
Familjehuset Klippan

Projekttid: 2017-01-01 t.o.m. 2019-12-31

Projektbudget: 16 mkr (50 % RUN)

Målgrupp: 6-18 år 

Samverkansparter: 

Kungälvs kommun och Kustens vårdcentral 



Familjehuset Klippan-

Från projekt till permanent verksamhet

Agenda: 

- Vad är Familjehuset Klippan? 

- Varför social investering? 

- Mätbara effekter 

- Övriga resultat



Behov

Elevhälsa BUP

Socialtjänst 

Primärvård  



Logiken 

….vilket leder till mer 

jämlik hälsa och 

samhällsekonomisk 

nytta. 

 

 
Om aktörerna 

utvecklar 

formerna för 

samverkan … 

…så blir det 

hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet 

mer effektivt och 

insatser sätts in 

tidigare.   

… och då stärks 

ungas 

förutsättningar 

att avsluta sin 

grundskole-

utbildning …  



Projektidé
• Utifrån beviljade medel har projektet arbetat för att tillskapa ett tvärsektoriellt team för 

att säkerhetsställa att barn, unga och deras familjer får ett tidigt, högkvalitativt, samlat 

och koordinerat stöd.

- Ny arena

- Nytt team

- Nya metoder



Projektmål

• Fler elever som går ut åk 9 med gymnasiebehörighet

• Erbjuda tidigt, lättillgängligt och samordnat stöd och behandling

• Etablera tydliga samverkansformer



Effekter - tre nivåer 

• Strukturell – hela Kungälv

• Process – verksamhetens insatser  

• Målgrupp – fått del av insats  



Strukturell nivå



Processmått
Antal unika besökare på Familjehuset (Kungälvsbor 6–18 år), halvåret 2017, helåret 2018 respektive halvåret 2019
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TOTALT Killar Tjejer

Under hela perioden juli 2017–dec 2018: 

579 unika individer. 

Individer som enbart registrerats rörande 

externt informationsutbyte omfattas inte.

Uppgifterna ska tolkas ungefärligt. Besöks-

registrering har skett i två parallella journal-

system, och det är inte säkerställt att alla 

dubbelregistrerade individer har upptäckts.



Antagande socioekonomisk effekt 
• Ur ett kommunalt perspektiv är skillnaden ca. 0,5 milj kr till på att klara 

grundskolan

• Familjehusets kostnad för målgruppen 13-16 år 1,97 milj kr/år

• Antagande: 

XX elever årkurs 9 x 0,5 milj kr =  Vinst

Vinst – 1.97= Besparing! 



Målgruppsnivå

Professionell skattning av resultat läsår 2018/19 elever årskurs 9

- 22 elever riskerade att inte nå målen  

- 13 elever av dessa klarade målen i årskurs 9

- 13 x 0,5 milj kr = 6,5 milj kr – 1,97 milj kr = 4,53 milj kr Besparing!

Hur många elever som fått samordnade 

insatser vid Klippan har klarat målen i 

årskurs 9?



Fler effekter

• Ökad skolnärvaro

• Egen skattad hälsa- FIT

- 9 av 10 har uppnått säkerhetsställd förbättring vid avslut

• Skattad nytta av samverkanspartners 



Familjehusets nytta: målgruppsperspektivet
I vilken utsträckning bedömer du att Familjehuset Klippan bidrar till följande nytta för barn och unga i Kungälv?



Omätbara effekter 

• Effekt för yngre barns måluppfyllelse!?!

•Kemi som funkat 
- Det underlättas enormt av att man har en närhet rent fysiskt, att man faktiskt ser varandra 

ofta, och att man finns nära, att man kan ta några steg och gå och prata med någon. Att det inte 
bara måste vänta nödvändigtvis till en avsatt mötestid, utan att det finns en möjlighet även 
däremellan.

- Den man dricker kaffe med är svårt att träta med .



Annika Haglunds

E-post: annika.haglunds@kungalv.se

Telefon: 0303-23 94 82 

Johan Sjöholm

E-post: johan.sjoholm@kungalv.se

Telefon: 0303-23 90 87

TACK!  
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