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Datum: åååå-mm-dd  

Lägesrapport och sammanställning från 

kommuner och kommunalförbund rörande 

Gryning Vård AB 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås anteckna informationen till protokollet. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås uppdra åt ägarrepresentanten för Gryning Vård AB 

att i samråd med presidiet fördjupa dialogen med övriga ägare. 

Utgångspunkten för dialogen är det presenterade underlaget från 

medlemskommunerna i kommunalförbunden samt bolagets affärsmässiga 

läge.  

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att en uppdaterad lägesrapport inklusive 

eventuella förslag på strategiska ställningstaganden för ägarkretsen presenteras 

för förbundsstyrelsen vid sammanträdet den 7 maj. 

Sammanfattning av ärendet 

Ägarkonstellationen för Gryning Vård AB har beslutat att ställa klargörande 

frågor till medlemskommunerna angående behov av Grynings tjänster liksom 

inställning till ett eventuellt ägartillskott. Frågorna ställs med anledning av ett 

konstaterat allvarligt affärsmässigt läge år 2020 och att kommunerna i 

ägarkretsen köper mindre av bolaget. 

Ägarna har 2020-11-24 beslutat att uppdra åt ägarombuden att via 

förbundsdirektörerna i de fyra förbunden ta fram ett antal klargörande 

frågor till medlemskommunerna angående behov av Grynings tjänster liksom 

inställning till ett eventuellt ägartillskott. Syftet är att ge underlag till de fyra 

kommunalförbundens politiska organ för framtida strategiska 

ställningstaganden. 

Medlemskommunernas svar för vilka här redogörs har sammanställts av 

respektive kommunalförbund.  

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Sammanställning av 13 kommunernas svar från Göteborgsregionen 

Bilaga 2: Sammanställning av 14 kommunernas svar från Skaraborg 

Bilaga 3: Sammanställning av 9 kommunernas svar från Fyrbodal 

Bilaga 4: Sammanställning av 8 kommunernas svar från Boråsregionen  
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BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund och syfte 

Gryning Vård AB är ett bolag med ändamålet att inom ramen för det allmännas 

intresse samt på samhällsnyttig grund tillgodose behov hos ägarnas 

medlemskommuner och dess invånare genom att utveckla och tillhandahålla 

vård-, omsorgs-, behandlings-, utrednings- och rådgivningsresurser samt 

bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska tillhandahålla ett brett, 

differentierat och kundanpassat vårdutbud. 

Bolaget uppvisar ett gott verksamhetsmässigt resultat för 2020 med ett nöjd-

kund-index (NKI) på en skala från 1 till 5 på 4,4. Bolaget har visat på stor 

flexibilitet och anpassat marknaden efter efterfrågan alltsedan starten 2001. 

Försäljningen har dock minskat under 2020 särskilt avseende Ungdom och 

EHRV (Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld) samt Integration. Den 

låga efterfrågan bedöms också vara en effekt av pandemin. Under 2020 har 

yttre omständigheter, trots arbete med bolagsöversyn och vidtagna åtgärder, 

gett ett allvarligt affärsmässigt läge.  

Ägarna har 2020-11-24, i syfte att ur ett ägarperspektiv få underlag för 

strategiska ställningstaganden, beslutat att ställa 

klargörande frågor till medlemskommunerna angående behov av Grynings 

tjänster liksom inställning till ett eventuellt ägartillskott.  

Kommunernas svar kommer att utgöra underlag till de fyra 

kommunalförbundens politiska organ för framtida strategiska 

ställningstaganden 

Svar har mottagits från sammanlagt kommuner. De frågeställningar 

kommunerna har svarat på följer nedan. 

  

• Vilka värden finns för kommunen att ha tillgång till det kommunala 

bolaget Gryning Vård? 

• Vilka tjänster, och på vilket sätt nyttjar er kommun bolaget idag? 

• Hur ser ni på nyttjandet av bolagets tjänster i ett treårsperspektiv? 

• Vilka utvecklingsbehov ser ni finns i bolaget för att de ska möta 

kommunens behov på kort och lång sikt? 

• Är kommunen beredd att bistå med ägartillskott, om det teoretiskt 

skulle krävas i framtiden? 

• Övriga kommentarer/ inspel från kommunen till ägarkonstellationen 

Sammanställning av svar från de fyra kommunalförbunden i Västra 

Götaland Götaland. 

Det framkommer en samstämmighet i svaren från de fyra 

kommunalförbundens medlemskommuner. Många svar är återkommande. 
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Kommunalförbundens sammanställningar av medlemskommunernas svar 

sammanfattas här.  

Värden för kommunen i att ha tillgång till det kommunala bolaget Gryning 

Vård 

I svaren från en majoritet av kommunerna bedöms Gryning Vårds tjänster vara 

av hög kvalitet.  Gryning Vård beskrivs av flera kommuner som ett tryggt 

alternativ att välja vid behov av externa placeringar. Gryning Vård 

tillhandahåller inom vissa områden en spetskompetens, såsom expertis inom 

hedersproblematik och skydd, och erbjuder tillgång till akuta insatser inom 

barn och ungdomsverksamheten. Båda dessa typer av insatser kräver resurser 

som den enskilda mindre kommunen inte vanligtvis kan ha en beredskap för i 

egen regi.  

En kommun från Fyrbodal och tre från Skaraborg svarar att man inte ser något 

direkt värde i att ha tillgång till Gryning Vård. En kommun anger här att värdet 

inte ligger i det kommunala ägandet utan i att ha tillgång till leverantörer av de 

tjänster likt de Gryning Vård förmedlar.  

 

I svaren framgår att man ser ett värde av att Gryning Vård har möjlighet att 

göra omställningar med förändring av utbud och inriktning för verksamheten i 

takt med att kommunernas behov förändras. 

 

Dock framkommer en uppfattning att de privata aktörerna över tid har 

utvecklat sina vårdformer både vad gäller kvalité och pris. Ibland kan andra 

aktörer erbjuda ett bättre alternativ för kommunerna.  

Vilka tjänster, och på vilket sätt, nyttjar kommunerna bolaget idag 

Medlemskommunerna har använt sig av bolagets utbud av tjänster i olika 

omfattning. Flertalet av kommunerna från alla fyra kommunalförbund skriver 

att behoven av extern vård har minskat, eller kommer att minska, utifrån 

utveckling av de egna verksamheterna. 

Vanligast förekommande i dagsläget är köp av insatser för barn och unga. 

Följande är exempel på tjänster som kommunerna nämner att de har nyttjat. 

 

• Plats på HVB för barn, unga och vuxna. 

• Konsulentstödd familjehemsvård 

• Korta, akuta placeringar av barn och ungdomar  

• Utredningsplaceringar för barn, ibland tillsammans med 

förälder/föräldrar 

• Handledning till familjehem 

• Öppenvård i form av missbruksbehandling för ungdomar och viss 

missbruksbehandling för vuxna. 
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• Boendeplats i konsulentstött familjehem 

• Boda familjecentrum 

• Akutenheten Lillatorp 

• Umgängesstöd vid umgänge vid LVU-vård  

• Plats på skyddat boende 

• Utredning av orosanmälan 

• LSS boenden 

• Föreläsningar och utbildningar 

Kommunernas syn på nyttjandet av bolagets tjänster i ett 

treårsperspektiv 

Merparten av kommunerna skriver att de sannolikt kommer att nyttja Gryning 

vård men konstaterar att omfattningen är svår att uppskatta. Det beskrivs bero 

på ett föränderligt behov men även på en utveckling av den egna verksamheten. 

Flera kommuner bedömer dock att visst behov av HVB-platser, öppenvård, 

akuta placeringar och skyddat boende kommer att kvarstå. Likaså ser många 

inom Boråsregionen ett behov av att Gryning vård tillhandahåller familjehem. 

Inom Skaraborg nämns av flera kommuner en motsatt önskan, då man 

upplever en konkurrenssituation utifrån den egna familjehemsverksamheten.  

 

Flera små kommuner nämner att de, utifrån sin storlek, har mycket litet och 

sällan förekommande, behov av Gryning Vård. En kommun nyttjar inte 

Gryning Vård alls. Detta gäller både i nuläget och i ett längre perspektiv. 

Vikten av ramavtal, tillgång till platser och utveckling av prisbilden 

Flera kommuner nämner vikten av ramavtal. I de fall ramavtal inte finns 

används leverantörer med ramavtal som erbjuder samma eller liknande tjänst.  

När Gryning Vårds tjänster direktupphandlas skall de konkurrensutsättas och 

jämföras både gällande innehåll och pris. Det kommer att få fortsatt betydelse 

vilken inriktning som kommer erbjudas, hur den matchar kommunens behov 

av insatser, hur kompetens och kvalité säkerställs samt vilka kostnadsnivåer 

det blir.  

Reducerad dygnskostnad för ägarkommuner föreslås av två kommuner, vilket 

man menar skulle kunna innebära en konkurrensfördel.  

Vidare nämns tillgång till platser som viktigt.  

Utvecklingsbehov kommunerna ser finnas i bolaget för att de ska möta 

behoven på kort och lång sikt 

Behov av omvärldsbevakning, dialog och snabb omställning 

Kommunerna skriver i sina svar att Gryning Vård behöver arbeta med 

omvärldsbevakning, snabb omställning och kostnadseffektivitet för att 
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komplettera den vård som kommunerna inte kan anordna i egen regi. I svaren 

framkommer behov av en utvecklad och fördjupad dialog kring utbud, 

prissättning samt målsättningar med bolaget.  

Gryning Vård behöver fortsätta sitt arbete med effektiviseringar och bli 

prismässigt konkurrenskraftiga. Mer flexibilitet i prissättning utifrån behov och 

uppdrag beskrivs behövas. De medel som finns tillgängliga för socialtjänst 

minskar för kommunerna. Betoning i kommuner och även nationellt är 

förebyggande och tidiga insatser. För att detta ska kunna bli möjligt behöver 

kostnader för institutionsvård totalt sett minska för kommunerna.  

Utveckling av insatser till specifika målgrupper 

I kommunernas svar framkommer många exempel som gäller utveckling av 
olika insatser.  

• I samband med placering utveckla formerna för samverkan med Västra 

Götalandsregionen kring personer med samsjuklighet 

• Vid HVB placeringar barn och unga behöver Gryning Vård utveckla 

insatsen för att möta individer med komplex problematik samt utveckla 

individualiserade behandlingsformer.  

• Kvalitetssäkring av familjehemsvården ur ett barnperspektiv. Två 

kommuner nämner vidare att det vore önskvärt både utifrån ett 

barnperspektiv och utifrån ett ekonomiskt perspektiv att kommunen får 

överta Gryning Vårds familjehem efter en skälig tidsrymd. Här nämns 

även arbete för vårdnadsöverflyttning vid familjehemsplaceringar 

• Särskild kvalificerad kontaktperson föreslås som insats för att förebygga 

behov av placeringar.  

• Mobila enheter som kan stödja och hjälpa kommunernas egna 

arvoderade familjehem t ex vid risk för sammanbrott  

• En helhetslösning utifrån skydd, stöd och etablering på annan ort för 

personer utsatta för våld i nära relationer. I många fall är det inte 

möjligt för den våldsutsatta att återvända till hemkommunen.  

• Boende för personer med samsjuklighet avseende psykisk ohälsa och 

missbruk 

• Stödboende – med olika former och nivåer av stöd  

• Vård för äldre personer med missbruk och äldre personer med 

samsjuklighet 

• HVB-hem och utveckling av andra insatserför barn och unga med 

komplexa problem, där strukturerad samverkan med Västra 

Götalandsregionen krävs. 

• Akutplatser för yngre barn utan vårdnadshavare 

• Behov av ett barnboende, för annan målgrupp än den som idag, tex barn 

med problemskapande beteende 
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• Korttidsplatser för personer med psykisk sjukdom  

• Utveckla familjehemsvård för missbruk, både för unga och äldre 

personer 

• Personer som är utsatta med våld och samtidigt har missbruk/beroende 

Information, kommunikation och tydlig uppföljning av vården 

Kommunerna efterfrågar i flera svar tydligare kommunikation och 

återkoppling utifrån individens utveckling. Kommunerna nämner även att 

bättre planering behövs för avslut och utslussning vid placering på HVB-hem.  

Är kommunerna beredda att bistå med ägartillskott, om det teoretiskt 

skulle krävas i framtiden? 

Ingen av de tretton kommunerna inom Göteborgsregionen har svarat att de är 

beredda att bistå med ägartillskott.  

Ingen av Boråsregionens åtta medlemskommuner har svarat att de är beredda 

att bistå med ägartillskott.  

Ingen av nio kommuner i Fyrbodal har svarat att de är beredda att bistå med 

ägartillskott. 

Ingen av de femton kommunerna i Skaraborg har svarat att de är beredda att 

bistå med ägartillskott. 

Merparten av kommunerna anger att frågan behöver politisk beredning. För att 

kunna svara på frågan efterfrågar även några kommuner en mer specifik 

frågeställning.  Några kommuner hänvisar också frågan till 

kommunalförbunden.  

Övriga kommentarer/inspel från kommunen till ägarkonstellationen 

I övriga kommentarer från kommunerna märks en önskan om fördjupad dialog 

avseende framtid, samverkan och utveckling. 

 

Geografisk placering av HVB-hem är ofta i städer. Det finns behov av att kunna 

erbjuda fler placeringsalternativ även på landsbygd eller i mindre samhällen.  

 

Det finns ett värde i att Gryning Vård har stor kompetens och erfarenhet av 

ärenden som kommunen saknar. Boråsregionen skriver att kommunen kan bli 

bättre på att själva aktivt söka stöd hos Gryning vård. 

 

Helena Söderbäck      Lena Holmlund 

Förbundsdirektör      Avdelningschef 

Skickas till 

Medlemskommunerna 
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Frågor från ägarkonstellationen 
för Gryning Vård till samtliga 
kommuner i Västra Götaland 
 

Sammanställning av kommunernas svar 

från Göteborgsregionen 

Svar har mottagits från tretton kommuner. De frågeställningar kommunerna 

har svarat på följer nedan. 
  

• Vilka värden finns för kommunen att ha tillgång till det kommunala 

bolaget Gryning Vård? 

• Vilka tjänster, och på vilket sätt nyttjar er kommun bolaget idag? 

• Hur ser ni på nyttjandet av bolagets tjänster i ett treårsperspektiv? 

• Vilka utvecklingsbehov ser ni finns i bolaget för att de ska möta 

kommunens behov på kort och lång sikt? 

• Är kommunen beredd att bistå med ägartillskott, om det teoretiskt 

skulle krävas i framtiden? 

• Övriga kommentarer/ inspel från kommunen till ägarkonstellationen 

 

Bakgrund  

Gryning Vård AB är ett bolag med ändamålet att inom ramen för det allmännas 

intresse samt på samhällsnyttig grund tillgodose behov hos ägarnas 

medlemskommuner och dess invånare genom att utveckla och tillhandahålla 

vård-, omsorgs-, behandlings-, utrednings- och rådgivningsresurser samt 

bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska tillhandahålla ett brett, 

differentierat och kundanpassat vårdutbud. 

  

Bolaget uppvisar ett gott verksamhetsmässigt resultat för 2020 med ett nöjd-

kund-index (NKI) på en skala från 1 till 5 på 4,4. Bolaget har visat på stor 

flexibilitet och anpassat marknaden efter efterfrågan alltsedan starten 2001. 

Försäljningen har dock minskat under 2020 särskilt avseende Ungdom och 

EHRV (Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld) samt Integration. Den 

låga efterfrågan bedöms också vara en effekt av pandemin. Under 2020 har 

yttre omständigheter, trots arbete med bolagsöversyn och vidtagna åtgärder, 

gett ett allvarligt affärsmässigt läge.  
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Syfte 

Ägarna har 2020-11-24, i syfte att ur ett ägarperspektiv få underlag för 

strategiska ställningstaganden, beslutat att ställa 

klargörande frågor till medlemskommunerna angående behov av Grynings 

tjänster liksom inställning till ett eventuellt ägartillskott.  

Kommunernas svar kommer att utgöra underlag till de fyra 

kommunalförbundens politiska organ för framtida strategiska 

ställningstaganden. 

Värden för kommunen att ha tillgång till det kommunala 

bolaget Gryning Vård 

Det framkommer i svaren från kommunerna att Grynings tjänster bedöms vara 

av hög kvalitet.  Gryning Vård tillhandahåller inom vissa områden en 

spetskompetens, såsom expertis inom hedersproblematik och skydd, och 

erbjuder tillgång till akuta insatser inom barn och ungdomsverksamheten. 

Båda dessa typer av insatser kräver resurser som den enskilda mindre 

kommunen inte vanligtvis kan ha en beredskap för i egen regi. 

 

I svaren framgår att man ser ett värde av att Gryning har möjlighet att göra 

omställningar med förändring av utbud och inriktning för verksamheten i takt 

med att kommunernas behov förändras. En kommun nämner särskilt 

flyktingvågen 2015 där man anser att Gryning ställde om på ett förtjänstfullt 

sätt.  

 

Dock framkommer en uppfattning att de privata aktörerna över tid har 

utvecklat sina vårdformer både vad gäller kvalité och pris. Ibland kan andra 

aktörer erbjuda ett bättre alternativ för kommunerna.  

Vilka tjänster, och på vilket sätt, nyttjar kommunerna bolaget 

idag 

Medlemskommunerna har använts sig av bolagets utbud av tjänster i olika 
omfattning. Flera av kommunerna skriver att behoven av extern vård har 
minskat utifrån utveckling av de egna verksamheterna, både beträffande 
utbudet av insatser och hög kompetens hos personalen. 
Vanligast förekommande är köp av insatser för barn och unga. 
Följande är exempel på tjänster som flera kommunerna nämner att de har 
nyttjat. 
 

• HVB för barn och unga. 

• Konsulentstödda familjehemsvård 

• Korta akuta placeringar av barn och ungdomar  

• Utredningsplaceringar för barn ibland tillsammans med 
förälder/föräldrar 

• HVB för vuxna med missbruk 
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I mindre utsträckning framkommer följande exempel på köp av insats som 
endast enstaka kommuner nämner att de har nyttjat. 
 

• Skyddade boenden för våld i nära relation och hedersrelaterat våld 

• Öppenvård  

• LSS boenden 

• Kompetenshöjande föreläsningar 

Kommunernas syn på nyttjandet av bolagets tjänster i ett 

treårsperspektiv 

Merparten av kommunerna skriver att de sannolikt kommer att nyttja 
Gryning i samma utsträckning som tidigare. Samtidigt konstaterar man att 
omfattningen är svår att uppskatta då den beror på vilka behov som 
föreligger. Flera kommuner konstaterar även en utveckling mot minskade 
volymer av köpt vård, som också har framkommit ovan.  
Exempel på insatser man tror man kommer nyttja är placeringar för de 

individer som är mest vårdnadskrävande, både när det gäller insatsen HVB 

och familjehem. Man nämner även platser för akuta placeringar. 

En kommun beskriver att det är oklart med hur de kommer att nyttja 

Gryning framöver då kommunen inte har varit nöjd med samarbete och 

kommunikation/information. 

Vikten av ramavtal och tillgång till platser 

Flera kommuner nämner vikten av ramavtal. Gryning Vård är en leverantör 
bland flera andra. Vissa av Grynings enheter har ramavtal och andra har 
det inte. I de fall ramavtal inte finns används leverantörer med ramavtal 
som erbjuder samma eller liknande tjänst.  
När Grynings tjänster direktupphandlas skall de konkurrensutsättas och 
jämföras både gällande innehåll och pris. Det kommer därför att vara av 
stor betydelse vilken inriktning som kommer erbjudas, hur den matchar 
kommunens behov av insatser, hur kompetens och kvalitén säkerställs samt 
vilka kostnadsnivåer det blir.   
I svaren framkommer även att kommunen bör kunna förvänta sig att 
Gryning Vård lämnar anbud vid upphandling, så att kommunen kan 
säkerställa att insatser tillhandahålls för de behov som uppstår och som 
man inte har i egen regi.  
 
Vidare nämns tillgång till platser som viktigt.  

Utvecklingsbehov kommunerna ser finnas i bolaget för att de 

ska möta behoven på kort och lång sikt 

Behov av omvärldsbevakning, dialog och snabb omställning  

Kommunerna skriver i sina svar att Gryning Vård AB behöver arbeta med 

omvärldsbevakning, snabb omställning och kostnadseffektivitet för att 
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komplettera med den vård som kommunerna inte kan anordna i egen regi. I 

svaren framkommer behov av en utvecklad och fördjupad dialog kring 

utbud, prissättning samt målsättningar med bolaget. 

Utveckling av insatser  

Några exempel nämns i kommunernas svar som gäller utveckling av olika 

insatser.  

• I samband med placering utveckla formerna för samverkan med 

Västra Götalandsregionen kring personer med samsjuklighet 

• Utveckling av familjehemsvården 

 

• Vid HVB placeringar barn och unga behöver Gryning Vård utveckla 
insatsen för att möta individer med komplex problematik samt 
utveckla individualiserade behandlingsformer.  
 

• Kvalitetssäkring av familjehemsvården ur ett barnperspektiv. Två 
kommuner nämner vidare att det vore önskvärt både utifrån ett 
barnperspektiv och utifrån ett ekonomiskt perspektiv att 
kommunen får överta Gryning Vårds familjehem efter en skälig 
tidsrymd. Här nämns även arbete för vårdnadsöverflyttning vid 
familjehemsplaceringar 

 

• Särskild kvalificerad kontaktperson föreslås som insats för att 
förebygga behov av placeringar.  

Behov av insatser för särskilda målgrupper 

I svaren framkommer följande exempel på behov av insatser för särskilda 
målgrupper. 

 

• Boende för personer med samsjuklighet avseende psykisk ohälsa och 

missbruk.  

• Stödboende – med olika former och nivåer av stöd.  

• Vård för äldre missbrukare och äldre personer med samsjuklighet. 

• HVB-hem och utveckling av andra insatserför barn och unga med 

komplexa problem, där strukturerad samverkan med Västra 

Götalandsregionen krävs. 

• Akutplatser för yngre barn utan vårdnadshavare. 

• Behov av ett barnboende, för annan målgrupp än den som idag, tex barn 

med problemskapande beteende. 

• Korttidsplatser för personer med psykisk sjukdom  

• Utveckla familjehemsvård för missbruk, både för unga och äldre 

personer. 
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• En helhetslösning utifrån skydd, stöd och etablering på annan ort för 

personer utsatta för våld i nära relationer. I många fall är det inte 

möjligt för den våldsutsatta att återvända till hemkommunen.  

Information, kommunikation och tydlig uppföljning av vården 

Kommunerna efterfrågar i flera svar tydligare kommunikation och 

återkoppling utifrån individens utveckling samt planering till annan insats.  

Är kommunen beredd att bistå med ägartillskott, om det 

teoretiskt skulle krävas i framtiden? 

Ingen av kommunerna inom Göteborgsregionen har svarat att de är 
beredda att bistå med ägartillskott. Merparten anger anledningen att frågan 
behöver beredas ytterligare för politiskt ställningstagande. En kommun 
framför svårigheter ur ett konkurrensperspektiv att bidra med ett tillskott 
så länge inte ”In-house” undantaget gäller.  

I svaren framförs även att man inte ser att ägartillskott är en lösning. 
Bolaget behöver vara kostnadseffektivt och agilt samt i en jämförelse med 
andra bolag ha en pris och kostnadsbild som är relevant. En kommun 
föreslår att den framtida finansieringen eller kapitaliseringen av bolaget bör 
diskuteras med utgångspunkt i frågeställningar om det handlar om att 
rädda verksamheten, utöka den eller genomföra stora förändringsarbeten.  

 
Övriga kommentarer/ inspel från kommunen till 
ägarkonstellationen 
I övriga kommentarer från kommunerna märks en önskan om fördjupad 
dialog avseende framtid, samverkan och utveckling. Samtidigt framförs av 
en kommun att Gryning Vård AB har haft möjlighet till regelbunden dialog 
med ägare/tjänsteköpande kommuner bland annat via 
kommunalförbunden. I dessa dialoger har ett antal likvärdiga frågor 
kommit upp genom åren och svaren från flera kommuner har varit de 
samma. Här önskar de regelbunden återkoppling via till exempel 
kommunalförbundet på vilket sätt synpunkterna har hanterats. 
En kommun framför att kommunerna i Västra Götaland är betjänta av 

någon form av samverkan, en samverkan som blir än mer aktuellt genom 

införandet av en ny socialtjänstlag. Varje kommun kommer att ställas inför 

ett förändringsarbete eftersom framtidens hållbara socialtjänst kommer att 

kräva utvecklandet av nya metoder för ett långsiktigt strukturellt 

förebyggande arbete, insatserna ska vara kunskapsbaserade och uttalat än 

mer individanpassade än dagens. Ett rimligt förhållningssätt är att 

kommunerna gemensamt delar bördan för detta förändringsarbete och 

frågan blir om Gryning Vård skulle kunna vara rätt forum för att leda denna 

utveckling. 

Sammanställt av  

Cecilia Axelsson 
Planeringsledare Arbetsmarknad och Social välfärd 
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Svar från Ale kommun på frågor från ägarkonstellationen för 
Gryning Vård AB till samtliga kommuner i Västra Götaland 
 
Ägarkonstellationen för Gryning Vård AB har beslutat att ställa klargörande frågor till 

medlemskommunerna angående behov av Grynings tjänster liksom inställning till ett eventuellt 
ägartillskott. Frågorna ställs med anledning av ett konstaterat allvarligt affärsmässigt läge år 2020 
och att kommunerna i ägarkretsen köper mindre av bolaget. 

 
Ägarna har 2020-11-24, i syfte att ur ett ägarperspektiv få underlag för strategiska 
ställningstaganden, beslutat att uppdra åt ägarombuden att via förbundsdirektörerna i de fyra 

förbunden ta fram ett antal klargörande frågor till medlemskommunerna angående behov av 
Grynings tjänster liksom inställning till ett eventuellt ägartillskott.  

Kommunernas svar kommer att utgöra underlag till de fyra kommunalförbundens 

politiska organ för framtida strategiska ställningstaganden. 

 

Ale kommuns svar 
•  Vilka värden finns för kommunen att ha tillgång till det kommunala bolaget Gryning Vård? 

Gryning vård har ett brett utbud som möjliggör lösningar för flera målgrupper. 
  

• Vilka tjänster, och på vilket sätt nyttjar er kommun bolaget idag? 
Vi nyttjar de tjänster som vi för tillfället har behov av för att ge stöd till de vi möter. 

Gryning är en leverantör av flera upphandlade. Av Ale kommuns totala andel köp är knappt 
15%(13) från Gryning Vård AB. Övriga köp görs av andra upphandlade leverantörer. 

 
• Hur ser ni på nyttjandet av bolagets tjänster i ett treårsperspektiv? 

Gryning Vård AB är en leverantör bland flera andra upphandlade. Både nu och i framtiden 
kommer en sammanvägning av relevant tjänst till bästa pris vara vägledande vi köp av 

vård, omsorg och boende. Enligt Ale kommuns uppfattning är Gryning Vård AB ett 
prioriterat val när det gäller skyddade boenden då kvalitet och pris är mycket relevant. 
Ale kommun har tidigare påtalat att familjehemsvården behöver kvalitetssäkras ur ett 
barnperspektiv. Det innebär att om en familjehemsplacering blir långvarig alternativt en 
uppväxtplacering behöver barnets kommun ges möjlighet att ta över uppdraget till och 

ansvaret för familjehemmet för att säkra barnets behov av kontinuitet, trygghet och 
möjligen genomföra vårdnadsöverflyttning.  
 

• Vilka utvecklingsbehov ser ni finns i bolaget för att de ska möta kommunens behov på kort 
och lång sikt? 
Evidensen avseende HVB-placeringar rörande barn och unga är tveksam och köp av HVB sker 
enbart när övriga alternativ är uttömda. Långsiktigt innebär det att tjänsteleverantörer av 
HVB behöver arbeta med att möta behoven av placeringar i komplexa ärenden samt utveckla 
individualiserade behandlingsformer.  
Gryning Vård AB behöver arbeta med omvärldsbevakning, snabb omställning och 
kostnadseffektivitet för att komplettera med den vård som kommunerna inte kan anordna i 
egen regi.  
 

mailto:kommun@ale.se
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Familjehemsvården som nämns ovan är en kvalitetsfaktor för enskilda barn och unga. 
Barnets behov behöver långsiktigt möjliggöra ett övertagande av kommunerna. 
  

• Är kommunen beredd att bistå med ägartillskott, om det teoretiskt skulle krävas i framtiden? 
Ale kommun ser inte att ägartillskott är en lösning. Bolaget behöver vara kostnadseffektivt 
och agilt samt i en jämförelse med andra bolag ha en pris och kostnadsbild som är relevant.  
 

• Övriga kommentarer/ inspel från kommunen till ägarkonstellationen 

Gryning Vård AB har möjlighet till regelbunden dialog med ägare/tjänsteköpande 

kommuner bland annat via kommunalförbunden. I dessa dialoger har ett antal 

likvärdiga frågor kommit upp genom åren och svaren från flera kommuner har 

varit de samma. Ta vara på den information som redan finns och nu återkommer 

från köpande kommuner, återkoppla regelbundet via till exempel 

kommunalförbundet på vilket sätt synpunkterna har hanterats. 
 

 

Maria Reinholdsson   Ebba Gierow 

kommunchef     sektorchef  

Maria.reinholdsson@ale.se  ebba.gierow@ale.se 
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Svar på frågeställningar om Gryning Vård AB 

 Vilka värden finns för kommunen att ha tillgång till det kommunala bolaget 
Gryning Vård? 

Socialförvaltningen har sett Gryning som en motvikt för att kommunerna inte helt 
ska vara i händerna på de privata aktörerna. En aktör som jobbar kostnadseffektivt 
och med god kvalité har varit viktigt för utvecklingen av den externa vården en roll 
Gryning haft. De privata aktörerna har nu utvecklat sina vårdformer både vad gäller 
kvalité och pris vilket gjort att dom i bland är ett bättre alternativ för kommunerna 
än det utbud Gryning kan erbjuda. I Alingsås kommun har också arbetssätten inom 
socialtjänsten förändrats väsentligt. Allt mer arbete sker på hemmaplan utifrån 
flexibla lösningar vilket ger hållbarare förändringar för dom vi är till för. Forskningen 
visar också allt mer på riskerna med placeringar utanför hemmet för barn. Utifrån 
en förhållandevis låg personalomsättning besitter också socialförvaltningen i 
Alingsås en hög kompetens vad gäller öppenvårdsinsatser vilket gör att det inte 
heller blir aktuellt att köpa dessa externt. Avtal med Kvinnojour på orten, 
deltagande i kompotten där kommuner erbjuder kvinnor skydd i annan kommun 
och behandling via Utväg gör att insatser inom kvinnofridsområdet inte blir aktuella. 
Kompetens kring heder finns också inom förvaltningen. Behoven av extern vård 
minskar alltså generellt. 
 

 Vilka tjänster, och på vilket sätt nyttjar er kommun bolaget idag? 

De tjänster vi använder mest handlar om akuta placeringar vad gäller barn 
exempelvis Lilla Torp eller jourfamiljer om det är fullt i våra egna. För vuxna handlar 
det om missbruksbehandling för kvinnor på Strandgården eftersom kvalitén är hög. 
 

 Hur ser ni på nyttjandet av bolagets tjänster i ett treårsperspektiv? 

Sannolikt kommer inte behoven att förändras markant, utvecklingen går mot minskade 
volymer av köpt vård. 

mailto:kommunstyrelsen@alingsas.se


 

 

 

 Vilka utvecklingsbehov ser ni finns i bolaget för att de ska möta kommunens 
behov på kort och lång sikt? 

Vi saknar vård för äldre missbrukare och äldre personer med samsjuklighet. Något 
motsvarande Bergsjöhöjd i Göteborg, vi har inga alternativ för denna grupp och 
skulle vara benägna att köpa plats för dom. 
 

 Är kommunen beredd att bistå med ägartillskott, om det teoretiskt skulle 
krävas i framtiden? 

Det är inte sannolikt att Alingsås kommun kommer att bistå med ägartillskott. 

 

 Övriga kommentarer/ inspel från kommunen till ägarkonstellationen 

 
 
 
25 jan 2021 
Alingsås kommun 
 
Genom Maria Standar, kommundirektör 
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Besvarande av frågor från GR angående 
Gryning Vård AB 
 
Bakgrund 
Ägarkonstellationen för Gryning Vård AB har beslutat att ställa klargörande frågor till 

medlemskommunerna angående behov av Grynings tjänster liksom inställning till ett 

eventuellt ägartillskott. Frågorna ställs med anledning av ett konstaterat allvarligt 

affärsmässigt läge år 2020 och att kommunerna i ägarkretsen köper mindre av bolaget. 

 

Gryning Vård AB 

Gryning vård AB bildades den 1 juli 2001 och har funnits i snart 20 år. Gryning tog vid 

bildandet över institutioner och familjehemsverksamheter som tidigare drivits av 

landstingen i Västra Götaland och Göteborgs Stad. Gryning skulle driva och utveckla de 

verksamheter och insatser som kommunerna av olika skäl inte själva kunde driva och på 

så sätt erbjuda ett välutvecklat utbud. Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland och 

erbjuder bland annat HVB- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer, jour- och 

familjehem, beroendevård, lägenheter med stöd, boende för ensamkommande barn och 

ungdomar, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende.  

Marknaden och förutsättningarna har under åren förändrats. Fram till och med de senaste 

åren har Göteborgs stad utöver ett antal abonnemangsplatser* tillämpat “In house” 

undantaget vilket inneburit att Gryning har kunnat användas utan upphandling. När 

kriterierna för “In-House” sedan 2018 inte längre uppfylls så behöver Gryning behandlas 

på samma sätt som övriga leverantörer och ingå ramavtal alternativt direktupphandling. 

Det har inneburit en hårdare konkurrens och en annan roll mer likställd med övriga 

leverantörer inom området. 

 

*Abonnemangsplatser 

Göteborgs stad har ett antal abonnemangsplatser på Grynings olika enheter, antalet 

platser har varierat över tid och har följt stadens behov av garanterade insatser och HVB 

platser, det har tidigare gällt både barn, ungdomar, unga vuxna, familjer och öppen vård. 

Över tid har stadens behov minskat och nu är det två enheter med abonnemang som är 

kvar. 

Två platser på Lilla Torp, avseende akutplaceringar för ungdomar 13–20 år, här gäller 

abonnemanget två dagar. 

Tre platser på HVB Trollbacken, avseende akutplaceringar av ensamplacerade barn 1–12 

år, här gäller abonnemanget två veckor med möjlighet att förlänga med ytterligare en 

vecka. 

Platserna disponeras av socialjouren och SPINK i samarbete.  

Avtalet löper fram till och med 15/1 2024 

Frågeställningar från ägarkonstellationen 
1. Vilka värden finns för kommunen att ha tillgång till det kommunala bolaget 

Gryning Vård? 

2. Vilka tjänster, och på vilket sätt nyttjar er kommun bolaget idag? 

3. Hur ser ni på nyttjandet av bolagets tjänster i ett treårsperspektiv? 
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4. Vilka utvecklingsbehov ser ni finns i bolaget för att de ska möta kommunens 

behov på kort och lång sikt? 

5. Är kommunen beredd att bistå med ägartillskott, om det teoretiskt skulle krävas i 

framtiden? 

6. Övriga kommentarer/ inspel från kommunen till ägarkonstellationen 

 

Beredning av svar 
Svar på frågeställningarna har processats fram under ledning av Spink, avstämning med 

SLK samt kort remiss till avdelningschefer i de nya socialförvaltningarna och 

förvaltningen för funktionsstöd. Svaren har fastställts av Kategorirådet för IFO-FH 2021-

01-14. 

Svar från Göteborgs stad 
Göteborgs stad anser att det är ansvarstagande och konstruktivt att Gryning Vård 

undersöker ägarkommunernas inställning och behov inför framtiden genom att ställa 

dessa frågor. Göteborgs stad anser att frågorna behöver kompletteras med en mer 

fördjupad dialog avseende framtid, samverkan och utveckling. Vi har valt att besvara 

frågorna men vill samtidigt understryka att det behövs ytterligare dialog.  

1.Vilka värden finns för kommunen att ha tillgång till det kommunala bolaget 

Gryning Vård? 

 

Gryning är en stor leverantör till Göteborgs stad inom en rad olika områden när det gäller 

barn, ungdomar och familjer. Inom flera områden är deras kompentens och verksamheter 

unika och saknar i stort sett konkurrens. Det gäller framförallt insatser för yngre barn med 

eller utan familjer och vissa delar av öppenvården. Kostnadsnivån för deras tjänster ligger 

i det övre skiktet jämfört med andra leverantörer med likande insatser. Grynings tjänster 

bedöms vara av hög kvalitet och deras klienter/brukare och beställare(socialtjänsten) ger 

dem oftast goda omdömen vid utvärderingar. Tyvärr saknas utvärderingsinstrument som 

gör det möjligt att systematiskt jämföra Gryning med andra leverantörer vilket gör det 

omöjligt att säga något om utfallet för deras klienter/brukare på gruppnivå jämfört med 

andra leverantörer. 

Gryning har en unik ställning när det gäller vård och behandling för de yngre barnen, 

ensamma eller tillsammans med sina familjer. Vissa av Grynings enheter har ramavtal 

och andra har det inte, oavsett är deras kompetens och tillgänglighet av stor betydelse för 

staden. Inom områden där Gryning saknar ramavtal med staden och det finns fler 

leverantörer matchas alltid klienten/brukaren i fösta hand mot ramavtalsleverantörer. Om 

en sådan inte finns är Gryning en av flera som undersöks som lämplig matchning. 

Göteborgs stad gör ingen skillnad mellan Gryning och övriga leverantörer. Inom de 

områden där Gryning har ramavtal matchas de mot klienten/brukaren i första hand. 
 

2. Vilka tjänster, och på vilket sätt nyttjar er kommun bolaget idag? 

 

Inom området HVB barn och unga under 13 år, utan föräldrar är Gryning i stort sett 

ensam leverantör i närområdet. För de riktigt unga barnen under elva år är Gryning helt 

ensamma.  
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Inom området HVB barn och unga med föräldrar, utredning eller behandling är Gryning i 

stort sett ensamma, Frälsningsarmén har en enhet (Fam-huset) i Borås som erbjuder HVB 

till familjer. 

 

Inom området HVB barn och unga från 13 år finns det många leverantörer, både med och 

utan ramavtal med staden, där är Grynings ställning inte lika dominerande. 

 

Då Gryning saknar ramavtal inom området barn och unga 13–21 år sker placeringar hos 

dem enbart genom direktupphandlingar för denna åldersgrupp. 

 

Inom området familjehemsvård saknas ramavtal med Gryning, staden har trots detta 

många barn och ungdomar placerade i deras familjehemsverksamhet.  

 

 

Under 2020 fram till och med november köpte Göteborgs stad HVB-placeringar till barn, 

unga och familj av Gryning för 60 miljoner kr, vilket utgör 76 % av stadens totala köp av 

Gryning under perioden. Tabellen nedan visar Göteborgs stads köp av HVB till barn och 

unga från Gryning mellan 2017 och 2020 samt hur stor andel köpen från Gryning utgör 

av stadens totala köp av HVB till barn, unga och familj. 

 

Under 2018 köpte Göteborgs stad ovanligt mycket HVB till barn och unga från Gryning, 

avsevärt högre än under 2017. Under 2019 och 2020 har köpen minskat igen. Som andel 

av stadens totala köp av HVB har köpen från Gryning utgjort ungefär lika stor del under 

perioden (15-17 %), med undantag för 2018 då andelen var ovanligt hög (22 %).  

 

Göteborgs stads köp från Gryning 2018-2020 (t.o.m. november), miljoner kr

Insatser till barn och unga 2018 2019 2020 (nov) Totalsumma

HVB 108 63 60 231

Familjehem 11 12 9 31

Öppenvård 8 7 5 20

Stödboende 16-20 år 5 7 3 15

Summa barn och unga 132 89 77 297

Insatser till vuxna 2018 2019 2020 (nov) Totalsumma

Behandlingsinsatser 15 6 1 22

Socialt boende 4 1 1 6

Öppenvård 1 1 0 2

Summa vuxna 21 7 2 30

Totalsumma 152 97 79 328

HVB barn, unga och familj enl SoL och LVU, inkl EKB

2017 2018 2019 2020 t.o.m. nov

Köp av Gryning, miljoner kr 82 108 63 60

Andel av stadens totala köp av HVB 16% 22% 15% 17%

Behandlingshem vuxna

2017 2018 2019 2020 t.o.m. nov

Köp av Gryning, miljoner kr 14 15 6 1

Andel av stadens totala köp av behandlingshem 14% 14% 7% 1%
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Under 2017 och 2018 köpte Göteborgs stad behandlingshem för vuxna av Gryning för 14 

respektive 15 miljoner kr, vilket båda åren utgjorde 14 % av stadens totala köp av 

behandlingshem. Göteborgs stads köp av Grynings behandlingshem för vuxna har 

minskat avsevärt under 2019 och 2020. Detta beror delvis på att Gryning avvecklade 

Lärjeholm i början av 2020.  

 

3. Hur ser ni på nyttjandet av bolagets tjänster i ett treårsperspektiv? 

 
Barn och unga 0-12 år 

Vi bedömer att Göteborgs stad kommer att ha en hög nyttjandegrad av placeringar för 

barn och unga med eller utan familjer 0-12 år, då Gryning, i stort sett, är ensamma på 

marknaden. 

 

Barn och unga 13-20 år 

Nyttjandegraden beror på Grynings agerande i nästa upphandling gällande både HVB 

barn och unga/öppenvård och familjehemsvården. Om Gryning lämnar anbud och sluter 

ramavtal med staden kommer staden att nyttja Grynings tjänster i högre grad än vad som 

sker idag. 

 

Familjehem 

Nyttjandet på sikt påverkas av hur staden ser på sin egen familjehemsvård och 

möjligheterna att inom ramen för den i än högre utsträckning tillgodose behovet av 

familjehemsplaceringar av barn och ungdomar. 

 

Vuxna 

Nyttjandegraden bedöms vara låg. Insatserna som Gryning erbjuder avseende unga vuxna 

och i det området är Gryning en leverantör av flera. Gryning saknar ramavtal inom 

området och nyttjandet har minskat avsevärt de senaste åren. 

 

4. Vilka utvecklingsbehov ser ni finns i bolaget för att de ska möta kommunens 

behov på kort och lång sikt? 

Göteborgs stad ser ett stort behov av en utvecklad och fördjupad dialog kring utbud, 

prissättning samt målsättningar med bolaget. 

Hur behovet ser ut på kort respektive längre sikt är svårt att säga något om, men då 

placeringarna blivit färre de senaste åren ökar också konkurrensen och ramavtalen med 

staden blir allt viktigare. Många förfrågningar när det gäller ungdomar är av akut 

karaktär, inte sällan är problematiken komplicerad och med inslag av mer eller mindre 

aktivt missbruk. Missbruk är ett område där få leverantörer har IVO-tillstånd för 

målgruppen, vilket gör det svårt att hitta bra alternativ. 

Då kommunens ekonomi är ansträngd så finns det ett stort behov av 

kostandseffektiviseringar inom alla områden. Det är därför avgörande att aktuella 

leverantörer är medvetna om den utmaningen och kan vara en samarbetspart i detta. Då 

Gryning är ett kommunägt bolag är det därför extra viktigt att de deltar i detta arbete och 

är ett föredöme avseende prissättning och samarbete avseende kostnader.  
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5. Är kommunen beredd att bistå med ägartillskott, om det teoretiskt skulle krävas i 

framtiden? 

 

Göteborgs stad svarar inte på den här frågan. 

 

Kategoridådets tankar kring frågan: 

För att kunna ta ställning till ett eventuellt ägartillskott så behöver Göteborgs stad ta del 

av en beskrivning avseende vad det tillskottet ska användas till. Dessutom behöver 

Göteborgs stad känna till viljeinriktningen avseende att Gryning återigen omfattas av ”In 

house” undantaget vilket även det är en förutsättning för ett eventuellt ägartillskott. 

Göteborgs stad ser svårigheter ur ett konkurrensperspektiv att bidra med ett tillskott så 

länge inte ”In-house” undantaget gäller.  

 

6.Övriga kommentarer/ inspel från kommunen till ägarkonstellationen 

 

Gryning tillhandhåller viktiga tjänster av hög kvalitet till staden, stadens köp av insatser 

är många och till stora belopp.  

Inom flera områden till exempel familjehemsvård saknar Gryning ramavtal med 

Göteborgs stad.  

Att förhålla sig till det faktum att staden är en av flera ägare till bolaget samtidigt som 

”in-house” regeln inte gäller kan vara utmanande.  Det gör att vi inte skall använda 

Grynings tjänster när det finns leverantörer med ramavtal som erbjuder samma eller 

liknande tjänst.  

När deras tjänster direktupphandlas skall de konkurrensutsättas och jämföras både  

gällande innehåll och pris. 

 

 

 

Bilaga: Gemensamma frågeställningar från ägarkonstellationen för Gryning vård AB 
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Besvarande av frågor från ägarkonstellationen för 

Gryning Vård AB 

Ägarkonstellationen för Gryning Vård AB har framställt begäran om svar på 

frågor rörande kommunernas behov av Gryning Vårds tjänster och om 

inställningen till ett eventuellt framtida ägartillskott. 

I skrivelsen från ägarkonstellationen konstateras att kommunerna i mindre 

utsträckning har efterfrågat Gryning Vårds tjänster, framförallt inom 

ungdomsverksamheten, hedersrelaterade insatser och integration. Denna 

minskade försäljning tillsammans med effekterna av rådande pandemi har 

försatt Gryning Vård i ett allvarligt affärsmässigt läge. Kommunernas svar 

på ägarkonstellationens frågor kommer att utgöra underlag för framtida 

strategiska ställningstaganden i de fyra kommunalförbundens politiska 

organ. 

Det är riktigt att Härryda kommun har köpt tjänster från Gryning Vård i 

något mindre utsträckning under 2020 jämfört med tidigare år, det gäller 

främst LVU-placerade barn på HVB. Det beror på att vi förändrat vårt 

arbetssätt gällande dessa barn samt att vi aktivt arbetat med att rekrytera 

jourfamiljehem. 

Värdet med Gryning Vård är att alltid ha tillgång till akuta insatser inom 

barn och ungdomsverksamheten samt de mer specialiserade insatserna. 

Båda dessa typer av insatser kräver resurser som den enskilda mindre 

kommunen inte vanligtvis kan ha en beredskap för i egen regi. En annan 

aspekt som gäller vid upphandling av diverse insatser inom området, är att 

kommunen bör kunna förvänta sig på att åtminstone Gryning Vård lämnar 

anbud, så att kommunen kan säkerställa att insatser tillhandahålls för de 

behov som uppstår och som man inte har i egen regi. 

Fortsatt, både på kort och lång sikt, kommer Härryda kommun att ha behov 

av platser för akuta placeringar och familjeplaceringar. 

Ett utvecklingsområde som kan diskuteras är framtida behov av fler HVB-

platser i ärenden som rör barn och unga med komplexa problem, där 

strukturerad samverkan med Västra Götalandsregionen krävs, för att 

tillgodose barnens behov av insatser. 

Vi ser även ett ökande behov av insatser som möter psykisk ohälsa, både för 

barn och vuxna, även de med samsjuklighet. Även här kan formerna för 

samverkan med Västra Götalandsregionen behöva utvecklas. Det kan 

möjligen vara ett uppdrag för Gryning Vård? 



När det gäller frågan om ägartillskott, om det teoretiskt skulle krävas i 

framtiden, är i dagsläget Härryda kommuns uppfattning att Gryning Vård 

inte är i ett sådant läge att det skulle behövas.  

Den framtida finansieringen eller kapitaliseringen av bolaget bör diskuteras 

med utgångspunkt i frågeställningar om det handlar om att rädda 

verksamheten, utöka den eller genomföra stora förändringsarbeten. En 

sådan diskussion bör inkludera även andra frågeställningar som,  

• syfte och struktur gällande nuvarande form av ägande, 

• huruvida nuvarande företagsform är optimal för en kommunal 

samverkan, mot bakgrund av att kommunala bolag omfattas av 

upphandlingsreglerna och den konkurrensneutralitet som ska råda 

vid upphandling, 

• medlemskommunernas möjligheter att i större utsträckning delta i 

styrningen av verksamheten. 

Det finns inneboende dilemman gällande Gryning Vård och ägandet. 

Kommunernas tjänsteköp regleras av upphandlingsregler och även om det är 

önskvärt att välja Gryning Vård vid ett köp, eftersom insatserna oftast utförs 

god kvalité, medger inte regelverket annat än att aktörer med lägst pris väljs, 

förutsatt att insatserna är likvärdiga. Det upplevs samtidigt problematiskt att 

Gryning Vård arbetar i nära samverkan med chefsnätverk i 

kommunalförbunden eftersom det kan tänkas ge Gryning Vård en fördel 

gentemot andra externa aktörer, vilket då skulle strida mot 

konkurrensneutraliteten.  

Kommunerna i Västra Götaland är betjänta av någon form av samverkan, 

såsom nu sker genom Gryning Vård. En samverkan som blir än mer aktuellt 

genom införandet av en ny socialtjänstlag. Varje kommun kommer att 

ställas inför ett förändringsarbete eftersom framtidens hållbara socialtjänst 

kommer att kräva utvecklandet av nya metoder för ett långsiktigt strukturellt 

förebyggande arbete, insatserna ska vara kunskapsbaserade och uttalat än 

mer individanpassade än dagens. Ett rimligt förhållningssätt är att 

kommunerna gemensamt delar bördan för detta förändringsarbete och 

frågan blir om Gryning Vård skulle kunna vara rätt forum att ta ledartröjan. 

 

Härryda kommun 2021-01-26 

 

 

Peter Lönn   Lena Lager 

Kommundirektör  Sektorschef socialtjänst 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Svar från Kungsbacka kommun på frågor från ägarkonstellationen för Gryning Vård 
AB till samtliga kommuner i Västra Götaland 

Nedan redovisas Kungsbacka kommuns svar på de frågor som ställts avseende Gryning Vård AB till 

samtliga kommuner i Västra Götaland. 

 

• Vilka värden finns för kommunen att ha tillgång till det kommunala bolaget Gryning Vård? 
Det finns ett värde för kommunen att det finns ett varierat utbud av de tjänster som bolaget 
tillhandahåller. Därmed kan bolaget ha ett värde framöver i att bidra till att leverera ett 
konkurrenskraftigt alternativ att tillhandahålla dessa tjänster. 
 

• Vilka tjänster, och på vilket sätt nyttjar er kommun bolaget idag? 

Kungsbacka kommun har huvudsakligen använt följande tjänster av bolaget 
- HVB-placeringar 
- Skyddade boenden för våld i nära och heder  
- Konsulentstödd familjehemsvård 
- Föreläsningar till våra kommunala familjehem  
- Övriga kompetenshöjande föreläsningar 
 

• Hur ser ni på nyttjandet av bolagets tjänster i ett treårsperspektiv? 

Vår bedömning är att vi kommer att använda bolagets tjänster på ett ungefär på det sätt som skett 
under 2020. 
 

• Vilka utvecklingsbehov ser ni finns i bolaget för att de ska möta kommunens behov på kort och lång 
sikt? 
Vi ser ett behov av fler akutplatser för yngre barn utan vårdnadshavare. Vidare att Gryning utvecklar 
någon form av ”Mockingbird family model” då detta är svårt för oss enskilda kommuner att utveckla. 
Vi skulle även önska en möjlighet för kommunerna att ta över de konsulentstödda familjehemmen 
efter en viss tid och att Gryning vård arbetar mer med familjehemmens intresse av att barnen blir 
vårdnadsöverflyttade. Vi ser vidare behov av ett barnboende, i närheten av hemkommunen, för annan 
målgrupp än den som idag finns på Lilla Grönkulla, tex barn med problemskapande beteende. Vi ser 
även behov av korttidsplatser psykiatri i närheten av Kungsbacka. 
 

 
• Är kommunen beredd att bistå med ägartillskott, om det teoretiskt skulle krävas i framtiden? 

Denna fråga bedömer vi som helt och hållet en politisk fråga varför vi inte från tjänstepersonshåll har 
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möjlighet att svara på den frågan. 
 

• Övriga kommentarer/ inspel från kommunen till ägarkonstellationen 
Kungsbacka kommun har inga ytterligare kommentarer/inspel till ägarkonstellationen. 

 
Kungsbacka 2021-01-20 
 

 

Anders Johansson 

Biträdande kommundirektör 



YǳƴƎŅƭǾΥ Frågor från ägarkonstellationen för Gryning Vård AB till samtliga 

kommuner i Västra Götaland 
  

Tillställs kommundirektörer och socialchefer 
  
Ägarkonstellationen för Gryning Vård AB har beslutat att ställa klargörande frågor till 
medlemskommunerna angående behov av Grynings tjänster liksom inställning till ett eventuellt 
ägartillskott. Frågorna ställs med anledning av ett konstaterat allvarligt affärsmässigt läge år 2020 
och att kommunerna i ägarkretsen köper mindre av bolaget. 
  
Bakgrund  
  
Gryning Vård AB är ett bolag med ändamålet att inom ramen för det allmännas intresse samt på 
samhällsnyttig grund tillgodose behov hos ägarnas medlemskommuner och dess invånare genom att 
utveckla och tillhandahålla vård-, omsorgs-, behandlings-, utrednings- och rådgivningsresurser samt 
bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska tillhandahålla ett brett, differentierat och 
kundanpassat vårdutbud. 
  
Bolaget uppvisar ett gott verksamhetsmässigt resultat för 2020 med ett nöjd-kund-index (NKI) på en 
skala från 1 till 5 på 4,4. Även IVO har förmedlat en positiv syn på Gryning Vård AB med få yttranden 
eller åtgärder i de 77 obligatoriska tillsyner som genomförts under 2017–2019. Bolaget har visat på 
stor flexibilitet och anpassat marknaden efter efterfrågan alltsedan starten 2001. Under 
flyktingvågen 2015 expanderade verksamheten utifrån behov hos ägarnas medlemskommuner. 
2017–2018 vidtogs åtgärder för att hantera den minskade beläggningsgraden samt för att uppnå 
målet med en ekonomi i balans, vilket också uppnåddes 2019. Försäljningen har dock minskat under 
2020 särskilt avseende Ungdom och EHRV (Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld ) samt 
Integration. Den låga efterfrågan bedöms också vara en effekt av pandemin. Under 2020 har yttre 
omständigheter, trots arbete med bolagsöversyn och vidtagna åtgärder, gett ett allvarligt 
affärsmässigt läge.  
 
Syfte 

     Ägarna har 2020-11-24, i syfte att ur ett ägarperspektiv få underlag för strategiska 

ställningstaganden, beslutat att uppdra åt ägarombuden att via förbundsdirektörerna i de fyra 

förbunden ta fram ett antal klargörande frågor till medlemskommunerna angående behov av 

Grynings tjänster liksom inställning till ett eventuellt ägartillskott.  

Kommunernas svar kommer att utgöra underlag till de fyra kommunalförbundens politiska 

organ för framtida strategiska ställningstaganden. 

  

Frågeställningar 

  
• Vilka värden finns för kommunen att ha tillgång till det kommunala bolaget Gryning Vård? 

Enkel väg med placeringsrådgivare för alla typer av ärenden. Inarbetade med kommunerna och lätt 
att samarbeta med. Finns platser/insatser för många olika behov  

 
• Vilka tjänster, och på vilket sätt nyttjar er kommun bolaget idag? 

• Familjehem 
• Jourhem, 
• 1 kortare föräldrar/barnplacering 



• Utredningsplacering, se ovan 
• Behandlingsplacering i en tidigare familjehemsplacering 
• kortare öppenvård i hedersärende i annan kommun 
• (akutplaceringar på HVB) 
• (Skyddat boende) 
• (skyddsplaceringar) 

 
• Hur ser ni på nyttjandet av bolagets tjänster i ett treårsperspektiv? 

Positivt, kan många gången hjälpa oss med att möta brukarnas behov vid kostsamma placeringar.  
 

• Vilka utvecklingsbehov ser ni finns i bolaget för att de ska möta kommunens behov på kort 
och lång sikt? 

• Möjlighet att jobba kvar i svårare ärenden. HVB Ramnås är ett gott exempel med 
deras struktur.  

• Lite mer Heggeli inriktning för de riktigt svåra ärendena.  
 

• Alla verksamheter upphandlade så vi kan följa en vårdkedja,  
• Upphandling gör det ibland svårt och inte alltid möjligt att nytta Gryning då vi 

behöver gå vidare med andra upphandlade. Ibland behöver vi bryta vårdkedjan.  
• Otydligheter kring upphandlingen gör det svårt för handläggarna att veta vad som 

gäller. 
 

• Är kommunen beredd att bistå med ägartillskott, om det teoretiskt skulle krävas i framtiden? 
Kungälv har svårt att fullt ut ta ställning till detta utifrån att kommunen ibland behöver välja 
andra alternativ än Gryning i upphandlingsprocessen. Vill dock inte utesluta att det kan vara 
en möjlighet. 

  
• Övriga kommentarer/ inspel från kommunen till ägarkonstellationen 

  

Kommunernas svar ska vara respektive kommunalförbund tillhanda senast 26 januari. Svaren 

skickas till  cecilia.axelsson@goteborgregionen.se 

 

 

 

 

 

 

Vänliga hälsningar 

Helena Söderbäck Förbundsdirektör 

Lena Holmlund Avdelningschef 

   

mailto:cecilia.axelsson@goteborgregionen.se
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Stöd och omsorg 
Enheten för verksamhetsstöd 
Eva Byström 
Utvecklingsledare 
0302-521416 
Eva.Bystrom@lerum.se 

Göteborgsregionen (GR) 

 
 

  

  

Postadress Besöksadress Telefon/fax Webb/e-post Org.nr 212000-1447 
Lerums kommun 
443 80 Lerum  

Stationsvägen 10  0302-521000  www.lerum.se Pg 3 31 43-9 
0302-521601 (fax)  stod-och-omsorg@lerum.se Bg 547-6239 
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Svar på frågor angående behov av Grynings tjänster från 
Lerums kommun  

Lerums kommun har den 11 december 2020 mottagit en skrivelse med frågor från 

ägarkonstellationen angående behov av Grynings tjänster, liksom inställning till 

ett eventuellt ägartillskott.  

Förvaltningens svar redovisas efter respektive frågeställning. 

Vilka värden finns för kommunen att ha tillgång till det kommunala bolaget 
Gryning Vård? 

Gryning har flera olika verksamheter och vi kan ha kvar ett ärende inom samma 

bolag om det behövs andra insatser. Dock finns denna möjlighet även hos andra 

upphandlade leverantörer. 

Vilka tjänster, och på vilket sätt nyttjar er kommun bolaget idag? 

Enheter inom Myndighet som ansvarar för barn och unga nyttjar Gryning för 

placeringar, HVB, skyddsplaceringar och hedersutredningar. 

Hur ser ni på nyttjandet av bolagets tjänster i ett treårsperspektiv? 

Vi behöver upphandlade alternativ, där utbud och flexibilitet är viktigt, oklart med 

hur vi nyttjar framöver då vi inte är helt nöjda med samarbetet och Grynings 

kommunikation/information till oss. 

Vilka utvecklingsbehov ser ni finns i bolaget för att de ska möta 
kommunens behov på kort och lång sikt? 

Tydlighet i hur processer och utveckling för den enskilde går. Saknar information 

om positiv utveckling och planering till annan insats, ofta finns bara ett 

konstaterande av behov.  
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Är kommunen beredd att bistå med ägartillskott, om det teoretiskt skulle 
krävas i framtiden? 

Bolaget ägs av ett antal kommunalförbund där Göteborgsregionen är 

majoritetsägare med 54 procent. Ett eventuellt aktieägartillskott lämnas av ägaren 

till bolaget. Om det ska skjutas till kapital till bolaget från kommunen bör detta 

ske som ett bidrag till Göteborgsregionen med avsikt att bidraget ska användas till 

aktieägartillskott. Det är således inte en finansiell investering för kommunen utan 

ett driftbidrag/driftbudgeten. Detta bidrag kan antingen belasta verksamheten eller 

finansförvaltningen. 
 

I vilket utsträckning kommunen är beredd att bistå med ett bidrag till 

Göteborgsregionen/bolaget är kanske mer en fråga om bolagets betydelse för 

kommunens verksamhet än en finansiell fråga. Det är inte av intresse för Lerums 

kommun att ändra ägarbilden eller tillskjuta mer medel genom aktieägartillskott. 

Övriga kommentarer/ inspel från kommunen till ägarkonstellationen 

Vilket mervärde finns i att indirekt äga bolaget och vilket mervärde skapas av att 

bolaget finns? Med mervärde avses i första hand mervärde ur verksamhets-

synpunkt. Är bolagets verksamhet viktig för kommunen eller kan behovet täckas 

på annat sätt? 

 

Lerums kommun 

 

 

Gull-Britt Eide  Monika Bondesson 

Kommundirektör  Sektorchef stöd och omsorg 
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Svar från Mölndals Stad gällande frågor från 

ägarkonstellationen för Gryning Vård AB till samtliga 

kommuner i Västra Götaland 

 

Bakgrund 

Ägarkonstellationen för Gryning Vård AB har beslutat att ställa klargörande frågor till 

medlemskommunerna angående behov av Grynings tjänster liksom inställning till ett 

eventuellt ägartillskott. Frågorna ställs med anledning av ett konstaterat allvarligt 

affärsmässigt läge år 2020 och att kommunerna i ägarkretsen köper mindre av bolaget. 

Ägarna har 2020-11-24, i syfte att ur ett ägarperspektiv få underlag för strategiska 

ställningstaganden, beslutat att uppdra åt ägarombuden att via förbundsdirektörerna i de fyra 

förbunden ta fram ett antal klargörande frågor till medlemskommunerna angående behov av 

Grynings tjänster liksom inställning till ett eventuellt ägartillskott.  

Kommunernas svar kommer att utgöra underlag till de fyra kommunalförbundens politiska 

organ för framtida strategiska ställningstaganden. 

Mölndals stad lämnar svar enligt nedan: 

1. Vilka värden finns för kommunen att ha tillgång till det kommunala bolaget 

Gryning Vård? 

Möjligheten att påverka struktur och utbud/inriktning för verksamheten utifrån 

kommunens behov. Möjlighet till gemensamma regionala satsningar för exempelvis 

placeringar HVB och andra insatser inom rimligt avstånd från hemkommun. 

Vi har en högre förväntan på uppföljning och kvalitén. Det är i grunden ingen 

vinstdrivande verksamhet. Bör även ge ökad tillgång på platser/insatser vid behov.  

 

2. Vilka tjänster, och på vilket sätt nyttjar er kommun bolaget idag? 

HVB platser barn och unga samt missbruk, familjehem, i liten utsträckning LSS 

boenden. 

 

3. Hur ser ni på nyttjandet av bolagets tjänster i ett treårsperspektiv? 

Vi kommer troligen att använda Gryning Vård till de placeringar som är mest 

vårdnadskrävande, både gällande HVB och familjehem. I övrigt gör kommunen  

 



   

 
 

 

 

 

 

 

mycket i egen regi. Det kommer vara av stor betydelse vilken inriktning som kommer 

erbjudas, hur den matchar kommunens behov av insatser, hur kompetens och kvalitén 

säkerställs samt vilka kostnadsnivåer det blir.   

 

4. Vilka utvecklingsbehov ser ni finns i bolaget för att de ska möta kommunens 

behov på kort och lång sikt? 

Utveckla samarbetet tydligare med kommunerna för gemensam målbild för 

verksamheten. Se över kostnader, det är dyrt att placera inom Gryning Vård. Vad kan 

göras annorlunda?  

Utveckla Insatser för de mest vårdkrävande ungdomarna (inkl. barn/ungdom LSS). 

Utveckla familjehemsvård för missbruk, både yngre och äldre som alternativ 

placering. 

 

5. Är kommunen beredd att bistå med ägartillskott, om det teoretiskt skulle krävas 

i framtiden? 

Går inte att svara på i nuläget, det behöver finnas en nyttorealiseringsanalys kopplat 

till det ställningstagandet.  

6. Övriga kommentarer/ inspel från kommunen till ägarkonstellationen 

Nuvarande ägarkonstellation behöver kanske ses över, hur ser kostnader ut i 

jämförelse med andra inom olika delar.  

 

 

Helen Smith   Eva Klang Vänerklint 

Förvaltningschef    Förvaltningschef  

Social- och arbetsmarknad   Vård- och omsorg 
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Postadress: Partille kommun, 433 82  Partille 
Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 

Telefon: 031-792 10 00 
Fax: 031-792 17 10 

E-post: socialocharbetsforvaltningen@partille.se 
Webbplats: www.partille.se  
Facebook: www.facebook.com/kommunenPartille 

 

Följande uppmaning har gått ut ifrån GR till socialchefer och kommundirektörer.  
  

”Ägarkonstellationen för Gryning Vård AB har beslutat att ställa klargörande frågor till 

medlemskommunerna angående behov av Grynings tjänster liksom inställning till ett 

eventuellt ägartillskott. Frågorna ställs med anledning av ett konstaterat allvarligt 

affärsmässigt läge år 2020 och att kommunerna i ägarkretsen köper mindre av bolaget. 

Kommunernas svar kommer att utgöra underlag till de fyra kommunalförbundens politiska 

organ för framtida strategiska ställningstaganden.” 
 

Frågeställningar 

  
• Vilka värden finns för kommunen att ha tillgång till det kommunala bolaget Gryning Vård? 

o Kvalitetssäkring.  
o Möjlighet att följa kommunernas behov på nära håll och göra omställningar 

vid behov. Jmf flyktingvågen 2015 där gryning ställde om på ett förtjänstfullt 
sätt.  
 

• Vilka tjänster, och på vilket sätt nyttjar er kommun bolaget idag? 
o När vi placerar barn och unga så använder vi oss främst av Gryning vård i 

dagsläget. Främst HVB. 
 

• Hur ser ni på nyttjandet av bolagets tjänster i ett treårsperspektiv? 
o HVB – oförändrat. Vi kommer inte placera så ofta men när det behövs vill vi 

använda oss av Gryning. 
o Stödboende – med olika former av stöd. Bra om denna insatts fanns även om 

vi i nuläget inte har många som behöver det just nu. 
 

• Vilka utvecklingsbehov ser ni finns i bolaget för att de ska möta kommunens behov på kort 
och lång sikt? 

 
o Omställning utifrån kommunernas behov. Skala ner om behov inte finns. Skala 

upp när behov ökar. 
o Att bolaget är agila för beställarnas behov och kan ställa om med kort varsel.  
o Boende för personer med samsjuklighet. Psykisk ohälsa och missbruk.  
o Vi skulle gärna se någon form av stödboenden till unga som behöver ha visst 

stöd för att klara sig själva. 
o Behandlingsfamiljer – placering som kräver mycket stöd. När vi har insatser 

från vår öppenvård och behöver göra en kortare placering och inte vill 
använda institution.  

o  

• Är kommunen beredd att bistå med ägartillskott, om det teoretiskt skulle krävas i framtiden? 
o Nej, varken i teorin eller praktiken. 

 
 



   

 

 

Svar på frågor gällande Gryning Vård AB. Samlade svar från Öckerö, 
Lilla Edet, Stenungsund och Tjörn 
 
Följande svar har inkommit till Göteborgsregionen genom e-postmeddelande.   
 

Svar från Öckerö 
 

• Vilka värden finns för kommunen att ha tillgång till det kommunala bolaget Gryning Vård? 
Man vet vad man får i positiv bemärkelse. Det är en garant för god kvalité. Handläggarna 
behöver inte lägga tid på att säkerställa bakgrund osv. Enkelt och tryggt att använda.   
 

• Vilka tjänster, och på vilket sätt nyttjar er kommun bolaget idag? 
Konsulentstödd familjehemsvård, akutboende för barn (Lilla Torp), mamma-barn 

placeringar (Trollbacken), HVB-hem (Lillgården) samt extern öppenvård (Götateamet). 
Även utbildningsinsats har köpts in (ett hem att växa i).  
I övrigt har vi tacksamt tagit emot kostnadsfria utbildningar om bl.a anknytning och 
haschavvänjning.  

 
• Hur ser ni på nyttjandet av bolagets tjänster i ett treårsperspektiv? 

Det vi använder idag kommer vi sannolikt fortsatt att använda på ett eller annat sätt. 
Omfattningen är svår att säga, men det brukar bli ett par placeringar och annan köpt vård 
per år.  

 
• Vilka utvecklingsbehov ser ni finns i bolaget för att de ska möta kommunens behov på kort 

och lång sikt? 
Ungdomar med psykisk ohälsa och drogproblematik ser vi är en målgrupp som har ökat. En 
insats vi tror på framåt är t.ex särskild kvalificerad kontaktperson. Vi tror att placeringar och 
annan köpt vård då skulle kunna ha undvikits.  
 

• Är kommunen beredd att bistå med ägartillskott, om det teoretiskt skulle krävas i framtiden? 
Vi kan inte svara på denna frågan utan politisk beredning. 
 

• Övriga kommentarer/ inspel från kommunen till ägarkonstellationen 
 
Hälsningar  
Malin Tisell 
Socialchef 
———————————- 
Socialförvaltningen, Öckerö kommun  
E-post: malin.tisell@ockero.se 
Telefon: 031-978821 
Webb: www.ockero.se 
 
Postadress: Öckerö kommun,475 80 Öckerö  
Besöksadress: Kommunhuset, Sockenvägen 13, 
Öckerö  
 
 

mailto:malin.tisell@ockero.se
http://www.ockero.se/


   

 
 
 
 
 

 

Svar från Lilla Edet  
  

• Vilka värden finns för kommunen att ha tillgång till det kommunala bolaget Gryning Vård? 
Att vi har en god insyn då vi uppfattar Gryning Vård som ett transpant bolag. 

• Vilka tjänster, och på vilket sätt nyttjar er kommun bolaget idag? 
Korta akuta placeringar av barn och ungdomar +  utredningsplaceringar för barn ibland 
tillsammans med förälder/föräldrar 

• Hur ser ni på nyttjandet av bolagets tjänster i ett treårsperspektiv? 
Samma som hittills 

• Vilka utvecklingsbehov ser ni finns i bolaget för att de ska möta kommunens behov på kort 
och lång sikt? 
Vi ser f.n. inte andra behov än de vi nu har nu och då uppfyller Gryning Vård våra behov  

• Är kommunen beredd att bistå med ägartillskott, om det teoretiskt skulle krävas i framtiden? 
VI har betalt för de placeringar vi haft och det är relativt mycket för varje placering. Utifrån 
kommunen ekonomiska situation ser vi inte att kommunen skulle skjuta till pengar. Dock är 
detta är en fråga som i så fall måste beslutas politiskt och någon sådan fråga väcker vi först 
om frågan skulle komma mer formellt.  

• Övriga kommentarer/ inspel från kommunen till ägarkonstellationen 
Nej 

  
Med vänliga hälsningar 
  
Lotte Mossudd 
socialchef 
______________________________________ 
  
Besöksadress: Järnvägsgatan 12 
Postadress: Lilla Edets kommun, 463 80 Lilla Edet 
Telefon: 0520- 65 95 00, direkt: 0520-65 96 72 
lotte.mossudd@lillaedet.se  
www.lillaedet.se 

 
 
 

Svar från Stenungsund  
 

Avstämt med IFO-chef, socialchef, kommundirektör, kommunstyrelsens 

ordförande. 

  

• Vilka värden finns för kommunen att ha tillgång till det kommunala bolaget Gryning 

Vård? 

Gryning Vård tillhandahåller inom vissa områden en spetskompetens som en kommun 

av Stenungsunds kommuns storlek inte har möjlighet att hysa i sin en organisation, 

såsom expertis inom hedersproblematik och skydd. 

 

• Vilka tjänster, och på vilket sätt nyttjar er kommun bolaget idag? 

mailto:lotte.mossudd@lillaedet.se
http://www.lillaedet.se/


   

Stenungssunds kommun nyttjar främst Gryning Vårds konsulentstödda 

familjehemsverksamhet, med anledning av den tuffa situation som råder att försörja 

den egna verksamheten med familjehem.  

 

• Hur ser ni på nyttjandet av bolagets tjänster i ett treårsperspektiv? 

Stenungsunds kommuns nyttjande av Gryning Vårds tjänster ligger för närvarande på 

en låg nivå, med anledning av att väldigt få ungdomar har varit i behov vård och 

behandling på institution. Det är rimligt att antaga att Stenungsunds kommuns 

framtida nyttjande kan ligga något högre i framtiden. 

 

• Vilka utvecklingsbehov ser ni finns i bolaget för att de ska möta kommunens behov på 

kort och lång sikt? 

Inte ett behov, snarare ett önskemål; det vore önskvärt dels utifrån ett barnperspektiv 

och ett dylikt ekonomiskt att kommunen får övertaga Gryning Vårds familjehem efter 

en skälig tidsrymd. Detta skulle troligtvis göra det mer intressant att använda sig av 

Gryning Vård. 

 

Det saknas generellt bra lösningar för äldre missbrukare. För de personer som har ett 

långt missbruk bakom sig har i många fall en nedsatt somatisk hälsa samt 

demensproblematik och har därav ett stort omsorgsbehov. Detta behov tillgodoses 

sällan inom ramen för den traditionella missbruksvården. 

 

Våld i nära relationer, är ett annat område som det borde vara möjligt för Gryning 

Vård att skapa lösningar för kommunerna. I många fall är det inte möjligt för den 

våldsutsatte att återvända till hemkommunen. Det är i dagsläget tidskrävande och dyrt 

att etablera ett ärende i en annan kommun. Det finns behov av en heltäckande lösning, 

som tillhandahåller skydd, stöd och etablering på annan ort. Flera av de leverantör som 

finns idag klarar allt som oftast endast av de två förstnämnda. 

 

• Är kommunen beredd att bistå med ägartillskott, om det teoretiskt skulle krävas i 

framtiden? 

Det är omöjligt att svara på. Det handlar om vilka summor och på vilket sätt. 

 

• Övriga kommentarer/ inspel från kommunen till ägarkonstellationen 

Inga kommentarer. 
 
 
Med vänlig hälsning 
  

Kicki Nordberg  
Kommundirektör 
Stenungsunds kommun 
0303-738320 
0725-858980 
Besöksadress Strandvägen 16, Stenungsund 
www.stenungsund.se 

 
 
 
 

http://www.stenungsund.se/


   

 
 
 

Svar från Tjörn 
 
Vilka värden finns för kommunen att ha tillgång till det kommunala bolaget Gryning Vård? 
Barn: 
Att ha HVB med tillgång till akutplaceringar i vårt närområde tycker jag är bra. Det underlättar även 
när vi tänker kort placering och röda mattan tänk.  
Vuxen: 
Placering för missbruksbehandling. 
Utbildning. 
 

 
Vilka tjänster, och på vilket sätt nyttjar er kommun bolaget idag? 
Barn: 
Främst har vi använt Lilla torp, samt trollbacken. Guld värt att ha barnavdelning i närområdet utifrån 
ovanstående tänk. Så även möjlighet för akutplacering.  
Vuxen:  
Placering på Strandgården, kvinnor med missbruksproblematik. 
Utbildning. 
 
 
Hur ser ni på nyttjandet av bolagets tjänster i ett treårsperspektiv? 
Barn: 
Vi utvecklar hemmaplansvården och det ger möjlighet att erbjuda mer vård på hemmaplan, i 
kombination med jourhem och egna familjehem, vår målsättning ska vara att placera så lite som 
möjligt på HVB och liknande. Detta kan även kopplas till aktuell forskning om vilka risker som finns 
att placera barn på HVB.  
Vuxen: 
Placeringar missbruk. 
Utbildning. 
 
 
Vilka utvecklingsbehov ser ni finns i bolaget för att de ska möta kommunens behov på kort och 
lång sikt? 
Barn: 
Finns önskemål om fler akutplatser där exempelvis avgiftning, kartläggning av vidare vårdbehov m.m. 
finns.  
Vuxen: 
Akutplaceringar missbruk, psykisk ohälsa och skyddsplaceringar. 
 
 
 
Evike Sandor 
Tf kommunchef 

----------------------------------------- 
Kommunkansliet 
Tjörns kommun, 471 80 Skärhamn  
0304-60 10 00 vxl, 0304-60 11 63 direkt 
evike.sandor@tjorn.se 

tel:0304-60%2010%2000
mailto:evike.sandor@tjorn.se
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kommun Vilka värden finns för kommunen att ha tillgång till det 
kommunala bolaget Gryning Vård?

Vilka tjänster, och på vilket sätt nyttjar er kommun bolaget idag? Hur ser ni på nyttjandet av bolagets tjänster i ett 
treårsperspektiv?

Vilka utvecklingsbehov ser ni finns i bolaget för att de ska 
möta kommunens behov på kort och lång sikt?

Är kommunen beredd att bistå med 
ägartillskott, om det teoretiskt skulle krävas i 
framtiden?

Övriga kommentarer/ inspel från kommunen till ägarkonstellationen

Bengtsfors Behovet av externa vårdgivare vid placering kommer att 
kvarstå även om Bengtsfors kommun i första hand kommer 
arbeta för heinmaplanslösningar och egna arvoderade 
familjehem vid placering. 

Gryning Vård AB har ett utbud på olika placeringsformer som vi inte 
kan tillgodose i egen regi såsom konsultförstärkta familjehem, HVB, 
Utredningsplaceringar, behandlingshem missbruksvård. Bengtsfors 
kommun nyttjar tjänster idag. Gryning Vård AB är ett bra alternativ 
i de fall som en extern placering är den bästa lösningen. Bengtsfors 
kommun kommer att nyttja de tjänster som Gryning Vård AB 
erbjuder, däremot är det svårt att veta i vilken omfattning då 
kommunens egen verksamhet skall utvecklas mer mot 
hemmaplanslösningar

De tjänster som bolaget idag erbjuder är viktiga för 
Bengtsfors kommun och fyller väl de behov som 
kommunen ser, Bengtsfors kommun förlitar sig 
exempelvis helt till Gryning Vård AB och andra externa 
aktörer för HVB verksamhet. Det finns idag inga planer 
på att starta upp den typen av verksamhet i egen regi 
igen. Behovet av HVB placeringar har dock minskat 
radikalt under de sista 2-3 åren. 

Eftersom Bengtsfors kommun ser ett värde i 
bolagets verksamhet så är det inte orimligt med 
ett ägartillskott. Frågan är hur ett ägartillskott 
skall hanteras då det är Fyrbodals 
kommunalförbund som äger bolaget och inte 
kommunerna. Ett ägartillskott blir normalt sett 
inte en kostnad för den som lämnar tillskottet 
men i detta fall innebär ett tillskott en kostnad för 
kommunen eftersom kommunen inte är ägare. 
Av underlaget framgår inte några belopp för ett 
eventuellt tillskott så det går i dagsläget inte 
bedöma vilken ekonomisk effekt det skulle få för 
kommunen. Denna fråga behöver 
kommunalförbundet klargöra innan kommunen 
tar ett slutgiltigt ställningstagande i frågan.

Orust Att kommunerna har möjlighet till inflytande över utbud 
och kvalitet. Att det finns ett varierat utbud av 
placeringsformer som ex HVB-hem, utredningshem, 
familjehem och att vi vet att de är godkända av IVO. 

Vi köper placeringar på HVB, externa familjehem och köper någon 
enstaka öppenvårdsinsats. Tar del av gratis Webb utbildningar i 
ämnen som rör barn, unga och vuxna.

Det kommer alltid att finnas ett visst behov av 
behandlingshem och HVB.

Verksamheter för individer med mer sammansatta vård, 
omsorgs och behandlingsbehov där det är svårt att hantera 
problematiken inom den egna kommunen. Denna fråga 
behöver ett mer uttömmande svar men också svår att svara 
på då behoven förändras över tid. 

Det är givetvis en komplex fråga som kräver en 
längre diskussion. Ett kort svar på frågan är att ett 
tillskott måste prövas utifrån behovet av 
placeringar, kommunens ekonomiska läge samt 
den kvalitet och prisbild som Gryning erbjuder i 
förhållande till andra på marknaden.

Samspelet mellan Gryning och kommunerna som kräver en strukturerad och tät uppföljning för 
att få bra och kostnadseffektiva verksamheter som blir ett mervärde för de individer som är i 
behov av stöd och omsorg. 

Lysekil Vi slipper upphandling då vi är delägare.
Vi har möjlighet att påverka verksamhetens inriktning och 
tjänster i viss mån efter kommunens behov.
Verksamheterna finns i relativt nära område, vilket oftast är 
en positiv faktor för placeringar då målsättningen ju oftast 
är att den enskilde skall återgå till hemkommunen. 

Vi nyttjar plats i HVB för ungdomar, något familjehem och 
jourfamiljehem. Köper öppenvård i form av 
familjebehandlartjänster, använder oss ibland av handledning till 
komplicerade ärenden i våra egna familjehem. Har även använt 
Gryning i  hedersrelaterade ärenden. Vi köper utbildningar till våra 
familjehem, såväl generell grundutbildning som riktade utbildningar 
utifrån specifik problematik hos det placerade barnet/i barnets 
bakgrund. Deltar i Familjehemsnätverk.

Vi har alltid uppdraget att verkställa så mycket vi kan i 
egen regi. Dock har vi inga egna resurser i form av HVB 
och vi ser inte att vi kommer att ha det under en 
treårsperiod framåt. Utifrån det kommer behovet 
troligen att se ut som det gör nu, men med någon 
ökning när det gäller hedersrelaterade ärenden.

Vi ser behov av att utveckla kraftigt förstärkta familjehem 
liknande de behandlingsfamiljer som tidigare fanns. Vi ser 
detta behov dels utifrån föräldra-barnplacering, dels bland 
äldre tonåringar där familjehem blir en för ”tunn” insats och 
där det inte heller är lämpligt med HVB utan det skulle vara 
till gagn att vara i det lilla sammanhanget i en familj. 
Gryning har tidigare haft ett koncept där man erbjudit 
familjehem för föräldrar och barn med inslag av 
familjebehandling i anknytning till det. 

nej

Åmål Tillgång akutaplaceringar på HVB-hem, hög servicenivå vid 
behov av placeringar. Varierat utbud av HVB-hem

Vid akuta placeringar Låg, i stort sett behov av akuta placeringar på HVB-hem Mobila enheter som kan köpas för stödja och hjälpa 
kommunernas egna arvoderade familjehem t.ex vid risk för 
sammanbrott

Nej Ägarmodellen bör återspeglas i kostnaderna för dygnsvård. 

Dals-Ed Dals-Eds kommun har använt Gryning Vårds 
insatsmöjligheter i ett fåtal ärenden
under ett antal år. Det har beskrivits som bra, men det finns 
väldigt lite underlag
som styrker att effekten har varit av en sådan nytta att den 
inte kunde ha uppnåtts. Dals-Eds kommun har efterfrågat 
möjligheter till avgränsade specialistinsatser gällande 
Barn/familj och för missbruk i öppenvårdsform helst av allt i 
ambulerande  form genom att komma till Dals-Ed för 
genomförande av insatsen. på ett annat sätt.

Dals-Eds kommun har nyttjat Hagens skolhem i ett ärende under 
2019.

Inget eller något enstaka ärende. Gryning Vård behöver göra mer ingående 
marknadsundersökningar och möta
kundernas behov av avgränsade specifika uppdrag.

Det är ett politiskt ställningstagande som vi inte 
kan svara på i nuläget då svarstiden inte 
inrymmer en politisk process kring 
frågeställningarna.

Nej, inte i nuläget

Strömstad Gryning känns som ett tryggt alternativ med insyn och 
kvalitet.

Strömstad kommun använder institutioner – både HVB, utredning 
och behandling, öppenvård och familjehem. Gryning är oftast 
förstakontakten när behov av extern hjälp krävs.

Då Strömstads kommun är en liten kommun är det svårt 
att bedöma men placeringsbehovet ökar överlag och 
kommunen kommer fortsatt att vända sig till Gryning 
med förfrågan.

Det har varit svårt att få plats på Gryning när behovet 
uppstått. Både utifrån att de placeringar kommunen behövt 
göra inte har bedömts matcha Grynings utbud och att 
återkopplingen även varit att det inte funnits lediga platser. 

Svårt att svara på idag

Mellerud Flera alternativa placeringsformer, t ex konsulterade 
familjehem, HVB-hem, utredningshem, samt 
behandlingshem för missbruk och beroende. Att de är 
godkända av IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg), att 
bedriva sina verksamheter.

HVB hem, samt behandlingshem för missbruk och beroende Vi kommer alltid ha ett vårdbehov av HVB-hem, samt 
behandlingshem

Vi saknar placeringsformer för barn mellan 6-12 år med 
särskilda vårdbehov

Vi saknar placeringsformer för barn mellan 6-12 
år med särskilda vårdbehov



Tanum Grynings verksamhet syftar till att tillgodose behov hos 
ägarnas medlemskommuner och dess invånare. Bolaget ska 
på samhällsnyttig grund utveckla och tillhandahålla vård-, 
omsorgs-, behandlings-, utrednings- och rådgivningstjänster. 
Bolaget ska tillhandahålla ett brett, differentierat och 
kundanpassat vård- och behandlingsutbud. Utformningen 
av insatserna ska vila på kunskap och beprövad erfarenhet, 
vilket ska bidra till en verksamhet av hög kvalitet och god 
konkurrenskraft. Utifrån denna ägaridén av det 
gemensamma bolaget ses Gryning som ett tryggt alternativ 
för kommunen att välja vid behov av externa placeringar, 
då verksamheterna registrerade, av god kvalité och drivs 
utifrån samhällsnyttig grund. Gryning erbjuder ett stort och 
varierat utbud av placeringsformer och kommunens 
verksamheter har alltid upplevt att handläggarna genom 
Grynings placeringsrådgivning får ett gott stöd över vilken 
placeringsform som är lämpligast i det specifika ärendet. 
Genom utbud och kunskap kan Gryning skapa en 
samordning som i sin tur genererar ett mer effektivt och 
säkert placeringsflöde för den enskilda kommunen. Gryning 
har dessutom en dygnet runt jour gällande akut 
omhändertagande och placeringar, vilket är ett gott stöd till 
kommunerna.

Tidigare var Gryning dessutom prismässigt 
konkurrenskraftigt, till skillnad mot andra externa aktörer. 
Detta har dock kommit att förändras, se vidare 
kommentarer kring detta i följande frågeställningar. 

I dagsläget har kommunen tre placeringar via Gryning, en ungdom 
på HVB (kostnad 5060 kr/dygnet), en familjehemsplacering 
(kostnad 1480 kr/dygnet) och en vuxenplacering på 
behandlingshem (kostnad 2770 kr/dygnet). Tidigare har kommunen 
använt handledning till familjehem via Gryning men detta har 
kommunen utfört i egen regi sedan 2016. Inga andra tjänster som 
Gryning erbjuder, utöver placeringar, har använts av kommunen de 
senaste fyra åren.

Som det ser ut i dagsläget är kommunens främsta behov 
möjlighet till att genom Gryning verkställa externa 
placeringar. Huruvida kommunen kommer placera via 
Gryning påverkas dock helt av den prisutvecklingen som 
skett de senaste åren, se vidare under frågeställning 6 
Övriga kommentarer. 

I dagsläget ser kommunen främst två områden där det inte 
har varit möjligt att få hjälp via Gryning, dels utifrån att det 
inte funnits platser, dels för att verksamheten inte varit 
riktad till målgruppen.
 -Utöka behandlingsplatser/utbud för placeringar av 

våldsärenden med pågående missbruk. Det har även 
uppmärksammats behov av placeringar där klienten kan ta 
med sitt husdjur (ofta hund).
 -Utredningshem för familjer med tonåringar som e  

komplement till de utredningshem där de ofta är 
specialiserade på små barn upp till låg-mellanstadieålder. 

Det är en teoretisk frågeställning som är svår att 
besvara utan att veta vilken summa det 
ungefärligt skulle handla om för den enskilda 
kommunen. Ett ägartillskott får sättas i parallell 
till det utbud kommunen kommer att nyttja. I 
dagsläget nyttjat inte kommunen Grynings 
insatser i den omfattningen att ett ägartillskott 
kan ses som gynnsamt. Skulle dock en översyn av 
placeringskostnaderna ske, med den effekten att 
återgå till att vara ett mer konkurrenskraftigt 
alternativ prismässigt hade förmodligen fler 
placeringar kunnat köpas från kommunen, vilket 
då ökar incitamentet för ett ägartillskott. 

De senaste fem åren har det skett en prisutveckling som blir problematiskt för kommunen. 
Tidigare låg Gryning prismässigt lägre, eller åtminstone samma, som andra externa aktörer, runt 
3500 kr/dygnet. Upplevelsen på tjänstemannasidan är att dygnskostnaderna sedan dess 
sakteligen stigit. Ett exempel från kommunen är en planerad placering (dvs. ej av akut karaktär) 
av en ungdom med mildare missbruksproblematik som kommunen betalade 6150 kr/dygnet till 
Gryning. Detta var under 2019. I dagsläget har kommunen tre placeringar via Gryning, vilket 
redogjordes för i frågeställning 2, varav en av dessa placeringar kostar kommunen 5060 
kr/dygnet. Detta i jämförelse med ett betydligt mer omfattande ärende där kommunen har den 
enskilde placerad via SiS till en kostnad om 5328 kr/dygnet. Kommunen vill gärna använda sig av 
Grynings tjänster men då måste Gryning kunna leverera både en god kvalité till ett åtminstone 
likvärdigt pris som andra externa aktörer, samt kunna erbjuda ett så pass mycket bättre 
alternativ när det kommer till kvalité att det inte gynnar kommunen att utföra insatsen själv.

Trollhättan Jag ser inget direkt värde alls med att ha tillgång till just ett 
kommunalt bolag som Gryning vård. Vårt värde ligger i att 
ha tillgång till leverantörer av de tjänster som Gryning 
förmedlar, men värdet ligger inte i det kommunala ägandet. 
Andra leverantörer levererar samma tjänster till samma 
kvalitet och prissättning.

Inom familjehemsvården används de inte alls längre då de valde att 
inte gå in i upphandling vilket de menade berodde på kravet om att 
vi ska kunna överta familjehem till egen regi efter två år. Gällande 
HVB ser nyttjandet av Grynings tjänster ut som nedan:   

Jag ser ett fortsatt lågt nyttjande. Jag  bedömer inte att 
den låga efterfrågan bedöms vara en effekt av 
pandemin.

Gärna utveckling vad gäller samverkan. Det gäller under 
placeringen, men framförallt vid hemgång. Vi vill se 
placeringarna på Gryning mer som en del av våra 
hemmaplanslösningar, som vi tar hjälp av när ett ökat 
hållande/gränssättning krävs. Möjligtvis också mer akut/jour-
inriktning på HVB.

Jag ser inget som motiverar det, utifrån att vår 
efterfrågan specifikt efter Grynings tjänster är 
mycket begränsad.

Behovet av externa vårdgivare vid placering kommer att kvarstå även om
2018                   7 %                     2/30 placeringar Bengtsfors kommun i första hand koinrner arbeta för heinmaplans1ösningar
2019                   18 %                   3/17 och egna arvoderade familjehem vid placering. Gryning Vård AB har ett
2020                  16 %                   4/25 utbud på olika placeringsformer som vi inte kan tillgodose i egen regi såsom
Placeringarna skedde på; konsultförstärkta familjehem, HVB, Utredningsp1aceringar, behandlingshem
Familjecentrum 3 missbruksvård.
Lilla Torp 2 Bengtsfors koinmun nyttjar tjänster idag. Gryning Vård AB är ett bra
Trollbacken 1 alternativ i de fall som en extern placering är den bästa lösningen.
Hagen 1 Bengtsfors kommun kommer att nyttja de tjänster som Gryning Vård AB
Snäppan 1 erbjuder, däremot är det svårt att veta i vilken omfattning då kommunens egen
Birkahemmet 1 verksamhet skall utvecklas mer mot hemmap1anslösningar.
Av ovan framkommer att hälften var förälder+barn placering och 
hälften ungdomsplacering. De tjänster som bolaget idag erbjuder är viktiga för Bengtsfors korninun och

fyller väl de behov som koinmunen ser, Bengtsfors komrnun förlitar sig
exempelvis helt till Gryning Vård AB och andra externa aktörer för HVB
verksamhet. Det finns idag inga planer på att starta upp den typen av
yerksamhet i egen regi igen. Behovet av HVB placeringar har dock minskat
radikalt under de sista 2-3 åren.
Eftersom Bengtsfors koinmun ser ett värde i bolagets verksamhet så är det
inte orimligt med ett ägartillskott. Frågan är hur ett ägartillskott skall hanteras
då det är Fyrbodals kornmunalförbund som äger bolaget och inte
kom+'nunerna. Ett ägartillskott blir normalt sett inte en kostnad för den som
lämnar tillskottet men i detta fall innebär ett tillskott en kostnad för
kommunen eftersom kommunen inte är ägare. Av underlaget framgår inte
några belopp för ett eventuellt tillskott så det går i dagsläget inte bedöma
vilken ekonomisk effekt det skulle få för kornmunen. Deru'ia fråga behöver
kommunalförbundet klargöra innan kommunen tar ett slutgiltigt
ställningstagande i frågan.
Beredande
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Frågor från ägarkonstellationen för Gryning Vård till 
samtliga kommuner i Västra Götaland 
 

 
Sammanställning av kommunernas svar från Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund 
 

Svar har mottagits från åtta kommuner.  

  
 
Vilka värden finns för kommunerna att ha tillgång till det kommunala bolaget Gryning Vård? 
Det finns ett värde i att gemensamt genom kommunalförbunden äga ett kommunalt bolag som har 
ett utbud av tjänster riktade till socialtjänsten. Det gemensamma ägandet ger möjlighet till ett 
närmare samarbete kring utformning av olika tjänster och verksamheter. Flera kommuner lyfter fram 
att tillgången till platser, att med kort varsel kunna köpa en boendeplats, är det största värdet med 
Gryning vård. Gryning vård utmärker sig inte avseende god kvalitet, det uppfattas dock som att 
verksamheten har ett gott rykte.  
 
En kommun uppger att det är värdefullt att ha möjlighet att köpa plats i familjehem av Gryning Vård 

då uppdraget kräver särskild kompetens. Likaså sätter man stort värde på att möjligheten att köpa 

öppenvård från Gryning Vård med tillgång till personal i större utsträckning än vad kommunen själv 

kan anordna.  

 
  
Vilka tjänster, och på vilket sätt nyttjar kommunerna bolaget idag? 
Medlemskommunerna (med undantag av en kommun) har använts sig av bolagets utbud av tjänster i 
olika omfattning. Exempel på tjänster som kommunerna nyttjat: 

• Öppenvård i form av missbruksbehandling för ungdomar och viss missbruksbehandling för 

vuxna. 

• Boendeplats i konsulentstött familjehem 

• Boda familjecentrum 

• Akutenheten Lillatorp 

• Umgängesstöd vid umgänge vid LVU-vård  

• Plats på HVB-boende  

• Plats på skyddat boende 

• Utredning av orosanmälan 
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Hur ser kommunerna på nyttjandet av bolagets tjänster i ett treårsperspektiv? 
Flera kommuner uppger att de kommer att minska antalet köpta platser under de kommande tre 
åren för att istället utveckla den egna verksamheten. Ett visst behov av HVB-platser, öppenvård och 
skyddat boende bedömer man dock kommer att kvarstå. Likaså ser man behov av att Gryning vård 
tillhandahåller Familjehem. 
 
Två kommuner uppger att man fortsatt kommer att nyttja tjänsterna i samma eller utökad 
utsträckning som tidigare. 
 
 

Vilka utvecklingsbehov ser kommunerna finns i bolaget för att de ska möta kommunernas behov 
på kort och lång sikt? 
Det finns behov av att utveckla insatser och placeringsalternativ för målgruppen 16-21 år med 

begynnande kriminalitet/ missbruk. Placering på Gryning Vård ses som ett alternativ till SiS-placering 

med kort placeringstid. Likaså vore det värdefullt om Gryning vård kunde erbjuda någon form av 

boende/verksamhet för individer med mycket komplex samsjuklighetsproblematik. Dessa ärenden är 

idag ofta svåra att lösa för en enskild kommun. Även privata aktörer är restriktiva med att ta emot 

dessa uppdrag. En kommun uppger sig ha behov av placeringsalternativ för personer som är inne i 

aktivt missbruk. 

Kvalitén i verksamheten behöver generellt bli bättre. Utvecklingsbehov finns kring familje-

/jourhemmens och organisationens professionalitet, bättre planering för avslut, utslussning, vid HVB.  

Gryning Vård behöver fortsätta sitt arbete med effektiviseringar och bli prismässigt 

konkurrenskraftiga. Mer flexibilitet i prissättning utifrån behov och uppdrag behövs. De medel som 

finns tillgängliga för socialtjänst minskar för kommunerna. Betoning i kommuner och även nationellt 

är förebyggande och tidiga insatser. För att detta ska kunna bli möjligt behöver kostnader för 

institutionsvård totalt sett minska för kommunerna.  

 
  
Är kommunerna beredda att bistå med ägartillskott, om det teoretiskt skulle krävas i framtiden? 
Ingen av Boråsregionens åtta medlemskommuner är beredda att bistå med ägartillskott.  
 
 
Övriga kommentarer/ inspel från kommunen till ägarkonstellationen   

Geografisk placering av HVB-hem är ofta i städer. Det finns behov av att kunna erbjuda fler 

placeringsalternativ även på landsbygd eller i mindre samhällen.  

Det finns ett värde i att Gryning Vård har stor kompetens och erfarenhet av ärenden som kommunen 
saknar. Kommunen kan bli bättre på att själva aktivt söka stöd hos Gryning vård. 
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Bilagor 
Respektive kommuns svar bifogas som bilagor till sammanställningen.  
Bilaga 1: Bollebygds kommun 
Bilaga 2: Borås kommun 
Bilaga 3: Marks kommun 
Bilaga 4: Ulricehamns kommun 
Bilaga 5: Vårgårda kommun 
Bilaga 6: Herrljunga kommun 
Bilaga 7: Svenljunga kommun 
Bilaga 8: Tranemo kommun 

  
Sammanställt av: 
Anna Boman Gottfridsson, Regionutvecklare Välfärd, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Telefon: 0729-851157 



 
 
Handläggare  

 Monica Holmgren 
kommunchef 
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       Mottagare  
  Boråsregionen 
  Sjuhärads kommunalförbund 
 
 
 

Svar på frågor från ägarkonstellationen för Gryning Vård AB 
 
 

Ägarkonstellationen för Gryning Vård AB har till samtliga kommuner i Västra Götaland ställt 

frågor till medlemskommunerna angående behov av Grynings tjänster liksom inställning till ett 

eventuellt ägartillskott. Via Boråsregionen fick kommunen en skrivelse daterad 2020-12-11.  

Frågorna ställs med anledning av ett konstaterat allvarligt affärsmässigt läge år 2020 och att 

kommunerna i ägarkretsen köper mindre av bolaget.  

Försäljningen har minskat under 2020 särskilt avseende Ungdom och EHRV (Enheten för insatser 

mot hedersrelaterat våld) samt Integration. Den låga efterfrågan bedöms delvis vara en effekt av 

pandemin. Under 2020 har yttre omständigheter, trots arbete med bolagsöversyn och vidtagna 

åtgärder, gett ett allvarligt affärsmässigt läge. Kommunernas svar kommer att utgöra underlag till 

de fyra kommunalförbundens politiska organ för framtida strategiska ställningstaganden. 

 

Nedan följer svar från Bollebygds kommun. 
 

• Vilka värden finns för kommunen att ha tillgång till det kommunala bolaget Gryning 
Vård? 

För Bollebygd som liten kommun är det största värdet med Gryning Vård att det ger möjlighet att 
med kort varsel köpa en boendeplats (jourhem) då vi beslutar om vård av barn och unga. Det är även 
värdefullt att ha möjlighet att köpa plats i familjehem då uppdraget kräver särskild kompetens. 
Kommunen sätter också stort värde på möjligheten att köpa öppenvård med tillgång till personal i 
större utsträckning än vad vi själva kan anordna.  
 
• Vilka tjänster, och på vilket sätt nyttjar er kommun bolaget idag? 
Per januari 2021 köper vi öppenvård i form av missbruksbehandling för ungdomar samt boendeplats i 
konsulentstött familjehem. Under 2020 har vi även köpt umgängesstöd vid umgänge vid LVU-vård 
och plats på HVB-boende. Vi har även köpt plats på skyddat boende samt viss missbruksbehandling 
för vuxna.  
 
• Hur ser ni på nyttjandet av bolagets tjänster i ett treårsperspektiv? 
Enligt verksamhetens planering ska behovet av att köpa insatser, från Gryning och andra aktörer, 
minskas kraftigt i ett treårsperspektiv. Istället ska den egna verksamheten utvecklas för att möta 
behoven. Det kommer dock finnas ett fortsatt behov av att köpa vissa tjänster externt, detta gäller 
framförallt plats på HVB-boende samt öppenvård där personal behöver finnas tillgänglig i större 
utsträckning än vad kommunen kan tillhandahålla. Kommunen kommer även fortsatt att behöva 
vända sig till externa parter om behov av skyddat boende uppstår, där är Gryning även fortsatt en 
möjlig leverantör. 
  
• Vilka utvecklingsbehov ser ni finns i bolaget för att de ska möta kommunens behov på 

kort och lång sikt? 
Kvalitén i verksamheten behöver generellt bli bättre. Vissa insatser sticker ut som mycket bra, ex 
Götateamet, medan andra håller en medioker kvalité till ett mycket högt pris. Under de senaste två 
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åren finns hos kommunen exempel på detta både gällande HVB-boende och umgängesstöd. 
Exemplet gällande umgängesstöd handlar om en situation då umgängesstödet höll en mycket basal 
kvalité utan någon progression, eller rekommenderade åtgärder för att möjliggöra progression, under 
en lång period. Exemplet gällande HVB-boende handlar om en plats som köpts på HVB-boende till 
en högre dygnskostnad där det efter längre tids placering fördes resonemang kring dygnskostnad där 
HVB-hemmet menade att ungdomen upptog två platser. 
 
Ett stort utvecklingsbehov finns kring familje-/jourhemmens och organisationens professionalitet, 
det har under 2020 förekommit flertalet situationer där jourhem går i polemik med kommunen och de 
biologiska föräldrarna. Det har även inträffat att representanter från Gryning har ringt till kommunen 
(socialförvaltningen) och ifrågasatt beslut och ibland uppmanat/aktivt hjälpt ungdomar att överklaga 
beslut.  
 
• Är kommunen beredd att bistå med ägartillskott, om det teoretiskt skulle krävas i 

framtiden? 
Givetvis är detta en större fråga än att bara svara ja eller nej och självklart beror ett framtida mer 
definitivt svar på hur övriga kommuner ställer sig i frågan och hur andra ställer sig till ett fortsatt 
nyttjande av tjänster.  

Svaret idag, med den inblick och den kännedom som finns idag, är nej.  Inte så som organisationen 
och kvalitén i utförandet set ut idag. Om det överhuvudtaget ska vara av intresse behöver en hel del 
förändras och utvecklas. 
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Svar från Borås Stad på frågor från 

Ägarkonstellationen för Gryning Vård AB 

1. Vilka värden finns för kommunen att ha tillgång till det 
kommunala bolaget Gryning Vård? 
Det finns ett stort värde i att gemensamt genom kommunalförbunden äga 

ett kommunalt bolag som har ett utbud av tjänster riktade till socialtjänsten. 
Det gemensamma ägandet ger möjlighet till ett närmare samarbete kring 
utformning av olika tjänster och verksamheter. Möjligheten till att 
identifiera behov i de kommuner som ingår i kommunalförbunden och 
därefter kunna påverka och samverka kring utveckling av institutioner och 
verksamheter som är väl avpassade för behovet. Detta är värdefullt och av 
allt att döma alltmer aktuellt för kommunerna. 

 
2. Vilka tjänster, och på vilket sätt nyttjar er kommun bolaget idag? 

Borås Stad har sedan Gryning Vård AB startade 2001 använts sig av 
bolagets utbud av tjänster i olika omfattning. Periodvis har enheterna 
lokaliserade i Borås använts mycket såsom Boda Familjecentrum och 
Ramnås. Familjehemsverksamheten har nyttjats under alla år som den 
funnits dock med olika omfattning. 
 
Under 2020 så har Borås stad använt placeringar via Familjehemsenheten 
vid 6 tillfällen. HVB för tonåringar har använts för en ungdom och Barn- 
och familjeenheter vid 3 tillfällen. Utöver detta har Strandgården använts 
för 3 placeringar av unga (20-25 år) med beroendeproblematik. 
 
Borås stad har en egen familjehemsenhet och använder denna i första hand 
vid familjehemsplaceringar men  behövs placeringar och Borås saknar egna 
alternativ är Gryning Vård ABs familjehemsvård en av de som först anlitas. 
 
Når det gäller beroendevård har Gryning endast ett placeringsalternativ 
men i förhållande till att det görs få placeringar så nyttjar vi Gryning Vård 
AB relativt frekvent och då särskilt för den yngre målgruppen. 
 
Borås Stad placerar få på Hem för vård och boende under 13-14 år och få 
familjeplaceringar eller mor-barnplaceringar. Boda och Birka nyttjas vanligt 
när det finns placeringsbehov  för denna målgrupp. 

mailto:ifo@boras.se
mailto:hans.abrahamsson@boras.se
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När det gäller placering för de i åldern 15-20 år så sker ca 50 % av Borås 
stads placeringarna inom SiS utifrån LVU. För övriga används olika HVB-
hem utifrån behovsmatchning, ramavtal och pris. 
 

3. Hur ser ni på nyttjandet av bolagets tjänster i ett 
treårsperspektiv? 
Borås Stad har under de senaste åren strävat efter att i så stor utsträckning 
som möjligt använda den egna familjehemsenheten för familjehemsvården. 
Vi har under de senaste åren stegvis minskat nyttjandet av annan extern 
familjehemsvård. Idag är ca 20 % av våra familjehemsplaceringar genom 
annan  försorg och då däribland genom Gryning Vård AB.  
Det finns idag tydligt forskningsstöd för att placeringar i familjens nätverk 
är långsiktigt bättre, ger färre sammanbrott och underlättar ofta vid 
umgängen. Mycket tyder därför på att Borås stad under de närmaste 3 åren 
kommer dels att sträva efter placeringar i nätverket och dels efter 
placeringar genom egna familjehemsenheten. Det kommer dock alltid att 
finnas behov och situationer där familjehemsplacering lämpligast sker 
någon annan stans och i annan regi. Här kan vi se att det finns ett fortsatt 
behov av att nyttja Gryning Vård AB. 
 
Borås Stad strävar efter att placera få ungdomar i HVB-vård och när 
placeringar sker under så kort tid som möjligt för att sedan kunna finna 
lösningar som gör det möjligt att flytta tillbaks till Borås. Utifrån detta ser vi 
inte att vi kommer att öka köp av institutionsvård i någon större omfattning 
de närmaste åren. 
 
Flertalet av institutionsplaceringar sker för unga i åldern 16-21 dvs i 
gymnasieålder eller strax därefter. Det finns då en omfattande problematik 
ofta med kriminalitet och missbruk. Neuropsykiatrisk problematik är inte 
heller ovanligt. Här kan vi se att det finns ett behov av att se hur 
kommunerna bäst möter detta behov. Skulle kunna vara ett 
utvecklingsbehov där Gryning Vård AB kan ha en roll och jag utvecklar 
vårt svar mer i nästa fråga. 
 

 
4. Vilka utvecklingsbehov ser ni finns i bolaget för att de ska möta 

kommunens behov på kort och lång sikt? 
 
- Det finns ett behov av att utveckla insatser och placeringsalternativ för 
målgruppen 16-21 år med begynnande kriminalitet/ missbruk. Ett alternativ 
till SiS-placering med kort placeringstid. Ett område där dialog med 
Gryning Vård är intressant. 
 
- Gryning Vård AB har under de senaste åren arbetat med 
kostnadsminskning och effektiviseringar. Dygnskostnad men även kostnad 
för placeringstid i relation till resultat har varit i fokus för kommunens 
(kommunernas) policy kring institutionsvård och det troliga är att detta 
kommer att accentueras ytterligare. De medel som finns tillgängliga för 
socialtjänst minskar. Betoning i kommuner och även nationellt är 
förebyggande och tidiga insatser. För att detta ska kunna bli möjligt behöver 
kostnader för institutionsvård totalt sett minska för 
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kommunen/kommunerna. 
Utifrån detta behöver Gryning Vård fortsätta sitt arbete med 
effektiviseringar och bli prismässigt konkurrenskraftiga  
 
- Det finns områden där enskilda kommuner har svårt att bygga upp egen 
verksamhet och där det är en fördel att bygga upp verksamhet gemensamt 
med flera kommuner och med ett kommunägt bolag. Här kan vi se 
utvecklingsmöjlighet för Gryning Vård. 
Ett sådant område som vi börjat fundera på inom Boråsregionen är 
institutionsvård för personer med samsjuklighet missbruk/beroende och 
psykiatrisk diagnos. Här behöver då även samverkan ske med Regionen. 
 
I Borås stad håller vi på att utveckla en avhopparverksamhet för de som vill 
lämna en kriminell miljö. Även här skulle det kunna finnas ett möjligt behov 
för fler kommuner att samverka och gemensamt med ett utförarbolag 
utveckla verksamhet. 

 
 

5. Är kommunen beredd att bistå med ägartillskott, om det 
teoretiskt skulle krävas i framtiden? 
Det är inte troligt att Borås stad är beredd att göra detta men det går inte att 
besvara frågan  definitivt. Det kan vara troligare  att det finns 
förutsättningar att göra ett tillskott i samband med en gemensam utveckling 
av en vårdenhet, intraprenad eller entreprenad. Dvs. i samband med en 
gemensam utveckling för att möta ett specifikt behov. 
 

6. Övriga kommentarer/ inspel från kommunen till 
ägarkonstellationen 

 

 

 

Hans Abrahamson 

Förvaltningschef 

Individ- och 

familjeomsorgsförvaltningen 

Borås Stad  
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Gunnel Rydberg

Från: Sandra Säljö <sandra.saljo@herrljunga.se>
Skickat: den 27 januari 2021 14:51
Till: Anna Gottfridsson
Kopia: Ior Berglund
Ämne: Sv: Svar på frågor från Ägarkonstellationen för Gryning Vård AB

Hej gör ett försök nedan hoppas att du kan ta det som vårt svar: 
 

Frågeställningar  
 Vilka värden finns för kommunen att ha tillgång till det kommunala bolaget Gryning Vård? 
 Vilka tjänster, och på vilket sätt nyttjar er kommun bolaget idag? 
 Hur ser ni på nyttjandet av bolagets tjänster i ett treårsperspektiv? 
 Vilka utvecklingsbehov ser ni finns i bolaget för att de ska möta kommunens behov på kort och lång sikt? 
 
Herrljunga använder Gryning men de har ingen speciell förtur. Det handlar om tillgång och vilket behov som ska 
tillgodoses. Vi ser ingen fördel av att använda Gryning annat än att det till viss del finns en något högre tilltro till att 
verksamheten drivs professionellt, det är i alla fall förhoppningen i jmf med olika privata alternativ där vi inte riktigt 
känner till ägarförhållanden och liknande. Problematiken är att de ofta upplevs ligga högre i kostnad än andra 
jämförbara alternativ. 
Tanken är god men vi har svårt att se några större fördelar förutom när det gäller hedersproblematik och 
skyddsboenden så är deras utbud inte annorlunda än de övriga på marknaden. 

 
 Är kommunen beredd att bistå med ägartillskott, om det teoretiskt skulle krävas i framtiden? 
Nej inte utifrån att vi inte upplever att vi får några fördelar ekonomiskt som ägare. Det måste börja märkas att 
Gryning är kommunägt i förhållande till andra alternativ. 
 Övriga kommentarer/ inspel från kommunen till ägarkonstellationen 
Nej 
 
 
Sandra Säljö 
Socialchef 
Socialförvaltningen 
Herrljunga kommun 
e-post: sandra.saljo@herrljunga.se 
Tfn: 0513-171 40 
www.herrljunga.se  

 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga  
Besöksadress: Torget 1, 524 30 Herrljunga 
Växel 0513-170 00 
Organisationsnummer: 212 000-15 20 
Läs hur vi behandlar personuppgifter: www.herrljunga.se/personuppgifter  

 

Från: Anna Gottfridsson <anna.boman.gottfridsson@borasregionen.se>  
Skickat: den 27 januari 2021 14:42 
Till: Sandra Säljö <sandra.saljo@herrljunga.se> 
Ämne: Svar på frågor från Ägarkonstellationen för Gryning Vård AB 
 
Hej Sandra! 
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Hoppas allt är väl med dig. 
 
Jag vill bara stämma av med dig ang. frågorna från Gryning vård. Senaste datum för svar till kommunalförbundet var 
igår och vi har inte fått in något svar från Herrljunga. Om det är så att ni har för avsikt att svara på frågorna så får du 
gärna höra av dig till mig så inväntar jag era svar. I annat fall utgår jag ifrån att ni valt att inte besvara frågorna.  
 
Om du undrar över något så får du gärna höra av dig till mig! 
 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Anna Boman Gottfridsson 
Regionutvecklare Välfärd 

 
Tel: 0729-851157 
Skaraborgsvägen 1A, 506 30 Borås 
www.borasregionen.se  

När du kommunicerar med Boråsregionen behandlar vi dina personuppgifter. För mer information se vår 
Integritetspolicy 
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Frågor från ägarkonstellationen för Gryning Vård AB till samtliga kommuner i 
Tillställs kommundirektörer och socialchefer 
Ägarkonstellationen för Gryning Vård AB har beslutat att ställa klargörande frågor till 
medlemskommunerna angående behov av Grynings tjänster liksom inställning till ett eventuellt 
ägartillskott. Frågorna ställs med anledning av ett konstaterat allvarligt affärsmässigt läge år 2020 och att 
kommunerna i ägarkretsen köper mindre av bolaget.  

Bakgrund  

Gryning Vård AB är ett bolag med ändamålet att inom ramen för det allmännas intresse samt på 
samhällsnyttig grund tillgodose behov hos ägarnas medlemskommuner och dess invånare genom att 
utveckla och tillhandahålla vård-, omsorgs-, behandlings-, utrednings- och rådgivningsresurser samt bedriva 
annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska tillhandahålla ett brett, differentierat och kundanpassat 
vårdutbud. 
  
Bolaget uppvisar ett gott verksamhetsmässigt resultat för 2020 med ett nöjd-kund-index (NKI) på en skala 
från 1 till 5 på 4,4. Även IVO har förmedlat en positiv syn på Gryning Vård AB med få yttranden eller 
åtgärder i de 77 obligatoriska tillsyner som genomförts under 2017–2019. Bolaget har visat på stor 
flexibilitet och anpassat marknaden efter efterfrågan alltsedan starten 2001. Under flyktingvågen 2015 
expanderade verksamheten utifrån behov hos ägarnas medlemskommuner. 2017–2018 vidtogs åtgärder 
för att hantera den minskade beläggningsgraden samt för att uppnå målet med en ekonomi i balans, vilket 
också uppnåddes 2019.  
 
Försäljningen har dock minskat under 2020 särskilt avseende Ungdom och EHRV (Enheten för insatser mot 
hedersrelaterat våld) samt Integration. Den låga efterfrågan bedöms också vara en effekt av pandemin. 
Under 2020 har yttre omständigheter, trots arbete med bolagsöversyn och vidtagna åtgärder, gett ett 
allvarligt affärsmässigt läge.  

Syfte 

Ägarna har 2020-11-24, i syfte att ur ett ägarperspektiv få underlag för strategiska ställningstaganden, 
beslutat att uppdra åt ägarombuden att via förbundsdirektörerna i de fyra förbunden ta fram ett 
antal klargörande frågor till medlemskommunerna angående behov av Grynings tjänster liksom inställning 
till ett eventuellt ägartillskott. Kommunernas svar kommer att utgöra underlag till de fyra 
kommunalförbundens politiska organ för framtida strategiska ställningstaganden. 

 Frågeställningar  

• Vilka värden finns för kommunen att ha tillgång till det kommunala bolaget Gryning Vård? 
• Vilka tjänster, och på vilket sätt nyttjar er kommun bolaget idag? 
• Hur ser ni på nyttjandet av bolagets tjänster i ett treårsperspektiv? 
• Vilka utvecklingsbehov ser ni finns i bolaget för att de ska möta kommunens behov på kort och lång 

sikt? 
• Är kommunen beredd att bistå med ägartillskott, om det teoretiskt skulle krävas i framtiden? 
• Övriga kommentarer/ inspel från kommunen till ägarkonstellationen 

  
Kommunernas svar ska vara respektive kommunalförbund tillhanda senast 26 januari till 
info@borasregionen.se 
 

 

 

Magnus Haggren 

Förbundsdirektör 

mailto:info@borasregionen.se


 
Datum: 2021-01-26 

Sida 2 (2) 
 

 

 

 

Svar på de ställda frågorna: 

 

1:    Gryning Vård AB:s verksamhet skapar värde för Svenljunga Kommun i form av att olika insatser, som 

Svenljunga Kommun inte klarar av att utföra på grund av kompetensbrist eller för höga kostnader, kan 

utföras bättre och billigare av bolaget. Om inte bolaget hade funnits hade Svenljunga Kommun haft 

svårt att erbjuda vissa av de tjänster som åligger kommunen att tillhandahålla. 

2: I dagsläget köper Svenljunga Kommun enstaka kortare placeringar inom området ungdom.  

3:  Ur ett 3-årsperspektiv uppskattas Svenljunga Kommun använda sig av bolagets tjänster i samma 

omfattning som i dagsläget.  

4:  Svenljunga Kommun har en kontinuerlig dialog med bolaget om vilka behov kommunen har och bl. a. 

har ett utvecklingsbehov av olika former av verksamheter som underlättar för kommunen att klara av 

mer verksamheter på hemmaplan, framförts.  

5: Svenljunga Kommun förväntar sig att bolaget kommer skötas på det sätt att inga ägartillskott kommer 

krävas. Svenljunga Kommuns möjligheter att bidra med ägartillskott framöver uppskattas som väldigt 

små.  

6:  Inga övriga kommentarer. 

 

 

 

 

Magnus Nilsson 

Kommunchef 



  

 Vår ref: Angela Madsen Jonsson 

Sektionschef  

Datum: 2020-12-29 

    

Boråsregionen 

Sjuhärads kommunalförbund 

Magnus Haggren  

 

  

 

Omsorgssektionen   

Postadress: 514 80 Tranemo  Besöksadress: Storgatan 26, Tranemo 

Telefon: 0325-57 60 00       Direkt: 0325-57 62 38  Mobil: 0760-40 72 74 

E-post: angela.madsenjonsson@tranemo.se  www.tranemo.se 1 (2)  
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Svar till klargörande frågor till medlemskommunerna angående behov 

av Grynings tjänster liksom inställning till ett eventuellt ägartillskott. 

Frågorna ställs med anledning av ett konstaterat allvarligt affärsmässigt 

läge år 2020 och att kommunerna i ägarkretsen köper mindre av 

bolaget.  

 Frågeställningar  

• Vilka värden finns för kommunen att ha tillgång till det kommunala 

bolaget Gryning Vård? 

Att ha tillgång till en kvalitativ vård, objektiv information och källa för 

kunskap i ärenden. 

• Vilka tjänster, och på vilket sätt nyttjar er kommun bolaget idag? 

Under året har vi lånat 1 personal till vår LSS verksamhet som enhetschef , 

vilket varit väldigt lyckat.  

Utredning av en orosanmälan. Att ha kunnat bolla svåra ärenden med 

utomstående. 

 

• Hur ser ni på nyttjandet av bolagets tjänster i ett treårsperspektiv? 

Positivt- nåt vi vill fortsätta med. 

 

• Vilka utvecklingsbehov ser ni finns i bolaget för att de ska möta 

kommunens behov på kort och lång sikt? 

Att mer aktivt erbjuda sina tjänster i olika forum som ex. ledningsgrupp för 

BOU och LSS. Kanske utveckla ett utbildningspaket för olika funktioner 

exempelvis boendestöd, föräldrastöd mm. Samverkan i hemtagningar av 
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svåra ärenden. Hur jobbar man mot skolan som först upptäcker de som vi 

senare får som ärenden och kanske omhändertar? Finns en ingång här? 

• Är kommunen beredd att bistå med ägartillskott, om det teoretiskt skulle 

krävas i framtiden? 

Nej. 

 

• Övriga kommentarer/ inspel från kommunen till ägarkonstellationen 

Vi kan själva bli mer aktiva och söka stöd i hos Gryning vård, att etablera 

mer kontakter i olika frågor. Det kan bara bli bättre och har kanske varit 

bristfälligt från vår sida. Vi ser ju värdet av att Gryning har stor kompetens 

och erfarenhet av ärenden som vi saknar.  
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Sektor välfärd 

TELEFON 0321-59 50 00 (vx)   E-POST  kommun@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS  Bogesundsgatan 22   POSTADRESS  523 86 Ulricehamn 
WEBB  ulricehamn.se   FACEBOOK  facebook.com/ulricehamnskommun 
 

       
    Boråsregionens Kommunalförbund 

Ulricehamns kommuns svar gällande frågor 
kring ägarkonstellationen för Gryning Vård 
AB 

Alla kommuner i Boråsregionen har fått ett antal frågor gällande ägarkonstellationen för 
Gryning Vård AB. Här kommer Ulricehamns kommuns svar: 

Frågeställningar  
 
Vilka värden finns för kommunen att ha tillgång till det kommunala bolaget Gryning Vård? 
 
Ulricehamns kommun har inte köpt tjänster från Gryning på flera år. Vi kan ändå konstatera 
att Gryning har ett gott rykte i branschen och tycks vårda sitt varumärke på ett bra sätt. När vi 
senast köpte tjänster från Gryning i samband med de stora grupperna av ensamkommande för 
några år sedan, var vi alltid nöjda med det som Gryning levererade. 

Vilka tjänster, och på vilket sätt nyttjar er kommun bolaget idag? 
 
Ulricehamn har inte nyttjat några tjänster på flera år. 
 
Hur ser ni på nyttjandet av bolagets tjänster i ett treårsperspektiv? 
 
Ulricehamn ser inte att vi kommer att nyttja bolagets tjänster i någon större omfattning som 
det ser ut idag. Det Ulricehamn skulle önska är att Gryning tillhandahåller familjehem, detta 
ser vi ett behov av hos oss. 
 
Något som eventuellt skulle kunna utvecklas hos Gryning är att bolaget har någon form av 
boende/verksamhet för de absolut svåraste individerna med en svår samsjuklighet. Dessa 
ärenden är idag ofta svåraMagn att lösa för en enskild kommun och även privata aktörer är 
restriktiva med att ta emot dessa uppdrag. 
 
Vilka utvecklingsbehov ser ni finns i bolaget för att de ska möta kommunens behov på kort och 
lång sikt? 
 
Se föregående fråga. 



2021-02-05 2 (2) 
 

Sektor välfärd 

TELEFON 0321-59 50 00 (vx)   E-POST  kommun@ulricehamn.se 
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Är kommunen beredd att bistå med ägartillskott, om det teoretiskt skulle krävas i framtiden? 
 
Nej, Ulricehamns kommun är inte beredda till detta. 
 
Övriga kommentarer/ inspel från kommunen till ägarkonstellationen 
 
Inget övrigt. 
 

 

 

Magnus Andersson Neumann 
Socialchef 
Ulricehamns kommun 
0766-43 51 82 
Magnus.anderssonneumann@ulricehamn.se 
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Frågor från ägarkonstellationen för Gryning Vård AB  

Svar från Vårgårda kommun 

 

Frågeställningar och svar  

• Vilka värden finns för kommunen att ha tillgång till det kommunala bolaget 
Gryning Vård? 
Svar:  I praktiken är det ofta platstillgången som avgör val av placeringsställe. 
Kvalitetsmässigt upplevs inte Gryning vård utmärka sig vara sig positivt eller 
negativt. Professionen i Vårgårda upplever inte att det finns några specifika 
värden att ha tillgång till bolaget. Bergiusgården i Uddevalla har man positiva 
erfarenheter av.   
 

• Vilka tjänster, och på vilket sätt nyttjar er kommun bolaget idag? 
Svar: Vårgårda köper HVB-platser. Akutenheten Lillatorp används.  

 
• Hur ser ni på nyttjandet av bolagets tjänster i ett treårsperspektiv? 

Svar: Även om kommunen arbetar för att minska antalet placeringar på HVB 
kommer det fortsätta finnas behov av att köpa platser på HVB. 

   
• Vilka utvecklingsbehov ser ni finns i bolaget för att de ska möta kommunens 

behov på kort och lång sikt? 
Svar: Att HVB, tillsammans med placerande kommun, redan från första 
placerings dag blir bättre på att planera avslut av placeringen. Olika former av 
utslussning behöver finnas. Det finns också ett behov av utslussning från SIS 
institutioner, där Gryning kan spela en roll. Målgrupperna psykisk ohälsa och 
samsjuklighet ökar. Mer flexibilitet i prissättning utifrån behov och uppdrag.  

 
• Är kommunen beredd att bistå med ägartillskott, om det teoretiskt skulle 

krävas i framtiden?’ 
 

Svar: Nej, det värde som delägarskapet i bolaget innebär bedöms inte 
motsvara ett sådant generellt och övergripande ekonomiskt åtagande.  

 
• Övriga kommentarer/ inspel från kommunen till ägarkonstellationen 

Svar: Kommunen har behov av placeringsalternativ för personer som är inne i 
aktivt missbruk.  
Geografisk placering av HVB-hem är ofta i städer (Borås). Det finns behov av 
att kunna erbjuda fler placeringsalternativ även på landsbygd eller i mindre 
samhällen.  
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Ann-Charlotte Lilja 

Socialchef  

 



SAMMANSTÄLLNING SKARABORG 

  



kommun Vilka värden finns för kommunen att ha tillgång till det 
kommunala bolaget Gryning Vård?

Vilka tjänster, och på vilket sätt nyttjar er kommun bolaget idag? Hur ser ni på nyttjandet av bolagets tjänster i ett 
treårsperspektiv?

Vilka utvecklingsbehov ser ni finns i bolaget för att de ska 
möta kommunens behov på kort och lång sikt?

Är kommunen beredd att bistå med 
ägartillskott, om det teoretiskt skulle krävas i 
framtiden?

Övriga kommentarer/ inspel från kommunen till ägarkonstellationen

Götene

Kommunens verksamhet ser Gryning Vård AB som en 
leverantör bland andra. Tjänster köps utifrån aspekter som 
kvalitet och kostnad, och konkurrensutsätts. Därför kan vi 
inte ge något löfte om att nyttja Gryning Vård ABs tjänster i 

framtiden.

Kommunen kan inte bistå med ägartillskott, då 
kommunen inte är ägare. Detta är en fråga för 
direktionen i förbundet.

Skövde Det huvudsakliga värdet är att kunna placera vid svårare 
och mer komplexa behov hos individen, oftast i 
kombination med en eller flera diagnoser. Även vid 
skyddsplaceringar i relationsvåld och särskilt då våldet 
berör flera i familjen, dvs oftast mamman och några av 
barnen.

Idag nyttjar vi bolaget vid skyddsplaceringar gällande relationsvåld 
och förälder‐barn‐placeringar (barn upp till 12 år).

Utbudet behöver klara av svåra och komplexa behov 
oftast i kombination med en eller flera diagnoser. Behov 
kommer att finnas av skyddsplaceringar av förälder och 
barn och förälder/barn placeringar även framåt i tiden.

Idag har kommunerna inga fördelar, varken ekonomiskt eller 
på annat sätt i enskilda placeringar genom att placera i 
bolaget. Skulle kommunerna ha fördelar av att välja bolaget 
som placeringsform, tror vi att kommunernas behov kan 
mötas på ett bättre sätt.

Skövde kommun hänskjuter den frågeställningen 
till Skaraborgs Kommunalförbund

Reducerad dygnskostnad för ägarkommuner skulle kunna innebära en konkurrensfördel.

Tibro

Det finns ett värde för Tibro kommun att kunna påverka 
utbudet efter de behov som
finns i kommunen. Tibro kommun använder sig framför allt 
av den egna
öppenvården.

Tibro kommun har inte använt Gryning Vårds tjänster de tre 
senaste åren.
Tidigare har bland annat öppenvårdsresurserna använts. 
Erfarenhetsmässigt
spänt över tjugo år har Gryning Vård haft en god kvalitet på sina 
tjänster och
drivit på den egna utvecklingen.

I ett historiskt perspektiv beskriver Gryning själva att de 
gjort volymanpassningar och tjänsteanpassningar 
utifrån ett kundperspektiv. När det gäller att se framåt 
ter det sig svårt, men allt fler kommuner arrangerar 
öppenvård i egen regi, det finns ett flertal 
manualbaserade program som
kommunerna själva kan använda sig av, med goda 
resultat. Tibro kommun arbetar för att bredda sin 
öppenvårdsverksamhet. När det gäller placeringar är 
det ordentligt forskat på att de inte gör så stor skillnad 
för ungdomar att bli placerade. Kanske kortare 
placeringar för att bryta och samt sy ihop ett
öppenvårdspaket så den unge kan bo i sin närmiljö.
När det gäller yngre barn, spädbarn kan dock finnas
behov, utifrån ett kombinerat skyddsbehov 
ochutredningsförfarande av föräldraförmågan. Det är 
svårt att beskriva framtida behovet för

Vi har svårt att beskriva det, utan det kanske är i en situation 
som vi är i nu, att kommuner
överlag satsar mycket på öppenvården båda för barn, 
barnfamiljer och vuxna med
missbruk. Det finns nu även ett flertal manualbaserade 
program som kommuner använder
sig av.

Mariestad

Gryning Vård är ett komplement till kommunernas egna 
HVB‐hem och familjehemsverksamhet. Säkerställer kvalitet 
och bredd i uppdraget, något som varje enskild kommun 
inte kan ansvara för fullt ut.

Familjehemsverksamheten och emellanåt HVB‐hemmen. Familjehemsverksamheten kommer att nyttjas då 
Mariestads kommun kontraktsmässigt har några s.k. 
”uppväxtplaceringar”. HVB‐verksamheten kan komma 
att nyttjas om behov uppstår.

Ta fram en strategi för hur kommunerna ska kunna ta över 
familjehemmen efter den inledande mer krävande 
placeringsperioden. Inför rutin för att längre 
familjehemsplaceringar ska hanteras av kommunen. Idag 
konkurrerar kommunerna och Gryning Vård AB om samma 
familjehem.

Mariestads kommun har diskuterat frågan om 
ägartillskott. Svar på detta får meddelas politiskt 
och i ett särskilts sammanhang.

Vara
Viktigt med kvalitet och trygghet. Kostnadseffektivt 
i den bemärkelsen att avgiften går till dem de skall 
ta hand ta hand om, kompetensutveckling för 
medarbetare och relevanta behandlingsmetoder 
etc. Kvalitetssäkring. Du vet vad du får och det 
finns en stor trygghet i det. Tillgång till verksamhet 
med kompetens när man behöver det, även om 
det så är var femte år. Spetskompetens inom 
områden där kommunen inte kan bygga upp det 
själv. 

Öppenvård, familjehemsplacering, Birka (Barn och Familj), 
Hedersrelaterade uppdrag, Uppskattat där öppenvården 
varit inne och stöttat för att förebygga placeringar. 
Gryning kan erbjuda stöd dygnet runt på ett sätt som 
kommunen inte kan erbjuda. Intensiv familjebehandling. 
Deltagit i utbildningar.

Önskar tillgå Gryning  i de svåra ärendena som 
vi inte klarar av själva. Viktigt med kvalificerat 
familjestöd och för de små barnen. Vänder sig 
till Gryning i första hand. 

Ser ett behov av jourhem, för snabba och akuta 
ärenden, det är svårt idag. Har inte heller en 
ambition att ha ett eget i kommunen. Ungbo, unga 
vuxna/tonåringar på väg ut i vuxenlivet där man 
parallellt arbetar med familjebehandling. Unga med 
psykisk ohälsa, där BUP inte räcker till. Gryning kan 
vara ett komplement eller liknande. Psykiatrisk 
kompetens. Samarbete med psykiatrin? 
Utbildningsinsatser, vara en aktör på marknaden att 
bjuda in föreläsare utbildningar etc till en rimlig 
kostnad. Komplement till yrkesresan. 

Frågan är inte möjlig att besvara då vi inte har det 
mandatet.  Nöjda med Gryning, över lag tryggt. Förstår att det dragits ner men hoppas att det inte 

påverkar platstillgången. 
Viktigt med en bra dialog där båda parter ger och tar feedback, i synnerhet i komplexa 
ärenden. 

Falköping Över tid har Gryning uppfattats som vilket bolag som helst 
som tillhandahåller aktuella tjänster och kopplingen till 
ägarskapet har uppfattats som svag vilket förstärkts av 
tillkomsten av in‐house regler. Eftersom såväl kostnader 
som kvalitet motsvarar andra utförares verksamheter så 
måste mervärdet av att vara ägare med det inflytande som 
bör följa av detta upplevas som tydligt. Det har under 
senare tid uppfattats att det gjorts positiva ansträngningar 
för att förstärka dialogen vilket i förlängningen bör kunna 
leda till att ägarskapet upplevs som tydligare. 

För Falköpings del har det framförallt handlat om att använda 
Grynings tjänster avseende föräldra/barnplaceringar. I enstaka fall 
har det även handlat om konsultentstödda familjehem och där 
upplevs det som att Gryning kan utgöra en konkurrent till 
kommunerna. Kommuner vill rekrytera och kontraktera egna 
familjehem. När Gryning gör samma sak resulterar det i en 
konkurrens som gör att kommunerna får betala mer för samma 
vårdform genom att de tvingas anlita Gryning. Vi kan däremot se 
ett fortsatt behov av att ha jourfamiljehem i Grynings regi. 

Falköping bedömer att det framledes handlar om 1‐3 
placeringar/år som kan bli aktuella och att det då 
framförallt handlar om föräldra/barnplaceringar. Falköping menar också att det borde fungera på så 

sätt att ägarna till Gryning betalar en mindre 
kostnad än ”externa” beställare. Så fungerar det när 
det gäller kvinnohuset Tranan och borde även 
fungera när det gäller Gryning.

Falköping tillstyrker inte ett ägartillskott.

Hjo

Hjo är en liten kommun och har förhållandevis få 
placeringar. Vi har således använt oss av Gryning i liten 
omfattning. 

De placeringar vi har haft via Gryning de senaste åren är 
Birkahemmet samt någon enstaka familjehemsplacering. När det 
gäller öppenvårdsinsatser har vi en väl utvecklad egen öppenvård 
och vi har inte haft behov alls av att köpa in dessa tjänster. Vi 
upplever att kvaliteten under åren har varierat för de placeringar vi 
haft. Sammantaget upplever vi inte att kvalitet och kostnad bättre 
motsvarar förväntningarna än vad andra aktörer kan erbjuda.

Vi har svårt att uttala oss om hur vårt behov och 
nyttjandet av Grynings tjänster kommer att se ut i ett 
treårsperspektiv.

När det gäller ägartillskott tar vi inte ställning till 
det här. 



Lidköping Vi ser ingen skillnad mellan Gryning och övriga bolag på 
marknaden avseende pris eller kvalitet generellt. Värdet är 
att det är lokalt förankrat. Uppskattas som 
kunskapscentrum för Heder och skydd. Erbjuder utbildning.

Vi är nöjda med Grynings familjeteam i Lidköping som avlastar oss i 
arbetstoppar. Nöjda med hedersrelaterat våld, HRV. Vi har en 
heldygnsvård på ett HVB och en placering i familjehem. Akuta 
placeringar. Vi är nöjda med Birkahemmet för 
föräldra/barnplacering. Även nöjda med en placering som vi har 
haft på Claesborg och den kompetensen som finns där. Vuxen 
använder sig inte av Grynings utbud i stort.

‐ Önskar digitala utbildningar. ‐ Birkahemmet‐ 
föräldra/barnplaceringar. ‐ Behov av skydd och HRV 
gäller både barn och 18 +. ‐ Akuta placeringar både i 
familjehem och HVB. ‐ Behov av stöd i arbetstoppar av 
Grynings familjeteam i Lidköping.

Viktigt med lokal förankring. Öka kompetens kring NPF och i 
synnerhet autism. Behov av LSS/funktionshinder kompetens. 
Kostnadsmässigt så behövs ett mer fördelaktigt pris. Utöka 
platser och behandling för barn under 12 år.

Detta är en politisk fråga som behöver behandlas 
i Skaraborgs Kommunalförbunds direktion.

Tidaholm
 Tidaholm har tidigare, i dialog med Gryning, 
påtalat att vi inte ser något mervärde i att 
använda Gryning. Det var länge sedan in‐
houseregeln gick att använda och nu ser vi 
Gryning som ett av flera bolag som vi kan 
använda. Kostnaderna och kvalitén motsvarar 
andra utförares så mervärdet är mer att vara 
ägare med det inflytande det innebär.

Tidaholm har använt HVB och konsulentstödda familjehem. 

Som många kommuner så försöker vi lösa det 
mesta på hemmaplan, men finns behov av 
placeringar som inte går att lösa så kan vi 
komma att använda Gryning.  

Att inte konkurrera med kommunerna kring 
familjehemsvård.
Att släppa familjehem när det förstärkta stödet inte längre 
behövs så kommunerna får ta över familjerna. 

Känns inte aktuellt. 

Gullspång

Framför allt som  alternativ till privata aktörer och det är 
också en signal om ett gemensamt ansvarstagande. 

Under 2020 har kommunen inte haft någon placering genom 
Gryning vård.

De senaste tre åren har vi haft kortare placeringar på 
HVB och i familjehem. Dessa har tyvärr inte gett önskat 
resultat. 

Vi är en liten kommun och en årsplacering på HVB 
innebär att stora delar av placeringsbudeten går åt, 
därför är kvaliteten på vården oerhört viktig när vi 
köper den (gäller alla former av köpt vård).  Den 
största utmaningen avseende barn och unga är vård

Nej, det är inte aktuellt. 

Skara
Ingen speciell fördel med att det är ett kommunalt bolag

I dagläget inga placeringar. Få placeringar där generellt. Ett bland 
många leverantörer Inga större behov

Placeringar sker utifrån individuella förutsättningar. Därför 
svårt att föutse Nej

Grästorp Ser inga direkta värden Inga tjänster i dagsläget Ser inga specifika behov Svårt att uttala sig om detta Nej
Töreboda

Upparbetat och väletablerad kontakt
Främst kompetenscentrum, EHRV, barn, unga och 
familjeplaceringar

Fortsatt EHRV, Familjeplaceringar, köpt vård och 
behandlingshem Köpa öppen vård, svårt som egen kommun att utveckla dettaNej

Enheten för hedersrelaterat våld är viktig för oss.Det gäller både skyddat boende, 
skyddsutredningar, råd och stöd och konsultationer. Utredningsboende också viktigt. 

Karlsborg Nej, vi använder inte Gryning. Upplevelsen är att det är 
"långt bort", (inte geografiskt). Vid akuta behov har de inte 
kunnat hjälpa 
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Svar på frågor från ägarkonstellationen för Gryning 
Vård AB 

Över tid har Gryning uppfattats som vilket bolag som helst som 

tillhandahåller aktuella tjänster och kopplingen till ägarskapet har uppfattats 

som svag vilket förstärkts av tillkomsten av in-house regler. Eftersom såväl 

kostnader som kvalitet motsvarar andra utförares verksamheter så måste 

mervärdet av att vara ägare med det inflytande som bör följa av detta 

upplevas som tydligt. Det har under senare tid uppfattats att det gjorts 

positiva ansträngningar för att förstärka dialogen vilket i förlängningen bör 

kunna leda till att ägarskapet upplevs som tydligare.  

 

För Falköpings del har det framförallt handlat om att använda Grynings 

tjänster avseende föräldra/barnplaceringar. I enstaka fall har det även handlat 

om konsultentstödda familjehem och där upplevs det som att Gryning kan 

utgöra en konkurrent till kommunerna. Kommuner vill rekrytera och 

kontraktera egna familjehem. När Gryning gör samma sak resulterar det i en 

konkurrens som gör att kommunerna får betala mer för samma vårdform 

genom att de tvingas anlita Gryning. Vi kan däremot se ett fortsatt behov av 

att ha jourfamiljehem i Grynings regi.  

 

Falköping menar också att det borde fungera på så sätt att ägarna till 

Gryning betalar en mindre kostnad än ”externa” beställare. Så fungerar det 

när det gäller kvinnohuset Tranan och borde även fungera när det gäller 

Gryning. 

 

Falköping bedömer att det framledes handlar om 1-3 placeringar/år som kan 

bli aktuella och att det då framförallt handlar om föräldra/barnplaceringar. 

 

Falköping tillstyrker inte ett ägartillskott. 
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Svar på frågor från ägarkonstellationen för 

Gryning vård 

Ägarkonstellationen för Gryning vård har via kommunalförbunden ställt ett antal 

frågor till samtliga kommuner i Skaraborg. 

Nedan presenteras utsända frågor i punktform. Svaren har tagits fram av 

socialchef och kommunchef samt stämts av under hand med den politiska 

ledningen. 

Frågeställningar 

  

1. Vilka värden finns för kommunen att ha tillgång till det kommunala 

bolaget Gryning Vård? 

Gryning Vård är ett komplement till kommunernas egna HVB-hem och 

familjehemsverksamhet. Säkerställer kvalitet och bredd i uppdraget, något som varje 

enskild kommun inte kan ansvara för fullt ut.  

2. Vilka tjänster, och på vilket sätt nyttjar er kommun bolaget idag? 

Familjehemsverksamheten och emellanåt HVB-hemmen. 

3. Hur ser ni på nyttjandet av bolagets tjänster i ett treårsperspektiv? 

 

Familjehemsverksamheten kommer att nyttjas då Mariestads kommun 

kontraktsmässigt har några s.k. ”uppväxtplaceringar”. 

HVB-verksamheten kan komma att nyttjas om behov uppstår. 

4. Vilka utvecklingsbehov ser ni finns i bolaget för att de ska möta 

kommunens behov på kort och lång sikt? 

Ta fram en strategi för hur kommunerna ska kunna ta över familjehemmen efter den 

inledande mer krävande placeringsperioden. Inför rutin för att längre 
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familjehemsplaceringar ska hanteras av kommunen. Idag konkurrerar kommunerna 

och Gryning Vård AB om samma familjehem. 

5. Är kommunen beredd att bistå med ägartillskott, om det teoretiskt skulle 

krävas i framtiden? 

Mariestads kommun har diskuterat frågan om ägartillskott. Svar på detta får 

meddelas politiskt och i ett särskilts sammanhang. 

6. Övriga kommentarer/ inspel från kommunen till ägarkonstellationen 

Inga övriga kommentarer eller inspel. 

 

Enligt uppdrag 

 

Kristofer Svensson 

Kommunchef   

 



Följande svar har inkommit genom e-postmeddelande till Siw Adamsson, Skaraborgs 
kommunalförbund 

Svar Götene angående Gryning Vård AB 
  
Kommunens verksamhet ser Gryning Vård AB som en leverantör bland andra. Tjänster köps utifrån 
aspekter som kvalitet och kostnad, och konkurrensutsätts. Därför kan vi inte ge något löfte om att 
nyttja Gryning Vård ABs tjänster i framtiden. 
  
Kommunen kan inte bistå med ägartillskott, då kommunen inte är ägare. Detta är en fråga för 
direktionen i förbundet.  
  
Svaret avstämt med Kommunstyrelsens arbetsutskott   
  
Med vänliga hälsningar 
  
Jerker Andersson Liljestrand 
Kommundirektör 
  
Götene kommun 
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Svar på frågor från Gryning Vård 
 

• Vilka värden finns för kommunen att ha tillgång till det kommunala bolaget Gryning Vård? 
 
Svar: Framför allt som  alternativ till privata aktörer och det är också en signal om ett 
gemensamt ansvarstagande.  
 

• Vilka tjänster, och på vilket sätt nyttjar er kommun bolaget idag? 
Svar: Under 2020 har kommunen inte haft någon placering genom Gryning vård. 

 
• Hur ser ni på nyttjandet av bolagets tjänster i ett treårsperspektiv? 

Svar: De senaste tre åren har vi haft kortare placeringar på HVB och i familjehem. Dessa har 
tyvärr inte gett önskat resultat.  

 
• Vilka utvecklingsbehov ser ni finns i bolaget för att de ska möta kommunens behov på kort och 

lång sikt? 
Svar: Vi är en liten kommun och en årsplacering på HVB innebär att stora delar av 
placeringsbudeten går åt, därför är kvaliteten på vården oerhört viktig när vi köper den (gäller 
alla former av köpt vård).  Den största utmaningen avseende barn och unga är vård till unga 
med svår psykiatrisk problematik. Att få till behandlingsalternativ med eller i nära samverkan 
med barn och ungdomspsykiatrin, det vore av stort värde.  
 

• Är kommunen beredd att bistå med ägartillskott, om det teoretiskt skulle krävas i framtiden? 
Svar: Nej, det är inte aktuellt.  
 

• Övriga kommentarer/ inspel från kommunen till ägarkonstellationen 

 

 

 

 

Katarina Widell 

Vård och omsorgschef 

T.f. kommunchef 

E-post: katarina.widell@gullspang.se 
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Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, www.hjo.se 

 

Hjo kommuns svar angående behov av Gryning: 

 

Hjo är en liten kommun och har förhållandevis få placeringar. Vi har således använt oss av Gryning i 

liten omfattning. De placeringar vi har haft via Gryning de senaste åren är Birkahemmet samt någon 

enstaka familjehemsplacering. När det gäller öppenvårdsinsatser har vi en väl utvecklad egen 

öppenvård och vi har inte haft behov alls av att köpa in dessa tjänster. Vi upplever att kvaliteten 

under åren har varierat för de placeringar vi haft. Sammantaget upplever vi inte att kvalitet och 

kostnad bättre motsvarar förväntningarna än vad andra aktörer kan erbjuda. När det gäller 

ägartillskott tar vi inte ställning till det här. Vi har svårt att uttala oss om hur vårt behov och 

nyttjandet av Grynings tjänster kommer att se ut i ett treårsperspektiv.  

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Charlotte Warling 

Socialtjänstchef 

Direkt 0503-352 95 
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Svar på frågeställningar om Gryning Vård AB  

 

 

Vilka värden finns för kommunen att ha tillgång till det kommunala bolaget 

Gryning Vård? 

 

Vi ser ingen skillnad mellan Gryning och övriga bolag på marknaden avseende 

pris eller kvalitet generellt. Värdet är att det är lokalt förankrat.  

Uppskattas som kunskapscentrum för Heder och skydd. Erbjuder utbildning.  

 

Vilka tjänster, och på vilket sätt nyttjar er kommun bolaget idag? 

 

Vi är nöjda med Grynings familjeteam i Lidköping som avlastar oss i 

arbetstoppar. Nöjda med hedersrelaterat våld, HRV. Vi har en heldygnsvård på ett 

HVB och en placering i familjehem. Akuta placeringar. Vi är nöjda med 

Birkahemmet för föräldra/barnplacering. Även nöjda med en placering som vi har 

haft på Claesborg och den kompetensen som finns där.   

Vuxen använder sig inte av Grynings utbud i stort. 

 

Hur ser ni på nyttjandet av bolagets tjänster i ett treårsperspektiv? 

 

- Önskar digitala utbildningar.  

- Birkahemmet- föräldra/barnplaceringar.  

- Behov av skydd och HRV gäller både barn och 18 +.  

- Akuta placeringar både i familjehem och HVB.  

- Behov av stöd i arbetstoppar av Grynings familjeteam i Lidköping. 

 

- Vuxenenheten ser inga behov utifrån beroende.  

 

Vilka utvecklingsbehov ser ni finns i bolaget för att de ska möta kommunens 

behov på kort och lång sikt? 

 

Se ovan. Viktigt med lokal förankring. Öka kompetens kring NPF och i synnerhet 

autism. Behov av LSS/funktionshinder kompetens. Kostnadsmässigt så behövs ett 

mer fördelaktigt pris. Utöka platser och behandling för barn under 12 år.  
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Är kommunen beredd att bistå med ägartillskott, om det teoretiskt skulle 

krävas i framtiden? 

 

Detta är en politisk fråga som behöver behandlas i Skaraborgs 

Kommunalförbunds direktion. 

 

Övriga kommentarer/ inspel från kommunen till ägarkonstellationen 

 

Se ovan.  

 

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Ulrika Strandroth Frid 

Kommundirektör 

Lidköpings kommun 



Ägarkonstellationen för Gryning vård AB har beslutat att ställa klargörande frågor till 
medlemskommunerna angående behov av Grynings tjänsten liksom inställning till ett 
eventuellt ägartillskott. Frågorna ställs med anledning av ett konstaterat allvarligt affärsmässigt 
läge år 2020 och att kommunerna i ägarkretsen köper mindre av bolaget.  
 

Vilka värden finns för kommunen att ha tillgång till det kommunala bolaget Gryning vård? 
 
Det huvudsakliga värdet är att kunna placera vid svårare och mer komplexa behov hos 
individen, oftast i kombination med en eller flera diagnoser. Även vid skyddsplaceringar i 
relationsvåld och särskilt då våldet berör flera i familjen, dvs oftast mamman och några av 
barnen.  

 
Vilka tjänster, och på vilket sätt nyttjar er kommun bolaget idag? 
 
Idag nyttjar vi bolaget vid skyddsplaceringar gällande relationsvåld och förälder-barn-
placeringar (barn upp till 12 år). 

 
Hur ser ni på nyttjandet av bolagets tjänster i ett treårsperspektiv? 
 
Utbudet behöver klara av svåra och komplexa behov oftast i kombination med en eller flera 
diagnoser. Behov kommer att finnas av skyddsplaceringar av förälder och barn och 
förälder/barn placeringar även framåt i tiden. 

 
Vilka utvecklingsbehov ser ni finns i bolaget för att de ska möta kommunens behov på kort och 
lång sikt? 



 
Idag har kommunerna inga fördelar, varken ekonomiskt eller på annat sätt i enskilda 
placeringar genom att placera i bolaget. Skulle kommunerna ha fördelar av att välja bolaget 
som placeringsform, tror vi att kommunernas behov kan mötas på ett bättre sätt.  

 
Är kommunen beredd att bistå med ägartillskott, om det teoretiskt skulle krävas i framtiden? 
 
Skövde kommun hänskjuter den frågeställningen till Skaraborgs Kommunalförbund 

 
Övriga kommentarer/inspel från kommunen till ägarkonstellationen? 
 
Reducerad dygnskostnad för ägarkommuner skulle kunna innebära en konkurrensfördel.  
 
 
 
 
 
 
 
Tomas Fellbrandt     Lena Friberg 
Kommundirektör     Sektorschef socialtjänst 
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Frågor från ägarkonstellationen för Gryning Vård AB till 

samtliga kommuner i Västra Götaland 
 

Svar från Tibro kommun 

  

Vilka värden finns för kommunen att ha tillgång til l det kommunala bolaget Gryning 
Vård?  
Det finns ett värde för Tibro kommun att kunna påverka utbudet efter de behov som 
finns i kommunen. Tibro kommun använder sig framför allt av den egna 
öppenvården. 

Vilka tjänster, och på vilket sätt nyttjar er kommu n bolaget idag?  
Tibro kommun har inte använt Gryning Vårds tjänster de tre senaste åren. 
Tidigare har bland annat öppenvårdsresurserna använts. Erfarenhetsmässigt 
spänt över tjugo år har Gryning Vård haft en god kvalitet på sina tjänster och 
drivit på den egna utvecklingen. 

Hur ser ni på nyttjandet av bolagets tjänster i ett  treårsperspektiv?  
I ett historiskt perspektiv beskriver Gryning själva att de gjort 
volymanpassningar och tjänsteanpassningar utifrån ett kundperspektiv. När 
det gäller att se framåt ter det sig svårt, men allt fler kommuner arrangerar 
öppenvård i egen regi, det finns ett flertal manualbaserade program som 
kommunerna själva kan använda sig av, med goda resultat.  
Tibro kommun arbetar för att bredda sin öppenvårdsverksamhet.  
När det gäller placeringar är det ordentligt forskat på att de inte 
gör så stor skillnad för ungdomar att bli placerade. Kanske 
kortare placeringar för att bryta och samt sy ihop ett 
öppenvårdspaket så den unge kan bo i sin närmiljö. 
När det gäller yngre barn, spädbarn kan dock finnas 
behov, utifrån ett kombinerat skyddsbehov och 
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utredningsförfarande av föräldraförmågan. Det är svårt att beskriva framtida behovet för 
Tibro kommun. 

Vilka utvecklingsbehov ser ni finns i bolaget för a tt de ska möta kommunens behov 
på kort och lång sikt? 
Vi har svårt att beskriva det, utan det kanske är i en situation som vi är i nu, att kommuner 
överlag satsar mycket på öppenvården båda för barn, barnfamiljer och vuxna med 
missbruk. Det finns nu även ett flertal manualbaserade program som kommuner använder 
sig av. 

Är kommunen beredd att bistå med ägartillskott, om det teoretiskt skulle krävas i 
framtiden? 

--- 

Övriga kommentarer/ inspel från kommunen till ägark onstellationen  
 

--- 

 

 

 
 

Med vänlig hälsning 
 
 
 
Kristina Lundgren 
Kommunchef 



 
 
 
 
 
 Skaraborgs kommunalförbund
  

 
 
 

Svar på frågor från ägarkonstellationen för Gryning Vård AB 
 
Ägarkonstellationen för Gryning Vård AB har beslutat att ställa klargörande frågor till 
medlemskommunerna angående behov av Grynings tjänster liksom inställning till ett eventuellt 
ägartillskott. Frågorna ställs med anledning av ett konstaterat allvarligt affärsmässigt läge år 2020 
och att kommunerna i ägarkretsen köper mindre av bolaget. 
 
Ägarna har 2020-11-24, i syfte att ur ett ägarperspektiv få underlag för strategiska 
ställningstaganden, beslutat att uppdra åt ägarombuden att via förbundsdirektörerna i de fyra 
förbunden ta fram ett antal klargörande frågor till medlemskommunerna angående behov av 
Grynings tjänster liksom inställning till ett eventuellt ägartillskott. Kommunernas svar kommer att 
utgöra underlag till de fyra kommunalförbundens politiska organ för framtida strategiska 
ställningstaganden. 
 
2020-12-17 bad förbundsdirektör i Skaraborg, Jan Malmgren, att kommunchef tillsammans med 
socialchef samordnar svar på frågorna. 
 
 

Frågeställningar 

 
• Vilka värden finns för kommunen att ha tillgång till det kommunala bolaget Gryning Vård? 

Tidaholm har tidigare, i dialog med Gryning, påtalat att vi inte ser något mervärde i att 
använda Gryning. Det var länge sedan in-houseregeln gick att använda och nu ser vi Gryning 
som ett av flera bolag som vi kan använda. Kostnaderna och kvalitén motsvarar andra 
utförares så mervärdet är mer att vara ägare med det inflytande det innebär. 
 

• Vilka tjänster, och på vilket sätt nyttjar er kommun bolaget idag? 
Tidaholm har använt HVB och konsulentstödda familjehem.  

 
• Hur ser ni på nyttjandet av bolagets tjänster i ett treårsperspektiv? 

Som många kommuner så försöker vi lösa det mesta på hemmaplan, men finns behov av 
placeringar som inte går att lösa så kan vi komma att använda Gryning.  

 
• Vilka utvecklingsbehov ser ni finns i bolaget för att de ska möta kommunens behov på kort 

och lång sikt? 
Att inte konkurrera med kommunerna kring familjehemsvård. 
Att släppa familjehem när det förstärkta stödet inte längre behövs så kommunerna får ta 
över familjerna.  

 



• Är kommunen beredd att bistå med ägartillskott, om det teoretiskt skulle krävas i 
framtiden? 
Känns inte aktuellt.  

 

  

 

Tidaholm 2020-01-21 

 

Eva Thelin   Maria Olsson 

Kommundirektör  Socialchef 
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Gryning  
 

Frågor från ägarkonstellationen Gryning Vård AB till kommunerna redovisas 
nedan med efterföljande svar från Vara kommun.   

 

Frågeställningar 

  

• Vilka värden finns för kommunen att ha tillgång till det kommunala bolaget 
Gryning Vård? 
 
Viktigt med kvalitet och trygghet. Kostnadseffektivt i den bemärkelsen att 
avgiften går till dem de skall ta hand ta hand om, kompetensutveckling för 
medarbetare och relevanta behandlingsmetoder etc. Kvalitetssäkring. Du vet 
vad du får och det finns en stor trygghet i det. Tillgång till verksamhet med 
kompetens när man behöver det, även om det så är var femte år. 
Spetskompetens inom områden där kommunen inte kan bygga upp det själv.  

 
 

• Vilka tjänster, och på vilket sätt nyttjar er kommun bolaget idag? 
 
Öppenvård, familjehemsplacering, Birka (Barn och Familj), Hedersrelaterade 
uppdrag, Uppskattat där öppenvården varit inne och stöttat för att förebygga 
placeringar. Gryning kan erbjuda stöd dygnet runt på ett sätt som kommunen 
inte kan erbjuda. Intensiv familjebehandling. Deltagit i utbildningar. 

 
 

• Hur ser ni på nyttjandet av bolagets tjänster i ett treårsperspektiv? 
 

Önskar tillgå Gryning  i de svåra ärendena som vi inte klarar av själva. Viktigt 
med kvalificerat familjestöd och för de små barnen. Vänder sig till Gryning i 
första hand.  

 

• Vilka utvecklingsbehov ser ni finns i bolaget för att de ska möta kommunens 
behov på kort och lång sikt? 

 
Ser ett behov av jourhem, för snabba och akuta ärenden, det är svårt idag. 
Har inte heller en ambition att ha ett eget i kommunen.  
Ungbo, unga vuxna/tonåringar på väg ut i vuxenlivet där man parallellt 
arbetar med familjebehandling. Unga med psykisk ohälsa, där BUP inte räcker 
till. Gryning kan vara ett komplement eller liknande. Psykiatrisk kompetens. 
Samarbete med psykiatrin?  
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Utbildningsinsatser, vara en aktör på marknaden att bjuda in föreläsare 
utbildningar etc till en rimlig kostnad. Komplement till yrkesresan.  

 
 

Kan Gryning tillhandahålla handledning, eller görs det? Både handleda 
medarbetare i kommunen, men också stöd till familjehem.  
 
  

 

• Är kommunen beredd att bistå med ägartillskott, om det teoretiskt skulle 
krävas i framtiden? 

 
Frågan är inte möjlig att besvara då vi inte har det mandatet.  

 

• Övriga kommentarer/ inspel från kommunen till ägarkonstellationen 
 

Nöjda med Gryning, över lag tryggt. Förstår att det dragits ner men 
hoppas att det inte påverkar platstillgången.  

Viktigt med en bra dialog där båda parter ger och tar feedback, i 
synnerhet i komplexa ärenden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Ylva Morén   Anna Cederqvist  

Socialchef   Kommundirektör 
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