvaro. Eleverna i de båda kategorierna kan sammanfalla 

dvs. man kan ha både ogiltig och giltig frånvaro. En sammanställning om långvarig frånvaro 

saknas fram till och med år 2016.  

 

Kränkningar och uppföljande utredningar  

Personal i skolverksamheten som fått kännedom om att ett barn eller en elev har ansett sig ha 

blivit utsatt för kränkande behandling, är skyldig att anmäla detta till förskolechef/rektor enligt 

skollagen. Vidare är förskolechef/rektor skyldig att anmäla om ett barn/en elev anser sig utsatt 

för kränkande behandling till huvudmannen. Händelsen ska omgående anmälas till Barn- och 

ungdomsnämnden när det inträffat.  

 

Två gånger per år gör förskola och grundskola en redovisning till Barn- och ungdomsnämnden 

av antalet inkomna ärenden. Efter att ärendet är anmält ska förskolechef/rektor utreda och 

besluta om ev. åtgärder. Beslutet anmäls till Barn- och ungdomsnämnden.  

 

 

 

                                                 
30 Barn- och elevhälsoplanen, Barn och ungdomsverksamheten, Laholm Kommun 
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Sammanställning av antalet inkomna anmälning gällande kränkningar - grundskolan 

Datum Kränkningar 

antal 

Utredningar antal 

 

140101 – 141007 61 Uppgift saknas 

150101 – 151007 81 30 

160101 – 160930 115 47 

 

Under perioden januari t.o.m. september år 2016, anmäldes 115 kränkningar totalt varav 47 

utreddes och beslut om insats redovisades. Det innebar att några fall av kränkningar inte utreddes 

eller redan ingick i en pågående utredning. Under perioden oktober till december 2016 inkom 

ytterligare 40 anmälning. Totalt anmäldes 155 om kränkande behandling under 2016.  

 

I jämförelse med samma period år 2015 kan det konstateras att antalet anmälningar ökat. Detta 

kan bero på att fler skolor har fått en bättre rutin på att anmäla. Samtidigt har förskolechef/rektor 

påmints av huvudmannen om att inkomma med anmälan och utredning.  

 

Sammanställning av inkomna anmälningar gällande kränkningar 160923 – 170406, Osbecksgymnasiet i Laholm 

Typ 

av kränkning 

 

Fysisk Verbal Utfrysning Sms/via 

nätet 

Antal  4 3 0 0 

 

Under perioden 160923 – 170406 inkom 5 anmälningar om kränkande behandling till 

Kultur- och utvecklingsnämnden. I vissa ärenden rörde det sig om både fysiska och verbala 

kränkningar varför det totala antalet kränkningar överstiger antalet anmälningar. Samtliga 

kränkningar har skett elev mot elev.  

 

När rektor utrett ärendet ska beslut om åtgärder fattas vilket är ett delegationsbeslut. 

Besluten ska sedan anmälas till Kultur- och utvecklingsnämnden. Utredningar och 

åtgärder har inkommit i de 5 fallen, men det saknas fortfarande utvärdering i 1 av fallen 

som väntas inkomma vid terminsavslut i juni. Rektorerna har meddelat att 4 av fallen 

av kränkningar är avskrivna. Jämförande statistiskt underlag över år saknas.  

 

Välmående ger resultat 

I Laholms kommun har Laholmsnämnden initierat ett långsiktigt utvecklingsarbete som heter 

”Välmående ger resultat” inom förskoleverksamheten med start hösten 2016. Detta vänder sig 

till samtliga pedagoger som under 2 år ges stöd i sin egen personliga utveckling.  Därmed ökar 

möjligheten att ta till sig och därefter arbeta utifrån kunskap som baseras på vetenskaplig grund.   

 

Konceptet är framtaget utifrån aktuell forskning om kognitiv neurovetenskap, positiv psykologi 

och inlärning, vilket svarar upp till läroplanens första del om vilka förmågor vi vill att barn och 

unga ska ha när de lämnar skolan. Det innebär att i praktiken stärka barns och ungas förmågor, 

att se sin egen ansträngning som viktig för sitt eget lärande, att skapa positiva relationer, att 

hantera motgångar, att känna till och tro på sina styrkor samt hjälpa dem att hitta sina värderingar 

som de sedan kan använda för att navigera sig i tillvaron. En utveckling av dessa förmågor kan i 

sin tur leda till bättre skolresultat och ökat välmående.  
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9.3 Vad ser verksamheten för Arbetsmarknadsinsatser (AMI)?  

Genom olika arbetsmarknadsinsatser kan personer som haft svårt att etablera sig på 

arbetsmarknaden få hjälp. Här möter man bl.a. ungdomar i åldrarna 16–20 år som av olika skäl 

valt att inte studera på gymnasiet. Orsakerna till behov av mer individuellt anpassad insats kan 

bero på svårigheter inom olika områden såsom sociala svårigheter (uppväxt, missbruk, 

missförhållande), neuropsykiatriska diagnoser, frånvarande föräldrar, oro för utvisning, avsaknad 

av mål med framtiden etc.  

 

Verksamheter inom AMI  

Verksamhet Insats Antal under 2016 

Vägledningscentralen 

 

Kartläggning görs av personens tidigare 

erfarenheter. En plan arbetas fram utifrån 

personens individuella mål.  

Uppgift saknas 

Kommunalt aktivitetsansvar 

(KAA) 

Kommunen har enligt lag skyldighet och 

ansvar för att kartlägga och erbjuda insatser 

för ungdomar som inte går i 

gymnasieskolan. Ålder 16 – 20 år. 

30 ungdomar tackat 

ja till insats (56 

ungdomar totalt) 

Feriearbete 

 

Stödja ungdomar som inte erbjudits ett eget 

sommarjobb. Syftet är att få insyn i hur 

arbetslivet fungerar och erhålla 

arbetslivserfarenhet.  

190 platser 

Jobb Laholm  

 

Huvuduppdraget är att mildra verkningarna 

av arbetslöshet samt stötta personer i att 

hitta sin väg till arbete och självförsörjning. 

388 personer 

Mottagning nyanlända  

 

Introduktion för nyanlända för positive 

etablering i kommunen 

33 ABO 

(Anläggningsboende) 

200 EBO Eget 

boende) 

 

Personalen inom AMI har flera olika samverkanspartners, ex Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen. 

 

 

 

9.4 Vad ser Socialtjänsten?  

Inom Socialtjänstens mottagningsgrupp hade man under år 2016 gjort 917 aktualiseringar dvs. 

förhandsbedömningar utifrån ansökningar eller orosanmälningar. De gällde sammanlagt 733 

barn och unga i åldrarna 0–20 år. 40 procent av förhandsbedömningarna ledde inte till att någon 

utredning öppnades. Av dem var ca 2/3 barn inom 0-12 år och 1/3 gällde ungdomar mellan 13-20 

år. Att en utredning inte inleds kan bero på olika orsaker t.ex. att Socialtjänsten rekommenderar 

att stöd söks inom annan verksamhet. Förhandsbedömningarna berörde även redan pågående 

ärenden, dvs. trots att det fanns pågående insats för barnet eller den unge så hystes fortsatt oro.  
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Antal inkomna anmälningar under år 2016. 

    

 Inkomna anmälningar/aktualiseringar 

 Antal Antal anm. 

0 – 12 år 

Antal anm. 

13 – 20 år 

2016 

 

917 567 350 

 

 

 

 

 Utredning inleds  

 

Utredning inleds inte Pågående ärende 

 Antal Antal 

anm. 

0 – 12 

år 

Antal 

anm. 

13 – 20 år 

Antal Antal 

anm. 

0 – 12 

år 

Antal 

anm. 

13 – 20 år 

Antal Antal 

anm.     

0-12 år 

Antal 

anm. 

13 – 20 år 

2016 

 

334 209 125 370 240 130 209 117 92 

 

 

För grupperna ¨barn och unga exkl ensamkommande¨ och enbart gruppen ¨ensamkommande 

barn och unga¨ låg antalet pågående ärenden mellan 100 – 200 ärenden fördelat under året. 

Antalet pågående utredningar för ensamkommande barn och unga minskade betydligt under 

andra halvåret (49 utredningar/månad under perioden januari – juni, respektive 10 

utredningar/månad under juli – december). 

 

Ärende, utredningar, placeringar och uppdrag, medelsnitt per månad år 2016 

År 2016 Barn och unga exkl 

ensamkommande per månad. 

Ensamkommande barn och unga 

 Antal/månad 

 

0 – 12 

år 

13 – 20 

år 

Antal/månad 0 – 12 år 13 – 20 år 

Pågående ärende 

(utredning är klar) 

176 

 

97 79 112 3 109 

Pågående 

utredningar 

100 67 33 30 1 29 

Placering på 

institution 

4 0 4 87 0 87 

Placering i 

familjehem 

112 4 8 22 3 19 

Ärenden hos 

familjeenheten 

66 32 34 4 1 3 
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En annan skillnad mellan grupperna var antalet uppdrag till familjeenheten. I snitt lämnades 3 

procent av de pågående ärendena för ensamkommande barn och unga som uppdrag till 

familjeenheten. Motsvarande siffra för gruppen barn och unga exklusive ensamkommande var ca 

37 procent.  

 

Det statistiska underlaget visade att under maj – september månad var det en tyngd inom 

socialtjänsten gällande pågående ärenden, utredningar och uppdrag till familjeenheten gällande 

barn och unga (exkl. ensamkommande).  

 

Familjeenheten 

Familjeenheten är en del av socialtjänstens öppna verksamhet och arbetar med stöd för barn och 

ungdomar i åldrarna 0–21 år och deras vårdnadshavare/familjer. Familjebehandling är ett bistånd 

enligt socialtjänstlagen. Uppdraget utgår från en målbeskrivning där Familjebehandlare 

tillsammans med familj och socialsekreterare planerar för målen ska uppnås och hur arbetet ska 

genomföras. Arbetet utgår från den enskilde individens behov och därmed är det stor variation på 

uppdragen. Familjeenheten arbetar med såväl samtal som genom aktivitet inom ramen för råd, 

stöd och behandling. I december 2016 hade man 75 pågående biståndsärenden.   

 

Verksamheter inom familjeenheten under 2016   

Verksamhet/stöd 

 

 Antal  

3 – 5 samtals-

ärenden 

Kortare samtalskontakt vilka den 

enskilde personen själv söker. 

39 nya ärenden 

Stammen Gruppverksamhet för barn, 7 – 18 

år, för familjer med missbruk, 

psykisk ohälsa och/eller våld. 

7 barn i ålder 7 – 11 år 

Skilda världar Gruppverksamhet för barn vid 

föräldrars separation.  

10 barn fördelade 

Vt-16; 6 barn (7-11 år) 

ht-16; 4 barn (9 – 11 år) 

Trappan-samtal Enskilda samtal för barn och 

ungdomar som bevittnat våld 

0 

Familjesamtal och 

individuella samtal 

 

Barn, ungdomar, föräldrar i olika 

konstellationer 

Ca 70 – 75; samtliga uppdrag från soc. 

Marte Meo En samspelsinriktad 

behandlingsmetod 

0 

Repulse Metod att arbeta med 

impulskontroll 

4 barn/unga (16 – 19 år; 2 killar, 2 tjejer) 

Ungdomstjänst Samtal och oavlönat arbete för 

ungdomar dömda för brott 

2 (16 – 19 år) 

Ungdomsteamet Arbeta för att minska utanförskap, 

missbruk och kriminalitet genom 

tidiga insatser.  

Öka tryggheten för ungdomarna 
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Underlaget visar att få barn har deltagit i verksamheterna Stammen och Skilda världar. Inom 

verksamheten anser man att behovet är större än antal deltagare, vilket kan bero på att det är 

svårt att nå ut med information.  

3 – 5-samtalen utgår från den enskildes önskemål om stöd och kan därför variera. Om 3 – 5 

samtal inte är tillräckligt erbjuds familjen hjälp att göra en ansökan hos Socialtjänsten om fortsatt 

insats från Familjeenheten.  

 

 

Ekonomiskt bistånd 

Inom verksamheten för ekonomiskt bistånd har man i första hand inte kontakt med barn och 

unga utan med de vuxna som är i behov av försörjningsstöd under längre eller kortare tid. I 

dagsläget har man definierat tre grupper där man bör vara observant:  

 

1. Nyanlända familjer – kapacitet för egen försörjning kan både vara mycket god och 

innebära långvarigt behov av stöd. 

2. Invandrade familjer där behovet av bistånd finns över tid.  

3. Familjer med socioekonomiska svårigheter över tid. 

En risk för barn och ungdomars uppväxt finns när man under lång tid (10 månader eller mer) 

växer upp under ekonomiskt svåra förhållande. Det kan t.ex. vara familjer där föräldrarna inte 

förvärvsarbetar, är sjukskrivna alt utförsäkrade eller uppbär ersättning pga. av arbetslöshet. Inom 

gruppen långvarigt sjukskrivna har sjukskrivningar för psykiskt ohälsa eller en samsjuklighet 

ökat över tid.  

 

Antal barn och unga under 18 år (2014) som levde i familjer vars huvudsakliga inkomst var 

ekonomiskt bistånd eller bestod av arbetsmarknadspolitisk åtgärd. 

 

 Barn och unga 

under 18 år 

Totalt antal barn/unga år 2014 i Laholms kommun 4894 

Antal barn och unga i familjer i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd 334 

Antal barn och unga i familjer i familjer med långvarig 

arbetsmarknadsinsats/arbetslöshet 

180 

Totalt antal barn/unga i familjer med sämre ekonomiska förutsättningar 514 

Andel i procent barn/unga i familjer med sämre ekonomiska förutsättningar 10,5 % 

 

Det statistiska underlaget från år 2014 visar att ca 10,5 procent av barn och unga i Laholms 

kommun som lever i familjer vars huvudsakliga inkomst är ekonomiskt bistånd eller 

arbetsmarknadspolitisk åtgärd, dvs. man förvärvsarbetar inte. 

 

Laholms kommun består av 14 tätorter. Förutom Laholms centralort består kommunen av 13 

tätorter från kustområdet till landsbygden. Utifrån det statistiska underlaget var det både störst 

antal och andel barn och unga som under år 2014 levde under s.k. ekonomiskt utsatthet i 

Laholms tätort. Flertalet var boende i bostadsområden med hyreslägenheter. Ett fåtal hade sitt 

boende i Laholms tätorts villakvarter. När det gäller kommunens övriga tätorter med boende 

inom tillhörande landsbygdsområde var det en skillnad på var i kommunen man bodde. I norra 

respektive de östra delarna av kommunen bodde betydligt fler barn som levde under begränsade 

ekonomiska förhållanden än i kustområdet och i de sydvästliga delarna av kommunen.  
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Antal barn/unga som växte upp i familjer med sämre ekonomiska förutsättningar utifrån ett 

geografiskt perspektiv (2014). 

 

 Andel (%) barn/unga 

i familjer, med sämre 

ekonomiska 

förutsättningar inom 

geografiskt område  

Antal barn/unga i familjer 

med sämre ekonomiska 

förutsättningar inom 

geografisk del av Laholms 

kommun 

 

Andel (%) barn/unga i 

familjer med sämre 

ekonomiska 

förutsättningar inom 

geografiskt område i jfr 

med totalt antal barn/unga 

i Laholm. 

Centrum 

(Laholm) 

 

15 249 5 

Norr 

(L Tjärby, Genevad, 

Veinge) 

12,5 116 2,4 

Öster 

(Knäred, Hishult, 

Våxtorp) 

8 63 1,3 

Söder (Hasslöv, 

Skottorp, Ränneslöv, 

Vallberga, Ysby) 

3,6 25 0,5 

Väster 

(Mellbystrand, 

Skummeslöv) 

3,5 21 0,4 

 

 

Familjerådgivningen 

Familjerådgivningens iakttagelser är att samtal gällande parrelationer (reparerande samtal), 

samarbetssamtal och samtal inom styvfamiljer ökat. Om det beror på en ökad problematik, att 

man är mer benägen att söka hjälp eller att förändringar inom familjerådgivningens arbetssätt har 

nått ut till fler, vet man inte.   

Öppna förskolan 

Öppna förskolan är en pedagogisk verksamhet och en del av kommunens förebyggande generella 

föräldrastöd. Där träffas barn tillsammans med föräldrar och andra vuxna för att få möjlighet 

leka, skapa och utvecklas tillsammans. De vuxna får möjlighet till kontakt och gemenskap med 

andra barnfamiljer. På Öppna förskolan finns förskollärare och specialpedagog.  

Inom Öppna förskolans verksamhet upplevde personalen att besökarna har ett ökat behov av 

samtal kring egen problematik, t ex trassliga relationer och psykisk ohälsa.  Personalen 

informerar om möjligheter till hjälp och stöd i kommunen. Familjerådgivningen besöker 

verksamheten regelbundet.  

 

Föräldrastöd  

Utifrån den nationella strategin kring universellt föräldrastöd (En vinst för alla, 

Socialdepartementet 2009) ska föräldrar ur ett främjande och förebyggande perspektiv erbjudas 

stöd under hela barnets uppväxttid (0-18 år). Det som forskningen visar som avgörande är att 
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arbeta med att stärka en god relation mellan barn och föräldrar. Den goda relationen bidrar till 

barnets goda hälsa under uppväxttiden men också senare i livet. 

 

I Laholms kommun pågår utveckling och uppbyggnad av en lokal strategi kring ett universellt 

föräldrastöd, som bygger på den nationella strategin, där det övergripande målet är:  
 
   
 
 

Och för att nå det övergripande målet har strategin tre delmål som är:  
 
 
 
 
 
 

 

 

Nuläget gällande universellt föräldrastöd i Laholm beskrivs utifrån målen ovan och tar upp de 

insatser som Laholms kommun idag tillsammans med andra aktörer erbjuder föräldrar generellt. 

 

Hälsofrämjande mötesplats 

Föreläsningar inom ¨Föräldrar emellan i Laholm¨ där Laholms kommun, Laholmsnämnden och 

Region Halland erbjuder föreläsningar till föräldrar och andra vuxna som finns runt omkring 

barn och unga. Syftet är att ge föräldrar kunskap, verktyg och erfarenhetsutbyte för att stärka 

föräldrarollen. Föreläsningar tar upp olika teman som har med föräldraskapet att göra. 

 

Universella evidensbaserade föräldrastödsprogram 

Laholms kommun erbjuder idag föräldragrupper till föräldrar med barn i åldrarna 3-6 år med 

programmet Alla barn i centrum (ABC) och med barn i åldrarna 7-18 år (Connect). Båda dessa 

program används universellt och är evidensbaserade. Syftet är att ge föräldrar kunskap och 

verktyg som stärker den goda relationen samt det sociala nätverket.  

 

Antal som tagit del av verksamheterna 

 Ålder Antal  Tidsperiod 

 

Connect utbildning 

 

7 – 18 år. Ca 30* föräldrar 2014 -2016 

ABC utbildning 

Alla barn i centrum  

3 – 6 år Ca 50* föräldrar 2014 -2016 

Föräldrar Emellan  

Föreläsningar 

0 – 18 år  10 föreläsningar 

Ca 500 föräldrar 

2013-2016 

*Statistiskt underlag: något osäkert utifrån antal som anmält sig/ genomfört utbildningen.  

 

Anhörigcentrum 

Verksamheten vänder sig till föräldrar till barn med särskilda behov, närstående med 

missbruksproblematik eller psykisk ohälsa, då närstående är långvarigt sjuk eller vid bortgång. 

Stöd och hjälp erbjuds personer som vårdar, hjälper och/eller stödjer en familjemedlem, släkting, 

god vän eller granne. Stödet ges i form av enskilda samtal, gruppverksamhet och föreläsningar.  

Alla föräldrar ska erbjudas föräldrastöd under barnets uppväxt (0-18) 

år) 

Ökad samverkan kring 

föräldrastöd mellan aktörer 

vars verksamhet vänder sig 

till föräldrar  

Ökat antal 

hälsofrämjande arenor 

och mötesplatser för 

föräldrar  

Öka antalet föräldrastödaktörer 

som erbjuder hälsofrämjande 

metoder och universella 

evidensbaserade 

föräldrastödsprogram 
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Behovet av stöd ur ett föräldraperspektiv ser anhörigcentrum vara störst där barn/ungdomar har 

neuropsykiatriska svårigheter, ätstörningar och/eller ångest. Man har även uppmärksammat ett 

behov av stöd till barn och unga som är anhöriga till föräldrar med missbruk, psykisk ohälsa och 

demens. På anhörigcentrum upplevs det vara svårt att lotsa vidare till rätt stöd och hjälp. 

 

Samordnad individuell plan (SIP) 

Alla som behöver insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten har rätt att få en 

samordnad individuell plan, SIP. Syftet med en SIP är att förbättra samordningen mellan olika 

aktörer så att en person ska få rätt stöd och vård31. Rätten till en SIP regleras i både hälso- och 

sjukvårdslagen och i socialtjänstlagen. En SIP ska vara förebyggande och framåtskridande för 

barnet eller den unge.  

 

I Laholms kommun finns det vid behov neutrala nätverksledare som håller i en del av SIP-

mötena. Deras iakttagelser är att flertalet av barnen/de unga de möter har neuropsykiatriska 

svårigheter. De får även uppdrag gällande ungdomar med sociala svårigheter. En vanlig 

problematik är barn och unga som inte närvarar i skolan. Statistiskt underlag saknas.  

 

9.5 Vad ser närsjukvården?  

Mödravårdscentralen, MVC   

Mödravården erbjuder alla gravida personer ett hälsosamtal i graviditetsvecka 6-8, där frågor 

kring medicinering, kost, motion, alkohol, tobak och droger tas upp.  Inom Familjecentralens 

mödravård, upplever personalen att det idag finns fler gravida som mår dåligt och är nedstämda. 

Man tycker sig också se en ökad medicinering med antidepressiva mediciner hos gravida 

kvinnor. Något statistiskt underlag för iakttagelserna finns dock inte.  

Barnavårdscentralen, BVC  

I samtliga kommuner i Halland erbjuder BVC stöd till mödrar som har en risk att utveckla 

depression under barnets första levnadsmånader. Risken bedöms med EPDS-skalan (Edinburgh 

Postnatal Depression Scale) vid 6 – 8 veckor efter förlossningen32.   I Laholm erbjöds 11 procent 

av de nyblivna mödrarna screening år 2014 varav 97 procent tackade ja och genomförde den.  

På barnavårdscentralen, Familjecentralen (offentligt BVC med 984 barn inskrivna 2016), möter 

man ett flertal familjer med låg socioekonomisk standard och en låg utbildningsnivå. I 

barnrapporten ¨Barnhälsovård i Halland 2014¨ ges en sammanfattning av verksamheterna vid 

Hallands barnavårdscentraler. Vid 4 års ålder erbjuds alla barn en kontroll av syn, hörsel och 

utveckling. I Laholm utvecklingsbedöms en hög andel barn, vilket är jämförbart med Halland i 

övrigt.  Utifrån bedömningar vid 4-årskontrollen, utgår remiss till olika mottagningar:  

 

 

                                                 
 
32 Region Halland (2015) Barnrapport: Barnhälsovården i Halland 
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Remisser vid kontroll 4 år: jfr Laholm och Region Halland, år 2014 

 Barnhälsovårds-

psykolog 

Logoped Barnmottagning Barnpsyk 

 

Laholm 

(andel %) 

5 12 1,7 0,8 

Region Halland 

(andel %) 

3 8 1,1 0,2 

 

Utifrån de resultat som presenterats i rapporten tydliggörs att andelen barn i Laholm, som vid 4 

år ålder remitterats till psykolog, logoped, barnmottagningen eller BUP, är högre än det 

genomsnittliga värdet för Region Halland.  

I Barnrapportens sammanställning av ¨Barn som far illa´¨ ligger Laholms vårdcentraler lägre än 

övriga Halland om man jämför med andel procent orosanmälningar till socialtjänsten33. Av 1583 

inskrivna barn gjordes 2 anmälningar 2014 och samverkan inleddes i båda fallen med antingen 

Socialtjänsten eller Mödrahälsovården.  

Anmälningar i Laholm i jämförelse med övriga halländska kommuner, år 2014.  

Kommun Procent 

orosanmälningar 

av inskrivna barn 

Laholm 0,13 

Halmstad 0,24 

Hylte 1,29 

Falkenberg 0,24 

Varberg 0,12 

Kungsbacka 0,20 

Halland 0,24 

 

Vårdcentral 

I Laholm finns olika vårdcentraler spridda inom kommunen. Enligt vårdcentralen Centrums 

uppgifter har man under år 2016 inte mottagit något barn/ungdom (6 – 17 år) som patient med 

behov av psykologisk kompetens. Under åren 2013–2015 saknades psykolog på vårdcentralen. 

Från år 2012 finns uppgifter på att en ungdom mottogs för psykologkontakt av totalt 140 

patienter i åldersspannet. Inga kontakter togs under 2013-2016.  

 

På hösten 2016 tillsattes ett s.k. mobilt team inom Region Halland som arbetar mot barn och 

unga med måttlig psykisk ohälsa över hela länet. I enhetens uppdrag ingår även en s.k. integrerad 

beroendevårdkedja.  Det mobila teamet består av 2 psykologer och 2 kuratorer, vilka har en 

ambulerande verksamhet. De finns tillgängliga på Vårdcentral Centrum i Laholm 1 dag/vecka 

utifrån behov. 

                                                 
33 Region Halland (2015) Barnrapport: Barnhälsovården i Halland 
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För att få tillgång till det mobila teamet krävs remiss från sin vårdcentral eller BUP. 

Vårdcentralerna ska möta barn och unga (6 – 17 år) med lindriga psykiska besvär, och BUP de 

med stora. Barn i åldrarna 0-6 år med psykisk ohälsa behandlas inom barnhälsovården. 

                                                                                                              

Ungdomsmottagningen, UM   

Ungdomsmottagningen ska ses som ett komplement till övrig hälso- och sjukvård men med ett 

specifikt uppdrag att främja sexuell och reproduktiv hälsa. På mottagningen finns professionerna 

barnmorska och kurator. Målgruppen är ungdomar och unga vuxna i åldrarna 13-23. Till 

ungdomsmottagningen kan ungdomar söka sig på eget initiativ och villkor, därför behövs ingen 

remiss. Ett av Ungdomsmottagningens ansvarsområde är behandling av lindrig depression 

och/eller ångest. Om behov finns vid psykisk ohälsa remitteras vidare till Närsjukvård, 

alternativt Psykiatri (BUP eller VPM, vuxenpsykiatrisk mottagning).  

 

Antal besökare under 2016 var 578 personer, en minskning med 71 personer i jämförelse med 

2015. 89 procent av dem var kvinnor och 11 procent var män. 552 personer besökte 

barnmorskan, 115 personer önskade en kontakt med kurator.  

 

I området Halmstad – Hylte – Laholm söker ungdomarna framförallt kring frågeställningar som 

gäller sexuell och reproduktiv hälsa, relationer, identitet samt lättare psykisk ohälsa. UM i 

Laholm uttalar en oro för att ungdomar generellt mår sämre idag än för bara några år sedan.   

 

Idag upplever man inom UM att fler ungdomar känner av panikångest, stress och depression. 

Vidare har man uppmärksammat att antalet ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser har ökat, 

vilket i sin tur kan innebära ökad medicinering. Man möter också en del ungdomar med en rädsla 

för kraven som ställs inför vuxenlivet. UM uttrycker en oro över att det finns en viss 

omsorgssvikt hos några föräldrar, där ungdomarna får ta stort ansvar. Statistiskt underlag saknas.  

 

UM har även ett hälsofrämjande och förebyggande uppdrag. Tidigare hade 

ungdomsmottagningen en första information för elever i åk 5 eller 6. På grund av bristande 

resurser ges idag den första informationen i åk 8. På gymnasiet ges årlig information.   

 

 

9.6 Vad ser specialistvården barnpsykiatrin (BUP)?  

Barn och ungdomar från Laholm, vilka har etablerat en kontakt med BUP, är till övervägande del 

mottagna i Halmstad. Alternativet är att man vänder sig till andra BUP-mottagningar t.ex. 

Ängelholm.  

Från BUP Halmstad, ser man att antal patienter, mottagningsbesök och antalet kontakter för 

skolbarn har ökat mellan 2013 och 2016. I jämförelse med övriga kommuner i länet så ser man 

liknande tendenser. 
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Laholm kommun, årtal 2013 2014 2015 2016 

Invånare 6-17 år¨ 
 3064 3110 3248 3334 

Unika patienter 
 169 182 220 235 

Mottagningsbesök 
 950 1047 1226 1090 

BUP-kontakt/invånare (%) 
 5,5 % 5,9 % 6,8 % 7,0 % 

Besök/patient 
 5,6 5,8 5,6 4,6 

J. Alström, Enhetschef BUP, 2017 

 
Antalet besök/patient som kommer till BUP har minskat något för varje år sedan 2013. Detta är 

en trend som man ser i alla kommuner. Detta beror på flera olika faktorer. En anledning är att 

BUP i högre grad hänvisar till närsjukvården efter första bedömningssamtalet, en annan 

anledning är bristande resurser utifrån ökning av antalet besök/patienter.  

 

Under år 2016 var det 81 familjer från Laholm som sökte BUP för nybesök. Den yngsta var 4 år 

och den äldsta 17 år. Av dessa var 41 ungdomar i åldern 13-17 år, och resterande under 12 år.  

Totalt sett är det betydligt fler pojkar (61 procent) som kommer till BUP. Det finns ingen 

skillnad mellan Hallands kommuner.  För barnen från Laholm upp till 12 år som kommer till 

BUP är hela 66 procent pojkar. Bland tonåringarna (13-17 år) är fördelningen något mer jämn 

med 44,5procent flickor och 55,5procent pojkar. När det gäller antal besök får dock flickorna i 

genomsnitt fler besök/patient och år. Störst skillnad är det bland ungdomarna 13-17 år där 

flickorna i genomsnitt kommer 7,0 besök/år och pojkarna 3,4 besök/år. 

 
 

Besök/patient 

År 2016 Pojkar Flickor 

4-12 år 3,9 5,2 

13-17 år 3,4 7,0 

TOT 3,7 6,4 

 

 

Besökare    Besök/patient  

År 2016 Antal Andel 

pojkar 

Andel 

flickor 

Pojkar Flickor 

4-12 år 40 66 % 34 % 3,9 5,2 

13 – 17 år 41 55.5 % 44,5 % 3,4 7,0 

Totalt 81 61 % 39 % 3,7 6,4 

 

När det gäller sökorsak är det svårt att ta ut statistik för specifikt Laholm. Detta beror på att ett 

och samma barn kan ha flera diagnoser (t ex depression och ADHD), och dessutom kan 

diagnosen förändras något efter tid. Men utifrån huvuddiagnos och befolkningsunderlag för BUP 

Halland vet vi att av de som går på BUP har 45-50 procent diagnos ADHD, 13-14 procent 

depression, 11-12 procent ångestproblematik, och 11-12 procent har en diagnos inom 

autismspektrum. Därutöver är det flera som kommer till BUP för utredningar och ännu inte har 

fått någon tydlig diagnos. 
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9.7 Vad ser polisen? 

När det gäller psykisk ohälsa kommer polisen oftast in i ett mycket sent skede. Det är inte 

polisen som kontaktas när man mår som sämst psykiskt utan först när det är panik, våld och/eller 

stor oro.  

Idag har man inom polisen i Laholm en ökad oro för de s.k. nyanlända barnen och ungdomarna. 

Man ser ett ökat självskadebeteende och en oro bland ungdomarna.  Ett ökat antal samtal med 

polisen, ökad kriminalitet och rapporteringar visar på detta. I nuläget finns det inget statistiskt 

underlag.  

Närpolisen i Laholm arbetar utifrån ett brett kontaktnät där bl.a. ungdomsarbetarna och 

räddningstjänsten nämns.  

 

Andra områden som polisen kopplar samman med psykisk hälsa eller risk för ohälsa är den 

upplevda ökade användningen av hasch och dess konsekvenser.  

 

Under 2016 var det totala antalet anmälda brott mot narkotika genom eget bruk 130 personer 

inom kommunen. I jämförelse med tidigare år så har antalet brott minskat. Det innebär troligtvis 

inte att det totala bruket av narkotika har minskat, utan orsaken finns enligt närpolisen, i brist på 

personal inom polisen. 

 

Totala antalet narkotikabrott per år 

Årtal 2013 2014 2015 2016 

Antal 

narkotikabrott 

211 197 177 130 

 

 

När det gäller alkohol upplever man däremot en minskning när det gäller ungdomar och 

berusning. Även våldet i offentliga miljöer upplevs ha minskat i omfattning. Detta härleder man 

till att påverkan av drogerna alkohol och hasch yttra sig olika. Alkohol ökar aggressivitet och 

våld, hasch har en lugnande effekt. Statistiskt underlag saknas.  

 

Inom det lokala arbetet inom polisen finns rutiner för ett förebyggande arbete. Följande insatser 

finns i Laholms kommun.  

 

 Medborgardialog 

 Trygghetsvandring 

 Samtal med skolklasser om alkohol, droger, nätmobbning 

 Möte med föräldrar – uppmanar föräldrar att samtala med sina barn.  
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 10. Sammanfattning och analys 
 

En sammanfattande stor fråga är varför svenska ungdomar mår så mycket sämre i jämförelse 

med våra nordiska grannländers ungdomar? Frågeställningen är omfattande och är utifrån ett 

nationellt perspektiv. Men hur möter vi utmaningen på kommunal nivå, på regional nivå och 

utifrån ett gemensamt ansvar?  

 

Barn föds och växer upp under olika förutsättningar i Laholm, i Halland och i Sverige. 

Merparten av barn och unga har uppväxtvillkor och skolgång som i huvudsak innebär trygghet 

och kärlek, god omsorg, utveckling och gemenskap. Men det finns också barn och unga som 

växer upp under otrygga förhållande, bristande omsorg och i sammanhang som innebär en känsla 

av ensamhet. För de här barnen och ungdomarna är det större risk för att psykisk ohälsa 

utvecklas. Den här förstudien är ett försök att få en bild över hur barn och unga mår i Laholm 

idag. 

 

I detta avsnitt knyts enkätsvaren samman med intervjuerna, statistiskt underlag och litteratur i 

kombination med reflektioner. Materialet kategoriseras under fem olika rubriker vilka 

överensstämmer med SKL:s fokusområden inom psykisk hälsa.  

1. Förebyggande och främjande insatser 

2. Tillgängliga och tidiga insatser 

3. Enskildas delaktighet och rättigheter 

4. Utsatta grupper 

5. Ledning, styrning och organisation 

10.1 Förebyggande och främjande insatser  

I resultaten från de självuppskattande enkäterna uppgav majoriteten av barn och unga i Laholm 

att de mådde bra och hade en god livssituation, liksom barn och unga uppfattar sitt mående i 

övriga Halland och i Sverige. Bäst mådde de yngre barnen men även merparten av ungdomarna 

ansåg att de hade ett gott mående. Trivseln i skolan var hög, man hade vänner och mer än 90 

procent hade någon vuxen att prata med och ty sig till. Resultaten pekade också på att barnen och 

ungdomarna upplevde sig som trygga. 

 

Förstudien visar på att 87 procent uppnådde behörighet till gymnasiet (2016). Flera 

forskningsstudier visar att slutbetyg tillsammans med hög närvaro i skolan ökar förutsättningarna 

för en god psykisk hälsa. Forskningen säger att en lyckad skolgång kan vara den enskilt största 

skyddsfaktorn för ett gott vuxenliv. Det kan inte nog betonas hur viktig lärmiljön är inom 

utbildningsverksamheterna. Betydelsen av ett bra bemötande, höga förväntningar och goda 

relationer mellan barn/elever och pedagoger. En oro uttalades i studien för barn och unga med 

olika funktionsnedsättningar. Oron är kopplad till hög skolfrånvaro, ofullständigt slutbetyg, 

behov av stöd i föräldrarollen, socialt utanförskap etc. 

 

Enkätsvaren visade att barn och unga var aktiva och deltog på idrottslektioner och i 

fritidsaktiviteter efter skoltid. Minst 85 procent hade en aktivitet i veckan (2016). Aktiviteterna 

på fritiden, både motion/rörelse och andra aktiviteter, minskade i takt med stigande ålder. Man 

tränade i mindre utsträckning, var mindre aktiv i föreningsliv, medan tiden vid tv, dator och 

mobil ökade. Kan det vara så att det har blivit en ändring i typ av livsstil på fritiden? Och vad ger 

det i så fall för konsekvenser? Hur kan vi möta dessa?  
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När det gäller den självupplevda hälsan har olika studier noterat att bakomliggande orsaker, 

konsekvenser eller uttryck tycks överlappa och förstärka varandra. Således finns det en risk för 

att barn och unga med psykisk ohälsa underpresterar i skolan, likväl finns det en risk för att de 

som har svårigheter med att uppnå kraven i skolan kan utveckla psykisk ohälsa. 

 

Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag vilket sträcker sig långt men innefattar inte alla de 

områden som ingår i en ung människas liv och som kan påverka den psykiska hälsan. Det blir 

tydligt att det krävs medvetenhet och kunskap hos många aktörer om skolgångens betydelse. En 

fråga man bör ställa sig är hur varje verksamhets möjligheter att arbeta förebyggande och 

främjande så att barnen och ungdomarna ska få de bästa förutsättningarna till att fullfölja sin 

skolgång?  

10.2 Tillgängliga och tidiga insatser 

Den upplevda psykiska ohälsan ökar nationellt enligt all forskning. Förstudien visar på samma 

tendenser, dock saknas underlag för de lägre åldrarna. Tidiga insatser för de yngsta barnen och 

deras föräldrar finns inom BVC:s verksamheter. Här erbjuds stöd och hjälp gällande medicinska 

behov, men även stöd utifrån ett socialt perspektiv. För ungdomarna finns ungdomsmottagningen 

att vända sig till. Även här finns möjligheter till både insatser ur ett medicinskt och ett 

psykosocialt perspektiv.  

 

Andra insatser finns t.ex. inom familjeenheten och föräldrastöd. Dessa nyttjas av ett fåtal, vilket 

är synligt utifrån det låga deltagandet. Detta kan delvis bero på att komplett statistiskt underlag 

saknas, men intervjusvaren pekar tydligt mot att behovet finns och är vida större än det antal som 

tar del av insatserna. Huruvida det beror på att det tar tid att nå ut till allmänheten, hur 

information delges eller på att information om verksamheterna inte når ut, kan vi inte se i 

studien.  

 

Förstudien visar på att när det gäller psykisk ohälsa, oavsett svårighetsgrad, så är BUP den mest 

välkända verksamheten på regional nivå. Utifrån intervjusvaren och verksamheternas statistiska 

underlag så är det tydligt att närsjukvården inte möter barn och unga med psykisk ohälsa. Det 

blir uppenbart att den s.k. vårdkedjan brister. Effekterna av det länsgemensamma sk mobila 

teamet som startade hösten 2016 är för tidigt att mäta.  

 

Det finns en osäkerhet kring både det egna och andras uppdrag och verksamheter. Bristerna finns 

inom kommunala verksamheter likväl som inom Region Halland vilket har framkommit vid 

intervjuerna med verksamhetsansvariga. I studien tydliggörs det när verksamheter inte utnyttjas 

trots stora behov och efterfrågan. Studien pekar på att det finns en uppenbar risk att information 

inte når ut eller kan delges, att man har felaktiga förväntningar på varandras verksamheter och i 

förlängningen kan det medföra svårigheter både gällande samverkan och kommunikation. 

Konsekvensen kan bli att den enskilde inte får rätt hjälp och/eller att man inte sätter in insatser i 

ett tidigt skede.  

 

En följd av ovanstående sammanfattning och analys, därtill omsättning av personal, svårigheter 

att rekrytera personal, bristande resurser, kan bli att det enskilda barnet/ungdomen utsätts för 

orimlig lång väntan på eller t.o.m. utebliven insats/stöd.  

En fråga man bör ställa sig är vilka konsekvenser detta medför inom varje verksamhet utifrån 

tillgängliga och tidiga insatser?  
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10.3 Enskildas delaktighet och rättigheter 

Det är av största vikt att barnet, den unge och dess föräldrar ses som medaktörer som behöver 

vara delaktiga i planering, genomförande och uppföljning av stöd och insatser.  Detta krävs 

enligt lagtexter inom hälso- och sjukvården, skolan och socialtjänsten. Således ska varje 

verksamhet ha tydliga och välkända rutiner för hur detta ska ske.  Dessutom är det av stor 

betydelse för den enskildes delaktighet och rättighet att det finns arenor som är tillgängliga för 

flera olika professioner som finns runt barnet/den unge.  En sådan möjlighet till möte där det 

enskilda barnet/ungdomen kan göra sin röst hörd och få stöd och vård är den samordnade 

individuella planen, SIP. Studien visar på att merparten av SIP-möten var riktade mot specifika 

målgrupper (neuropsykiatriska svårigheter, social problematik, hög skolfrånvaro) men även att 

det finns behov av nätverksledare som kan ha neutral och sammanordnande funktion. Utifrån att 

SIP är en lagstadgad rättighet bör man uppmärksamma om huruvida det behövs förnyad 

information och förståelse om denna rättighet i våra olika verksamheter. Frågan ställs även om 

det finns möjlighet att utöka tillgängligheten av den form som SIP har idag?    

 

Studien visar inte vilka rutiner som finns, hur de beaktas eller följs upp utifrån rätten till 

delaktighet. Det bör säkerställas inom varje verksamhet.  

10.4 Utsatta grupper 

Utifrån material i studien tydliggörs större risker vid vissa åldrar, vid olika förutsättningar och 

omständigheter.  

 

Ofullständigt slutbetyg 

Att klara skolan och få en utbildning är den enskilt viktigaste faktorn för varje barns utveckling 

och framtid. För elever utan ett fullständigt slutbetyg är möjligheterna till gymnasieutbildning 

begränsade. Ett ofullständigt slutbetyg kan bero på en mängd olika faktorer.   

  

Barn och unga som upplever stress  

Enkätundersökningarna tydliggör att känslan av stress bland ungdomar har ökat markant under 

åren. Resultatet från undersökningar visar att stressrelaterade besvär upplevs i hög grad redan i 

åk 7 -8, där 50 procent uppgav sig känna stress. Hos eleverna på gymnasienivå (åk 2) upplevde 

30 procent att stress var ett problem. Man kan också se en skillnad mellan flickor och pojkar, där 

flickorna generellt upplevde större besvär.  

 

Stress i kombination med nedstämdhet och därtill ett ökat antal ungdomar som uppger att de har 

svårigheter med sömnen väcker frågor. Om det dessutom läggs till att det finns några ungdomar 

som inte är nöjda med sig själv och sin kropp, som inte har många vänner eller någon vuxen att 

vända sig till, så är det tydligt att ett barn/ungdom kan vara utsatta för flera s.k. riskfaktorer. 

Sammanfaller flera riskfaktorer kan psykisk ohälsa öka.  

 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Studien visar att flera av de intervjuade uttrycker en stark oro för barn och unga med svårigheter 

inom neuropsykiatri. Merparten av de sökande till BUP är pojkar (ca 2/3) där vanligaste 

sökorsaken var frågeställning om utredning för ADHD eller annan neuropsykiatrisk problematik. 

Samma svårigheter hade de barn och unga vilka var den största målgruppen vid upprättandet av 

Samordnad individuell plan (SIP), samt enligt forskning finns överrepresenterade när det gäller 

långvarig skolfrånvaro och ej fullständigt slutbetyg i grundskolan. Detta kan påverka 

möjligheterna till gymnasiala studier och framtida möjligheter till egen försörjning.  
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Barn och unga som är nyanlända och/eller ensamkommande   

Området ¨nyanlända¨ eller ¨ensamkommande barn och unga¨ är ett område som flertalet av de 

intervjuade befarar vara i behov av ökat stöd. Detta ökade behov bekräftas av både 

socialstyrelsen och barnombudsmannen i aktuella lägesrapporter. Framför allt befarar man en 

ökad riskbild i samband med asylprocessen.  

 

Socioekonomiska förutsättningar 

Barn, oavsett var de föds, kommer till världen med olika förutsättningar. Stor betydelse kan de 

socioekonomiska villkoren ha för barns och ungas förutsättningar till en god utveckling och ett 

bra mående. Barn som växer upp i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd eller 

arbetsmarknadsinsatser under längre tid kan ingå i det begrepp som Rädda Barnen kallar 

¨barnfattigdom¨. Bland barn och unga i Laholm var det ca 10 % i åldrarna 0 - 18 år som under år 

2014 levde under mycket begränsade ekonomiska förutsättningarna. Studien visar också 

skillnader i förutsättningar utifrån var barn och unga växer upp geografiskt i Laholm. 

  

Bristande föräldraförmåga  

Föräldrars förmåga till ansvar och omhändertagande spelar en stor roll. För en del barn och unga 

hyser omgivningen så stark oro att s.k. orosanmälningar lämnas till socialtjänsten. Knappt 1000 

orosanmälningar inkom under 2016 (Flera anmälningar kan gälla samma barn eller ungdom). En 

mindre del av anmälningarna handlar om oro för en ungdoms missbruk. Den oron delas av 

närpolisen i Laholm som uppger ökad användning av hasch bland ungdomarna. 

 

Gällande tidig uppväxt och förutsättningar finns studier i Halland där man geografiskt kan ser 

skillnader i barns kost och kontakter med tandvården. Det har bl.a. uppmärksammats utifrån 

barnfetma, brister i tandvård m.m.  

10.5 Ledning, styrning och organisation  

Förstudien visar på att det finns flera olika arenor för förebyggande och åtgärdande insatser inom 

Laholms kommun. Den visar också på ett behov av ökade kunskaper om verksamheternas olika 

uppdrag och ansvar utifrån att barn och unga ska utveckla en god psykisk hälsa. Behoven speglas 

i samtal med verksamhetsansvariga där det framkommer att både kunskap och uppdateringar av 

andra verksamheter och insatser behöver förtydligas.   

 

Skyldigheten att samverka mellan olika myndigheter är lagstadgad. Det finns tydligt uttryckt i 

lagstiftning för de olika verksamheterna inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola. De kan 

ha olika begrepp men har samma syfte såsom samråd, samverkan och samordning. Lagarna 

innehåller bestämmelser om bl.a. planer för att genomföra insatser och stöd. Det kan innebära att 

ett barn eller ungdom kan ha flera olika planer. Dessa får inte motverka varandra utan ska i 

stället samspela. Hur har vi det i vår kommun? Vilka rutiner finns? Om de finns, är de 

förankrade och väl kända?  

 

Som ansvarig chef måste man ha goda kunskaper om bästa tillgängliga metoder och verktyg som 

har stöd i både forskning och praktik. I en snabb föränderlig värld är förmågan att leda i 

förändring grundläggande. För att möta de utmaningar som samhället och enskilda står inför 

krävs en mobilisering av ledarskap i kombination med en organisering som möjliggör samarbete 

och skapar förutsättningar för resurseffektivitet.  
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11. Rekommendationer  
 

Hur ska vi uppmärksamma och möta utsatta grupper som identifierats i denna studie? Här 

tydliggörs behovet av större begriplighet utifrån utsatta grupper, samt enskildas delaktighet och 

rättigheter. Mål och syfte med studien är att kartlägga vilka förebyggande, hälsofrämjande och 

långsiktiga insatser som erbjuds samt ta fram en nulägesbild över hur barn och unga mår i 

Laholm idag. Detta ska kunna leda fram till vidare projektdirektiv.  

 

Vad är tidiga signaler och hur kan vi förbättra och säkra tidiga insatser och åtgärder? Hur gör vi 

för att öka barn och ungas möjligheter till deltagande, göra aktiva val och minska risken för 

utanförskap? Utifrån att all forskning säger att slutbetyg i grundskolan är den största 

nyckelfaktorn för ett gott vuxenliv bör man i varje verksamhet och tillsammans tydliggöra hur vi 

ska stödja och samverka med varandra för en positiv utveckling. 

 

Studiens resultat visar på att följande områden behöver vidare insatser:  

 

 Barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

 

 Barn och unga (främst flickor) som upplever stress, nedstämdhet och ångest. 

 

 Barn och unga i familjer med socioekonomiska svårigheter över tid. 

 

 Barn och unga med psykosomatiska besvär i tidigare ålder  

 

 Vårdkedjan brister 

 

 SIP (Samordnad Individuell Plan) en lagstadgad rättighet som varje verksamhet ska vara 

väl förtrogen med. 

 

Det är av betydelse att ledning, styrning och organisation mynnar ut i att det enskilda 

barnet/ungdomen känner trygghet och tillit i de verksamheter som barnet/ungdomen är en del av. 

Verksamheterna måste anpassas efter den enskildes behov och förutsättningar genom…  

 

- Tydlig styrning inom verksamheterna utifrån uppdrag och krav på samverkan där mål 

och syfte tydliggörs.  

- Kontinuerlig uppföljning och sammanställning i respektive verksamheter och utifrån ett 

övergripande perspektiv för att analysera resultat, se behov av utveckling och 

förändringar samt rikta insatser mot rätt målgrupp. 

- ¨Kommunkunskap¨ behov finns av ökade kunskaper om insatser som finns att tillgå inom 

kommunen och regionalt i Halland i syfte att lotsa barn, unga och dess familjer rätt.  

- Vikten av att varje medarbetare har kunskap och är förtrogen med sitt uppdrag och sin 

verksamhet. Det är en förutsättning för att kunna arbeta förebyggande och främjande. 

- Varje verksamhet bör synliggöra vad begreppen ¨förebyggande och främjande¨ innebär 

inom sin verksamhet. 
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Mångfald av aktörer med olika uppdrag34.  

Här tydliggörs mängden av olika verksamheter som kan vara involverade i ett barns/ungdoms 

och familjs vardag.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

                                                 
34 Socialstyrelsen (2013) Samverka för barns bästa – en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer. 
Modellen är till viss del förändrad.  

Familjecentral 

Hjälpmedelscentral 

Polis 

Tandvård 

Försäkringskassa 

SIS-institution 

Elevhälsa 

HVB-hem 

Familjehem 

Korttidshem Daglig verksamhet 

Öppna verksamheter 
Ungdomsarbetare 

Fritidshem

 

Förskola 

Skola 

Vårdcentral

 

Barnavårdscentral 

Mödrahälsovården 

Ungdomsmottagning 

LSS-handläggning 

Habilitering 

Öppen förskola 

Barn och ungdomspsykiatri BUP 

Stödgrupper för barn 

Socialtjänsthandläggning 
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