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§ 103 

Fördelning av medel till musik- och kulturskolor, 2016/2017. 
KUR 2016/6268 (KS/2016:848) 

 

Bildnings- och kulturutskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Beviljar användningen av medel från Kulturrådet 
• 250 tkr för prioriterade insatser som ger möjlighet för fler barn och unga 

att få ta del av kulturskolans verksamhet. Huvudsakligen för insatser för 
att nå målgrupper som inte tar del av kulturskolans ordinarie utbud. 

• 250 tkr för en avgiftsfri kulturskola för (barn och unga) höstterminen 2017 
  

Beslutsmotivering 
I det systematiska kvalitetsarbetet framgår det att arbetet med att utveckla 
kulturskolan framöver måste i hög utsträckning fokusera på att skapa 
förutsättningar för ett mer jämlikt deltagande. Vi vet att faktorer som föräldrars 
utbildningsnivå och eget kulturutövande kan påverka likväl som köer, 
socioekonomiska faktorer, kulturell bakgrund och etnicitet. Det handlar om att 
forma ett attraktivt erbjudande för barn och unga, att balansera olika intressen 
och behov samt skapa förutsättningar för ett mer jämlikt deltagande. 
Undersökningar visar att det är många i Tranemo kommun som upplever att de 
inte har den tillgång till utbud och utövande inom kulturens område på det sätt 
de skulle önska. Samma undersökningar tyder på att det största hindret är de 
ekonomiska förutsättningar. 

Ärendet 
Kulturrådet har fördelat medel till Tranemo kulturskola för minskning av 
avgiften samt för att nå nya målgrupper, 500 tkr för användning 2017.  
Kulturskolan skickade en ansökan i september 2016. Det beviljades ca hälften av 
den ansökta bidraget. I flera år har det systematiska kvalitetsarbetet visat att 
socioekonomiska svaga grupper står långt ifrån kulturskolans verksamhet. 
Lärandesektionen har diskuterat olika scenario och föreslår att fördela medel för 
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att nå nya grupper från vårterminen 2017. Under terminen ska nya arbetssätt 
studeras och implementeras. Höstterminen 2017 ska vara avgiftsfri och ett delvis 
nytt arbetssätt kommer att ge möjligheten för många fler att delta i 
verksamheten. Lärandesektionen avser att ansöka om nya medel 2018 för att i 
enlighet med sektionens och kulturrådets prioriteringar bidra till låga avgifter, 
göra kulturskoleverksamheten mer jämlik och förbättra möjligheterna för barn 
och ungdomar att delta i verksamheten.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-11-30 
Ansökan KUR 2016-4927 
Fördelning av medel till musik- och kulturskolor 

Föredragning och debatt 
Sektionschef Thomas Åhman föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Lärandesektionen 
Kulturskolan  
Ekonomifunktionen  

Status  
Kommunstyrelsen 

 
 



 
 
 

Vår ref: Juan José Ochoa-Echevarria 
kulturskolechef 
Datum:2016-11-30 
Dnr: KS/2016:848  
 

 

Tjänsteskrivelse om fördelning av bidrag från Kulturrådet till 
Kulturskolan Tranemo  
 

Förslag till beslut 
• Beviljar användningen av medel från Kulturrådet 
• 250 tkr för prioriterade insatser som ger möjlighet för fler barn och unga 

att få ta del av kulturskolans verksamhet. Huvudsakligen för insatser för 
att nå målgrupper som inte tar del av kulturskolans ordinarie utbud. 

• 250 tkr för en avgiftsfri kulturskola för (barn och unga) höstterminen 2017 
  

Beslutsmotivering 
I det systematiska kvalitetsarbetet framgår det att arbetet med att utveckla 
kulturskolan framöver måste i hög utsträckning fokusera på att skapa 
förutsättningar för ett mer jämlikt deltagande. Vi vet att faktorer som föräldrars 
utbildningsnivå och eget kulturutövande kan påverka likväl som köer, 
socioekonomiska faktorer, kulturell bakgrund och etnicitet. Det handlar om att 
forma ett attraktivt erbjudande för barn och unga, att balansera olika intressen 
och behov samt skapa förutsättningar för ett mer jämlikt deltagande. 
Undersökningar visar att det är många i Tranemo kommun som upplever att de 
inte har den tillgång till utbud och utövande inom kulturens område på det sätt 
de skulle önska. Samma undersökningar tyder på att det största hindret är de 
ekonomiska förutsättningar. 

Ärendet 
Kulturrådet har fördelat medel till Tranemo kulturskola för minskning av 
avgiften samt för att nå nya målgrupper, 500 tkr för användning 2017.  
Kulturskolan skickade en ansökan i september 2016. Det beviljades ca hälften av 
den ansökta bidraget. I flera år har det systematiska kvalitetsarbetet visat att 
socioekonomiska svaga grupper står långt ifrån kulturskolans verksamhet. 
Lärandesektionen har diskuterat olika scenario och föreslår att fördela medel för 
att nå nya grupper från vårterminen 2017. Under terminen ska nya arbetssätt 
studeras och implementeras. Höstterminen 2017 ska vara avgiftsfri och ett delvis 



 
 
 

nytt arbetssätt kommer att ge möjligheten för många fler att delta i 
verksamheten. Lärandesektionen avser att ansöka om nya medel 2018 för att i 
enlighet med sektionens och kulturrådets prioriteringar bidra till låga avgifter, 
göra kulturskoleverksamheten mer jämlik och förbättra möjligheterna för barn 
och ungdomar att delta i verksamheten.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-11-30 
Ansökan KUR 2016-4927 
Fördelning av medel till musik- och kulturskolor 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 

Beslutet skickas till 
Lärandesektionen 
Kulturskolan  
Ekonomifunktionen  

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Status  

 

  
Thomas Åhman Juan José Ochoa-Echevarria  
Sektionschef Kulturskolechef  
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ANSÖKAN OM BIDRAG
MUSIK- OCH KULTURSKOLOR

För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN

Observera

Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna 9-11. Den fungerar även med Firefox version 4 
eller senare, med Safari version 5 eller senare, eller med Chrome version 9 eller senare.

Ansökningar som kommer in efter kl. 24.00 sista ansökningsdagen avvisas.

Information om bidraget hittar du på Kulturrådets webbplats. 

Maximal inloggningstid per session är 8 timmar. Använd gärna funktionen "Spara tillfälligt" sist i blanketten så att uppgifterna inte 
försvinner om du loggas ut.

Obligatoriska frågor är markerade med en asterisk (*). För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i 
fälten, även om bilaga bifogas. 

Uppgifter i gråmarkerade fält läggs in automatiskt.

SÖKANDE
Uppgifter om sökande organisation/institution hämtas automatiskt från ert användarkonto. Kontrollera att samtliga uppgifter är 
korrekta innan du fyller i blanketten. Eventuella ändringar gör du inte i den här blanketten utan under "Mina kontaktuppgifter" på 
startsidan.

OBLIGATORISKA BILAGOR
För eventuella obligatoriska bilagor, se Kulturrådets webbplats.

För att bifoga filer digitalt till blanketten klickar du på "Bifoga filer" på sista sidan. Filnamnet kan vara högst 20 tecken. I de fall det är 
längre används automatiskt de 20 första tecknen som filnamn. De filer du bifogar kan maximalt uppgå till totalt 30 MB.

Så skickar du in blanketten

På sista sidan finns en rullista med tre val: "Skicka", "Spara tillfälligt" och "Avbryt". För att skicka in blanketten väljer du "Skicka" 
och klickar på "OK". Observera att du kan spara den ifyllda blanketten genom att istället välja "Spara tillfälligt" och klicka på "OK". 
En sparad blankett hämtar du genom att gå till "Mina ärenden" på startsidan. För att avbryta välj "Avbryt" och sedan "OK".

När du har valt "Skicka" och klickat på "OK" startar steg 1 av 3. Du måste gå igenom alla tre stegen för att blanketten ska skickas 
in korrekt. I steg 3 får du ett ärendenummer. Det är viktigt att du inte stänger fönstret innan du har fått den bekräftelsen. I steg 3 
skickas även ett automatiserat e-brev till kontaktpersonen för blanketten med ärendenummer och blanketten i PDF-format.

Vid tekniska frågor kontakta support@kulturradet.se eller ring 08-519 264 01.

För bidragets kontaktperson, se Kulturrådets webbplats.



För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

ANSÖKAN OM BIDRAG 
MUSIK- OCH KULTURSKOLOR
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UPPGIFTER OM SÖKANDE

Tranemo Kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

Uppgifter i gråmarkerade fält hämtas automatiskt från ert användarkonto. Se anvisningar för blanketten.

Verksamhetsform

Aktiebolag

Ideell förening

Kommanditbolag

Stiftelse

Ekonomisk förening

Handelsbolag

Landsting

Enskild firma med F-skattsedel

Kommun

Statlig myndighet

Tranemo Kommun
Postadress, box

51480
Postnummer

Tranemo
Postort

212000-1462
Organisationsnummer

Tranemo

* Kommun där organisationen/
institutionen har sitt säte

Fält markerade med * är obligatoriska

Västra Götalands län
Län

0325-546000

Telefonnummer (växel)

info@tranemo.se
Organisationens/institutionens e-postadress (personneutral)

www.tranemo.se
Webbplats

5691-4047
Kontonummer (ej bankkonto)

Ange om organisationen/institutionen har bankgiro- eller 
plusgirokonto

Bankgiro Plusgiro

Ange om organisationen/institutionen är 
momsregistrerad eller inte

Ja Nej

Kommunchef
Firmatecknares funktion

Annika Hedvall
Organisationens/institutionens firmatecknare

KONTAKTUPPGIFTER FÖR DENNA BLANKETT

Kulturskolechef

Befattning

Juan Ochoa

Kontaktperson (förnamn och efternamn)

0702407777
Mobiltelefonnummer till kontaktperson

juan.o@tranemo.se

E-postadress till kontaktperson

✘ * Jag har rätt att företräda sökande organisation/institution

✘ * Jag, behörig firmatecknare eller behörigt ombud för sökande, försäkrar härmed att sökanden inte har skulder för 
svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller är i likvidation eller konkurs.
Se vidare (SFS 2012:516 7 § resp SFS 2012:517 8 §)

För bidragets kontaktperson, se Kulturrådets webbplats.

0702407777
Telefonnummer till kontaktperson
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Tranemo Kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN OCH PLANERADE INSATSER Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält även om bilaga bifogas.

VERKSAMHETEN IDAG

Kulturskolan har en bred verksamhet med mycket kompetent personal. Vi har en mycket stor
utåtriktad verksamhet, är navet i stora delar av Tranemo kommuns kulturliv och samarbetar
med det fria kulturlivet. Kulturskolan erbjuder idag undervisning i drama, dans, konst, teater
och musik. Vi har 14 lärare som delar på 6,5 tjänster. Läsåret 14/15 hade vi sammanlagt 860
elever. Av de var 304 registrerade och betalande. Alla andra i projektform. Samverkan är
centralt i verksamheten. Vi undervisar på Tranemo gymnasieskolan i ensemble, kör och har
undervisning av ensamkommande ungdomar. Vi samarbetar med grundskolan med drama
pedagogik, dans i skolan och som resurs vid invigningar, avslutningar etc. Vi möter nyanlända
barn i internationella klassen genom vår grundkurs. Har lektioner med särskolan och LSS
verksamheten. Vi ingår i kommunens samverkansgrupp för integration. Vi har genomfört
Globalfestivalen, en succé, en publikfest där integrationen, inflytande, och tillgängligheten har
varit på hög nivå.

* Beskriv verksamheten i er musik- eller kulturskola idag exempelvis kursverksamhet, utbud, elevunderlag och samverkan. 
(Max 1000 tecken)

* Vilka konstformer erbjuder er musik- eller kulturskola idag?

✘ Musik

✘ Konst/bild/form

✘ Dans

Litteratur/berättande/skrivande/serier

Media (Film, foto etc.)

Slöjd/hantverk/design

✘ Teater/drama

Annat

ELEVER

306
Totalt antal elever

1
Vet ej

1
Annat (1)

109
Pojkar

195
Flickor

* Ange antal barn och ungdomar som deltar i er kultur- eller musikskola i ämneskurser på terminsbasis.

* Ange antal barn och ungdomar som deltar i er kultur- eller musikskola i kortkurser.

0
Annat (1)

0
Pojkar

0
Flickor

551
Vet ej

551
Totalt antal elever

778
* Ange antal unika elever ni har i er verksamhet. (D.v.s. om ni räknar varje barn/ungdom endast en gång.)

(1) Anges endast om barnet/ungdomen själv har angett detta.
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Tranemo Kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN OCH PLANERADE INSATSER Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält även om bilaga bifogas.

* Har ni verksamhet i grundskolan?

Ja Nej

Pedagogisk drama, förra läsåret hade vi som mål att ha dramapedagogik med alla 5
åringar i kommunen i 10 veckors perioder, totalt 257 elever deltog. Vi erbjuder "dans i
skolan" och vi har haft 160 elever i alla åldrar. Danspedagogen har använd sig av
särskild metodik för att dansa matematik lektioner. Vi samarbetar med gymnasieskolan
och har ensemble och körlektioner med 35 elever. Vi har haft "grundkurs" med
internationella klassen hela året, ett samarbete med Röda korset som hjälper oss med
finansiering. Vi har haft 8 elever per grupp i 8 veckors perioder med olika inriktningar. Vi
vet inte exakt hur många elever totalt pga. att elevomsättningen har varit stor. Vi har
undervisat 20 nyanlända elever på gymnasieskolan samt lika många på grundskolan
genom en praktiktjänst med en syrisk musiker.

* Om ja på ovanstående fråga, beskriv verksamheten och hur många elever ni når. (Max 1000 tecken)

Som navet i stora delar av Tranemo kommuns kulturliv samarbetar vi med det fria kulturlivet
och olika kulturprojekt som erbjuds i Västra Götalands regionen. Vi har engagerat ca 50 barn
från klass 1 till 6 för att dansa arabisk Dabka dans. Genom projektet Kalv På Resan har vi
byggt instrument med diverse material med elever inte inskrivna på kulturskolan och
tillsammans med alla elever från årskurs 6 dansat "gestalta  byn". Via samverkansgrupper för
integration har vi kommit i kontakt med icke svenskar som står långt ifrån kulturskolan. Vi har
aktiverat både ungdomar och vuxna via ett projekt delfinansierad av regionen som heter Jam
Sessions. Vid varje tillfälle har vi haft flera inspiratörer i olika konstarter, poesi, glasblåsning,
musik, graffiti etc. Vi har haft en "Globalfestival" med fokus på integration, jämlikhet och
delaktighet, en publiksuccé där ungdomar och vuxna som inte kan delta i kulturskolans
verksamhet har kunnat ta del av kultur samt kunnat vissa sitt kulturutövande genom dans,
musik, mat och konst.

* Om ja på ovanstående fråga, beskriv verksamheten. (Max 1000 tecken)

* Driver ni även andra projekt där ni möter barn och unga?

Ja Nej
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Tranemo Kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN OCH PLANERADE INSATSER Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält även om bilaga bifogas.

För kulturskolan är alla barns rätt till kultur ett övergripande vision. För att göra den mera tillgänglig
och jämlik inledde vi ett samarbete med grundskolan: dramapedagog och danspedagog. Gymnasiet:
ensemble lektioner, kör och musiklärare som möter elever inte inskrivna på kulturskolan individuell
eller i grupp för mångfald och integration. Särskolan: anpassade kurser för en bättre måluppfyllelse.
Internationella klassen (nyanlända): Grundkurs där eleverna provar på hela utbudet. LSS: lärare
inom teater och musik. Sämre kommunekonomi tvingade kulturskolan att spara 500 000 kr. Inga
ämne togs bort, lärare gick istället ner i tjänst för att kunna behålla utbudet. Färre elever kunde tas in
på kulturskolan för traditionell undervisning, kön ökade och det blev svårare att bibehålla kvalité på
orkestrarna. Intäktskravet förändrades dock inte. De färre deltagande elever kunde inte bära detta
underskott. De kvalitetshöjande åtgärderna blev avgiftsbelagda. Avgiften upplevs som
diskriminerande och få deltar inom de nämnda grupperna.

* 1.1 Ange vilka kvalitetshöjande åtgärder ni har genomfört vilka har lett till att ni har höjt avgiften. (Max 1000 tecken)

AVGIFTER OCH KVALITETSHÖJANDE ÅTGÄRDER

376.000

* Total årsintäkt för 
elevavgifter (SEK)

304
* Antal betalande elever (2)

618,42

* Genomsnittlig 
terminsavgift för 2015 (SEK)

* Ansökan avser

1. Att sänka elevavgiften som höjts på grund av kvalitetshöjande åtgärder sedan 2014.

2. Att genomföra kvalitetshöjande åtgärder utan att höja avgiften.

551
* Antal icke-betalande elever

 Den budgeterad årsintäkten är 496.000 kr. Att delta på kulturskolan kostar 726 kr per
termin, ovan redovisas elever med fler kurser 50 % rabatt samt syskonrabatten också
50 %. Med antal lärotimmar och traditionell undervisning når vi inte intäktskravet.

* Kommentar (Max 250 tecken)

(2) Om en elev går på två kurser räknas hen två gånger o.s.v.
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Tranemo Kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN OCH PLANERADE INSATSER Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält även om bilaga bifogas.

Barnkonventionen slår fast alla barn och ungas rätt att utöva och ta del av kultur. Att ge
barn och unga den möjligheten är den uttalad utgångspunkt för kulturskolans uppdrag.
De nya grupper vi vill nå har vi delvis redan börjat nå. Vi har som mål att nå alla
grupper i samhället. Särskolbarn, LSS, ensamkommande barn och nyanlända, barn
och ungdomar i alla åldrar, och de socioekonomiskt svaga grupperna. Genom träffar
med olika grupper ser vi att väldig få ur dem har idag möjlighet att delta i verksamheten.
De uppger att avgiften är hindret. Kulturskolan står inför flera utmaningar och är under
utveckling. I fokus står frågor som jämställdhet, integration, mångfald, tillgänglighet,
delaktighet och kompetensförsörjning.

* 3.1 Beskriv vilka målgrupper er musik- eller kulturskola inte når idag, men som ni skulle vilja nå, till exempel utifrån bostadsområden, 
skolområden, ålder, kön, socio-ekonomisk nivå. (Max 1000 tecken)

* 3. Vill er musik- eller kulturskola nå nya målgrupper?

Ja Nej
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Tranemo Kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN OCH PLANERADE INSATSER Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält även om bilaga bifogas.

Deltagande i samverkansgrupperna för integration i Tranemo Kommun. Samarbeta med
socialtjänsten. Besök på migrationsverkets boende. Samarbeta med skolan och
folkbiblioteket. Samarbeta med föreningar som har ungdomsverksamhet och internationella
föreningar. Vi har kartlagd situationen i vår kommun och skapat möten med många inom
nämnda grupper. Flera "Öppet Hus" på kulturskolan har gett resultat och fler än vi vågade
hoppas har hittat till oss. De har anmält sitt intresse men en mycket stor majoritet har av
ekonomiska skäl inte anmäld sig till kurserna. Vi vill inkludera dem i den regelbundna
verksamheten och kunna ta bort ordet projekt av våra nuvarande insatser, öka lärarnas
tjänstgöring utifrån gruppernas önskemål och förväntningar. Drama, teater och
danspedagogen ska arbeta direkt med de här grupperna. Vi vill skapa en ny tjänst för
integration med fokus på nyanlända, ensamkommande barn och för oss främmande
musikinstrument och dans.

* 3.2 Beskriv hur ni planerar att nå dessa målgrupper. (Max 1000 tecken)

* 3.3 Behöver ni utöka antalet elevplatser för att kunna ta emot nya målgrupper?

Ja Nej

60

* 3.4 Ange med hur många elevplatser ni kan utöka er musik- eller kulturskola. (Beräkna antal elevplatser utifrån terminskurser. 
Beakta er verksamhets möjlighet att ta emot fler elever utifrån exempelvis tillgång till lokaler, personalresurser, utbud och öppettider.)

Vi kommer att föra statistik på hur många nya elever deltar i verksamheten, pojkar,
flickor och ålder. Vi kommer att beskriva i vårt systematiska kvalitetsarbete ett antal
mål, aktiviteter och mått som vi kommer att analysera och kan lätt dela med oss. Vi
kommer att ha regelbundna träffar med samtliga kulturskolor i regionen på ett
dynamiskt sätt så att vi redan under tiden kan lära av varandra för att ta del av goda
exempel och nå bättre måluppfyllelse. Vi kommer att genomföra och dokumentera en
festival (2018) med fokus på de innovationer och resultat som vi nått. Vi kommer att
använda oss av vår hemsida och social media för digital löpande information. Vi är
bereda att göra en årsredovisning med analys av våra förutsättningar och resultat. Vi
kommer att redovisa insatserna på gemensam studiedag med regionens musik och
kulturskolor.

* Beskriv hur åtgärderna för att nå målen med bidraget kommer att dokumenteras för att kunna spridas som lärande exempel till 
andra musik- eller kulturskolor. (Max 1000 tecken)

DELA KUNSKAP
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BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN OCH PLANERADE INSATSER Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält även om bilaga bifogas.

Inkludering, jämställdhet, bemötande och tillgänglighet är nyckelord i vår värdegrund. Vi har god
erfarenhet av att undervisa elever med fysiska, psykiska och funktionsnedsättningar. Vi vet dock att
vi behöver fortbildning. Kulturskolan arbetar på olika sätt och i olika grad med att öka delaktighet,
angelägenhetsgrad och tillgång för så många människor som möjligt. Men det är fortfarande många i
Tranemo kommun som upplever att de inte har den tillgång till utbud och utövande inom kulturens
område på det sätt de skulle önska eller uppfattar sig ha rätt till. Hur kan vi tillsammans kunna
komma närmare om allas rätt till kultur? Hur kan vi uppnå ett mer inkluderande kulturliv? Vad skulle
vi behöva göra då? Vad skulle göra skillnad? Pratar vi om alla människor när vi pratar integration?
Dessa är frågor som vi måste ge oss svar på. Vi vet att klimatet på kulturskolan upplevs som
accepterande, välkomnande och inkluderande. Våra undersökningar tyder på att den största om inte
det enda hindret är de ekonomiska förutsättningar.

* Beskriv på vilket sätt ni beaktar att barn och ungdomar har olika förutsättningar och möjligheter att ta del av verksamheten - med 
utgångspunkt i till exempel ekonomiska förutsättningar, fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar eller andra 
hinder. (Max 1000 tecken)

EVENTUELLA HINDER FÖR ATT DELTA I VERKSAMHETEN

Jämställdhet är nödvändig i vår profession. Vi inser att för att jobba med jämställdhet är det viktigt att
perspektivet kommer in tidigt inför alla beslut. Kunskap är nödvändig för att veta om verksamheten
bidrar till jämställdhet eller ojämställdhet. Vi kommer att bearbeta vår värdegrund med nya
perspektiv. För att göra bra jämställdhets analyser behöver vi utbildning. SKL har utbildningsmaterial
och expertis som vi vill ta del av. Inför nya aktiviteter och beslut kan vi använda checklistor för att
testa relevans som t.ex.
1 Berör beslutet kvinnor och män?
2 All individbaserad statistik könsuppdelas; vad skiljer och vad är lika?
3 Könskonsekvensbeskrivning; vilka följder får besluten för kvinnor och män, flickor och pojkar?
4 Jämställdhetsanalys; hur förhåller sig underlag och statistik i förhållande till uppställda
jämställdhetsmål? Vi tar hänsyn till HBTQ och har fått grundläggande utbildning. Vi kommer att
fortsätta utbilda oss och önskar att bli en certifierad HBTQ kulturskola.

* Beskriv hur ni avser att beakta jämställdheten samt barn och ungas lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, 
könsidentitet eller könsuttryck i ert utvecklingsarbete. (Max 1000 tecken)

JÄMSTÄLLDHET OCH HBTQ

SAMVERKAN

Folkbiblioteket: Samarbete som kulturaktör. Fritid: samarbete under aktiviteter och besök på
fritidsgårdar. Samverkansgrupper, integration och ensamkommande barn: möten, given
deltagare. Tranemo Konstnärsgrupp: arena för konst. Föreningen 3 trappor upp: en scen för
våra elever. Kulturhusen Gula Huset och Glasets Hus: diverse kulturprojekt, nätverk men
nyanlända. Svenska Kyrkan: kulturarena. Kulturchefer, Borås regionen: möten och
information av kulturprojekt med det fria kulturlivet som kulturskolan kan delta i.

* Ange kommunala och icke-kommunala samverkanspartners samt beskriv samverkan. (Max 500 tecken)
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"Söker bidrag från Kulturrådet" och summa kostnader ska vara lika stora. Ange samtliga belopp i  kronor.

SEK

EKONOMISK KALKYL Fält markerade med * är obligatoriska

KOSTNADER
Specificera

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält även om bilaga bifogas.

* Övrigt 0

1.100.000Summa

FINANSIERING
SEK

1.100.000* Söker bidrag från Kulturrådet

* Kostnad för 
kvalitetshöjande åtgärder

* Kostnad för kvalitetshöjande 
åtgärder

* Övrigt

0

0

0

Ta bort avgiften helt* Kostnad för att sänka den 
genomsnittliga avgiften

450.000

600.000

Fortbildning HBTQ och Jämställdhet* Kostnad för 
kvalitetshöjande åtgärder 50.000

* Kostnad för att utöka 
antal elevplatser Antal elevplatser multiplicerat med 10 000 SEK.
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ÖVRIGT Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält även om bilaga bifogas.

Skicka/Spara tillfälligt/Avbryt

När blanketten sparats tillfälligt ska en bekräftelse visas på skärmen.

När du har valt "Skicka" och klickat på "OK" skickas blanketten till Kulturrådets ärendehanteringssystem och ett ärendenummer 
visas på skärmen. Det är viktigt att du inte stänger fönstret innan du har fått den bekräftelsen. Sist skickas ett bekräftelsemejl till 
den inloggade kontaktpersonen med blanketten i PDF-format och eventuella digitala bilagor bifogade.

Med kvalitetshöjande insatserna avser vi att nå nya målgrupper för att göra verksamheten
mer jämlik. I Tranemo kommun arbetar vi utifrån de politiska målen: Verksamheten ska vara
tillgänglig och erbjuda, bredd, kvalitet och mångfald utifrån medborgarnas behov.
Medborgarnas möjlighet till inflytande, delaktighet och möjlighet att påverka ska öka. Hen ska
känna att hen blir lyssnad på. Detta har påverkat oss på kulturskolan. Enligt förordningen kan
vi som sökande endast välja ett alternativ. Detta kan kännas som ett moment 22 eftersom vi
når redan idag målgrupperna. Den ekonomiska situationen i kommunen har bromsat
utvecklingen. Att behöva ta en avgift för allt vi gör utesluter många från verksamheten och
ambitionsnivån måste höjas. Organisationen måste förändras, undervisningskulturen måste
anpassas till verkligheten. Efter att ha identifierat och kommit i kontakt med nya målgrupper
finns ingen återvändo, vi ser vår potential att bidra till ungdomarnas utveckling,
socialintegration och uttryck.

Övriga upplysningar. (Max 1000 tecken)
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§ 102 

Tillsyn av Tranemo kommuns fristående förskolor 2016 
(KS/2016:710) 

Bildnings- och kulturutskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Noterar informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Vid den årliga tillsynen har de fristående förskolorna redovisat sin verksamhet, 
bemanning och hur lokaler och utemiljö fungerar. 
Verksamheterna fungerar generellt väl även om det finns områden som behöver 
utvecklas gällande rutiner och handlingsplaner.  

Ärendet 
Verksamhet som har godkänts står under tillsyn av Tranemo kommun, 
Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen (KS) har rätt att inom ramen för sitt 
tillsynsansvar företa inspektioner av huvudmannens lokaler och verksamhet. KS 
har rätt att ta del av de handlingar och upplysningar som behövs för tillsynen. 
Tillsyn utövas regelmässigt en gång per år och när någon omständighet i det 
enskilda fallet ger anledning därtill. Tillsynen har sin utgångspunkt i upprättad 
kvalitetsredovisning, verksamhetsberättelse och bokslut. Tillsynsprotokoll 
upprättas och diarieförs. 
(Ur regler och riktlinjer för kommunala bidrag till enskild förskoleverksamhet, 
fritidshem och pedagogisk omsorg i Tranemo kommun) 
Förutom detta skickas även in ett underlag från förskolorna där de redovisar 
olika fakta om verksamheten inför tillsynen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-11-29 
Sammanfattande bedömning av den fristående förskolan Prästkragen 161007 
Sammanfattande bedömning av den fristående förskolan Fyrklövern 161118 
Sammanfattande bedömning av den fristående förskolan Skogsduvan 161111 
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Föredragning och debatt 
Sektionschef Thomas Åhman föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 
Lärandesektionen 
Ekonomifunktionen  

Status  
Kommunstyrelsen 
 
 



 
 
 

Vår ref: Per Ambjörnsson 
Planeringsledare 
Datum:2016-11-29 
Dnr: KS/2016:710  
 

 

Tjänsteskrivelse - Rapport från tillsyn av fristående förskolor 
2016  
 

Förslag till beslut 
• Noterar informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Vid den årliga tillsynen har de fristående förskolorna redovisat sin verksamhet, 
bemanning och hur lokaler och utemiljö fungerar. 
Verksamheterna fungerar generellt väl även om det finns områden som behöver 
utvecklas gällande rutiner och handlingsplaner.  

Ärendet 
Verksamhet som har godkänts står under tillsyn av Tranemo kommun, 
Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen (KS) har rätt att inom ramen för sitt 
tillsynsansvar företa inspektioner av huvudmannens lokaler och verksamhet. KS 
har rätt att ta del av de handlingar och upplysningar som behövs för tillsynen. 
Tillsyn utövas regelmässigt en gång per år och när någon omständighet i det 
enskilda fallet ger anledning därtill. Tillsynen har sin utgångspunkt i upprättad 
kvalitetsredovisning, verksamhetsberättelse och bokslut. Tillsynsprotokoll 
upprättas och diarieförs. 
(Ur regler och riktlinjer för kommunala bidrag till enskild förskoleverksamhet, 
fritidshem och pedagogisk omsorg i Tranemo kommun) 
Förutom detta skickas även in ett underlag från förskolorna där de redovisar 
olika fakta om verksamheten inför tillsynen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-11-29 
Sammanfattande bedömning av den fristående förskolan Prästkragen 161007 
Sammanfattande bedömning av den fristående förskolan Fyrklövern 161118 
Sammanfattande bedömning av den fristående förskolan Skogsduvan 161111 



 
 
 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 
Lärandesektionen 
Ekonomifunktionen  

Status  
 

  
Thomas Åhman Per Ambjörnsson  
Sektionschef Planeringsledare  



 
 
 

 

UNDERLAG INFÖR TILLSYNSBESÖK PÅ FRISTÅENDE FÖRSKOLA 
 
 
Datum 
20160909 

Förskolans namn 
Prästkragens förskola/fritids 

Vänligen besvara följande frågor innan avtalat besök. Skicka in via e-post: 
kommun@tranemo.se med kopia till per.ambjornsson@tranemo.se . Besöket hos er kommer 
att handla om en uppföljning kring uppgifterna i underlaget, att se verksamheten på plats, 
samtal med förskolechef och representant för styrelsen. 

 
VERKSAMHETENS FÖRUTSÄTTNINGAR 
Förskolechef: 
Kerstin Emanuelsson 
 
 
Pedagogisk utbildning förskolechef: 
Förskollärarutbildning Förskola/förskoleklass. Specialisering Interaktion och ledarskap. 
Hållbar kommunikation – Chefsutbildning. 
Arbetsmiljöcertifiering enligt svenska kyrkans i Kind policy för chefer 
 
 
Har förskolan någon pedagogisk profil, i så fall vilken? 
 
Vi utgår från den barngrupp vi har, deras behov och intressen. 
 
 
Öppettider för förskolan.   
Från kl:  6:00                  Till kl: 18:00 
 
      
Är öppettiderna anpassade efter föräldrarnas behov och kommunens riktlinjer (05:30-18:30)? 
 
Ja 
 
   
 
 
 
 
      
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vilken faktor i förskolans kösystem avgör först plats i förskola?  

 
 
    
 
 
 
 

 
 
 
Hur många barn var inskrivna i verksamheten 160915 fördelat på förskola respektive 
fritidshem, samt hur många tillsynstimmar har redovisats i september månad. 
30 barn inskrivna 
18 förskolebarn 
12 fritidsbarn 
2700 tillsynstimmar 
 
 
 

 
 
Hur många förskollärare finns anställda på förskolan, omräknat till heltidstjänster? Räkna 
endast de som kan få ut sin legitimation som förskollärare. Mätdatum 160915 
 
3 st 
 
 
 
 
 
 
 

Dagsrutiner Tidpunkt 

Frukost 7:30 
Fritidsbarnen 
äter 7:15 

Frukt 9:30 

Lunch 11:30 

Mellanmål 14:30 

Anmälningsdatum  

Födelsedatum  

Syskonförtur  1 

Annat  

Hur många anställda totalt finns på förskolan omräknat till heltidstjänster? Mätdatum 160915 
Räkna in lokalvård och kökstjänster. 
4 Heltidstjänster  + 1  75% kök och städ 
 



 
Vilken utbildning har övrig pedagogisk personal på förskolan? 
 
1 Vikarierande barnskötare (outbildad), håller på att rekrytera en ny förskollärare i nuläget 
 
 
 
 
 
Finns det en tydlig ansvarsfördelning inom verksamheten? 
 
Ja, förskollärare ansvarar för den pedagogiska verksamheten utifrån Lpfö, planerar, 
utvärderar och dokumenterar. Planerar och har utvecklingssamtal med sina ansvarsbarn. 
Barnskötaren är med i planeringen och utformningen av verksamheten att genomföra målen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
På vilket sätt är utemiljön ett stöd för barnens utveckling och lärande? 
 
Vår gård är inte så stor men är ändå ändamålsenlig. Vi använder skogen, ängarna och den 
kommunala lekplatsen för att stimulera till olika former av kreativitet, motorik, bygg och 
konstruktion, språk och matte. Köpt in nya cyklar som vi använder nere vi lekparken. 
Vi utgår från barnens intresse och tar då tillvara de olika platserna att vara på. 
 
 
 
 
 
 
På vilket sätt är innemiljön ett stöd för barnens utveckling och lärande? 
 
Försöker att utifrån de lokaler vi har anpassa till de olika åldrarna och de barn vi har i 
nuläget. Har olika placeringar i rummen för skapande, språk, matematik, rollek, bygg och 
konstruktion. Har börjat se över vårt material så att de är miljövänliga för barnen.  
 
 
 
 
 

Vilken är personalens anställningstid på förskolan Antal personer 

0-1 år 1 

2-5 år 3 

Mer än 5 år  



 
Hur sker samverkan och överlämning till förskoleklass? 
 
Det finns en fungerande handlingsplan. Vi åker buss med barnen och hälsar på en dag, äter 
även lunch.. Föräldrarna åker med en dag. Vi har överlämningssamtal innan sommaren det år 
de börjar förskoleklass. Vi har en bra kommunikation och om det är något som behöver tas 
upp gör vi det. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORMER OCH VÄRDEN 
 
På vilket sätt avspeglas värdegrundsarbetet i verksamheten. 
 
Vi arbetar mycket om värdegrundsarbetet. 
Pratar mycket om känslor och hur det känns i kroppen. 

Barnen är bra på att sätta ord på känslor och upplevelsen är att de svarar som de själva tycker 
utan att lyssna för mycket på vad andra säger.  
Vi ser att barnen utvecklat förståelse för att vi är olika och kan respektera varandra. De har 
blivit bättre på att avläsa varandra, hur ser man ut när man är ledsen, arg, glad, rädd …….etc. 

Använder oss mycket av frågeställningar som hur tror du han/hon kände sig nu när du/ni 
gjorde/sade  si eller så….. 
 
Försöker att skapa möjligheter för barnen att mötas på olika sätt och i olika sammanhang 
under dagen, detta för att de ska lära sig att sätta ord på sina tankar och idéer, lyssna och 
förstå att det finns andra sätt att tänka, andra sätt att göra, andra sätt att känna. Vilket 
förhoppningsvis innebär att jag behöver dig och du behöver mig, vi lär av varandra för att 
växa och utvecklas. Vi lånar kunskap av och till varandra. 
Ett gemensamt förhållningssätt till föräldrar och barn är något som är viktigt att diskuteras. 
 
 
 
 

Har ni planer/dokument över följande områden: Ja Nej 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling och som 
omarbetas årligen? 

x  

Krishantering x  

Systematiskt arbetsmiljöarbete x  

Systematiskt säkerhetsarbete/brandskydd x  

Rutiner för klagomålshantering x  

Rutiner för registerutdrag för nyanställda och praktikanter x  

Rutiner för sekretessförbindelse x  

Rutiner för introduktion av nyanställda och praktikanter. x  



Har verksamheten konfessionella inslag? 
 
Ja, i utbildningen, samtal vid högtiderna, sjunger och dramatiserar till familjegudstjänsterna 
som barnen frivilligt medverkar i 2ggr/ termin 
Ger föräldrarna information vid inskolningssamtalen om verksamhetens konfessionella 
inslag och de får då skriva under om deras barn får delta eller inte i de konfessionella 
inslagen. 
 
 
 
UTVECKLING OCH LÄRANDE 
 
 Rutiner i verksamheten 
Personalen diskuterar fortlöpande innebörden 
i begrepp som kunskap, lärande och omsorg 

Detta görs dagligen 

Vardagssituationerna är utformade så att 
barnen ges rikliga möjligheter att prova, 
undersöka, uppleva och erfara. 

Upplevelsen är att vi är lyhörda 
och lyssnar på barnens tankar och 
väver in detta i 
vardagssituationerna. 
Visa praktiskt…. 

Barnen ställs inför nya utmaningar som 
stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, 
erfarenheter och kunskaper genom t ex språk, 
musik, rörelse, drama och bildskapande. 

Vi tar in ”formerna” i våra teman. 
Pedagogerna arbetar med detta 
utifrån sin kompetens och intresse. 
 

Barnen får stöd och stimulans i sin sociala 
utveckling och ges goda förutsättningar att 
bygga upp varaktiga relationer och känna sig 
trygga i gruppen. 

Detta ingår i vårt 
värdegrundsarbete. 

Barnen stimuleras och utmanas i sin 
matematiska utveckling.  

Detta görs i alla vardagsituationer. 
Skogsdagarna, dukning, av och 
påklädning, temaarbetet etc. 
 

Barnen stimuleras och utmanas i sitt intresse 
för naturvetenskap och teknik, 

I inne och utemiljön, Hur tror du 
att…..Ska vi pröva….bra frågor till 
barnen. Väver även in det i våra 
teman. 

Barnen stimuleras och utmanas i sin språk- 
och kommunikationsutveckling, 

Har barn med svårigheter med 
språkljuden, använder då mkt rim, 
ramsor, bilder, böcker, musik och 
mkt samtal i vardagssituationerna 
för att stödja detta. 

Barnen får stöd och stimulans i sin motoriska 
utveckling, 

Försöker att planera olika former 
och svårigheter för motoriska 
övningar, rytmik, dans, lekar. 
material, balansgång, cykla ….  

Verksamheten är utformad så att pojkar och 
flickor får lika stort inflytande 

Vi upplever att vi ger flickor och 
pojkar samma möjligheter att upp-
täcka, pröva och utveckla sina 
förmågor och intressen och få bli 



flicka och pojke på många olika 
sätt. 
Vi bemöter varje barn utifrån deras 
intressen och behov och skapar 
möjligheter för dem att upptäcka 
andra sidor hos sig själva och hos 
varandra. Viktigt att vi pedagoger 
tar ansvar för miljön och de 
sammanhang som vi skapar och 
erbjuder på förskolan.  
 

 
 
 
 
 
Finns det rutiner för att identifiera barn i behov av särskilt stöd? 
 
Vi som förskollärare med lång erfarenhet känner oss kompetenta att ”se” detta, genom, 
dokumentation, samtal pedagoger emellan, vårdnadshavare- pedagog, läsa litteratur, gå på 
kompetensutveckling. 
Är det något som vi upplever, diskuterar vi det pedagoger emellan, sedan involverar vi 
vårdnadshavare. 
 
 
 
Hur är vårdnadshavare delaktiga i utformandet av stödåtgärder? 
 
Genom samtal och möte med vårdnadshavare, specialpedagog och förskollärare upprättas en 
handlingsplan. Föräldern kan komma med konkreta förslag som vi kan ha till stöd och hjälp. 
 
 
 
 
 
Hur många barn med annat modersmål än svenska finns i verksamheten? 
2st (ungerska) 
 
 
 
Hur arbetar förskolan runt att ge barnen modersmålsstöd?  
 
De har precis skolats in så detta har vi inte berört ännu. 
 
 
 
 
 
 



 
BARNS INFLYTANDE SAMT FÖRSKOLA OCH HEM 
 
På vilket sätt ges barnen möjlighet att påverka sitt eget lärande och sin utveckling? 
 
Barnintervjuer-barnenkäter, dokumentation och genom dagliga samtal med barnen där vi tar 
tillvara barnens tankar och funderingar.  
Viktigt att betona att små barns delaktighet kräver något annat än att lyssna till dem och låta 
dem bestämma. Det handlar snarare om att tolka deras agerande och ha tron och 
förväntningar på att de kan klara av olika saker med rätt stöd och handledning från oss 
vuxna. 
 
 
 
 
Hur ofta hålls utvecklingssamtal? 
 
1gång per år, våren. Erbjuder om behov finns under året och om någon förälder önskar ett 
samtal av någon anledning. 
  
 
 
 
 
På vilket sätt ansvarar förskolläraren för utvecklingssamtalen? 
 
Planerar samtalen, tar fram observationsmaterial, dokumenterar under året barnens 
utveckling som visar hur barnen erövrar ny kunskap (tillsammans med barnskötaren) 
involverar föräldrarna genom att de får frågeställningar att tänka och fundera på. 
 
 
 
 
 
Deltar barnen i utvecklingssamtalen, och i fall från vilken ålder? 
 
Förskolbarnen deltar inte, vi erbjuder fritidsbarnens föräldrar utvecklingssamtal och då 
erbjuds även barnen att vara med. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vilka forum finns för att ge vårdnadshavare möjlighet till inflytande över utbildningen på 
förskolan? 
 
Dagliga samtal-viktiga. Utvecklingssamtalen, föräldramöten-där vi tar upp något som ev. 
framkommit i föräldraenkäterna, även göra föräldrarna delaktiga i vårt tema för kommande 
läsår.. Månadsblad. Dokumentation som visas i vår fotoram eller anslagstavla. En låda där 
man kan lämna ”ros och ris”. 
 
 
 
 
 
 
 
KOMPETENSUTVECKLING 
 
Kompetensutveckling. Vad är gjort under året? 
 
Kerstin: Arbetsmiljöcertifiering enligt svenska kyrkans i Kind policy för chefer 
Att möta ilska, aggression och starka känslor hos barn. 
Matematik på ett lekfullt sätt 
Utvecklingssamtal och föräldradialog i en ny tid 
 
 
Kompetensutveckling. Vad planeras inom den närmaste framtiden? 
 
Vi kommer att gå på Förskolans rikskonferens i november.                                                     
En pedagog (Anna) kommer att gå en Sagopedagogutbildning på distans under ett år. 
 
 
 
 
 
Tack för hjälpen! 
 
 
Ulla Andersson och Per Ambjörnsson  
 
Lärandesektionen 
Tranemo kommun 
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§ 101 

Handlingsplan Giftfri förskola (KS/2016:613) 

Bildnings- och kulturutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

• Noterar informationen.  
• Handlingsplanen bör även gälla för andra verksamheter såsom bibliotek, 

korttids och träningsskolan. 

Ärendet 
I kommunfullmäktige 2016-03-21 beslutades att anta Motion om giftfri miljö i 
förskola och skola (KS/2014:304) i de delar som rör förskolan.  
Förvaltningen fick i uppdrag att ta fram en handlingsplan för införande av en 
giftfri miljö i förskolan. 
 
Handlingsplanen utgår från kommunens vision att ” Vi bor i ett samhälle som 
jobbar för att vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart och känner oss 
friska och trygga. ” 
 I vår strategiska plan för 2016-18 är skolan ett prioriterad strategiskt område och 
där ”alla tre hållbarhetsaspekterna ska genomsyra skolans arbete.”  
I kommunens lokala miljömål är Giftfri miljö ett av fem prioriterade områden.  
Den här handlingsplanen syftar till att minska miljögifterna vid förskolorna i 
Tranemo kommun. I förskolorna görs redan många insatser, men det finns ett 
behov av att ha en helhetssyn och kommunen behöver därför engagera samtliga 
kommunala förskolor i en gemensam strategi.  
Lärandesektionen och övriga berörda sektioner har gemensamt kommit fram till 
innehållet i denna handlingsplan. Lärandesektionen med dess förskolor ansvarar 
övergripande för handlingsplanen, men åtgärderna inom handlingsplanen bör 
flera sektioner inom kommunen ansvara för.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-11-29 
Kommunfullmäktige beslut 2016-03-21, § 22 
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Handlingsplan Giftfri förskola 

Föredragning och debatt 
Sektionschef Thomas Åhman föredrar ärendet och svarar på frågor. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Caroline Bergmann, (Mp) föreslår att handlingsplan bör gälla även andra 
verksamheter såsom bibliotek, korttids samt träningsskolan. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Bergmanns förslag och finner att 
utskottet beslutar enligt Bergmanns förslag.  
 

Beslutet skickas till 
Näringslivs- och strategisektionen 
Lärande sektionen 

Status  
Kommunstyrelsen 
 
 
 



 
 
 

Vår ref: Thomas Tranefors 
Miljöstrateg 
Datum:2016-11-29 
Dnr: KS/2016:613  
 

 

Tjänsteskrivelse om framtagen handlingsplan Giftfri förskola  
 

Förslag till beslut 
• Noterar informationen 

Ärendet 
I kommunfullmäktige 2016-03-21 beslutades att anta Motion om giftfri miljö i 
förskola och skola (KS/2014:304) i de delar som rör förskolan.  
Förvaltningen fick i uppdrag att ta fram en handlingsplan för införande av en 
giftfri miljö i förskolan. 
 
Handlingsplanen utgår från kommunens vision att ” Vi bor i ett samhälle som 
jobbar för att vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart och känner oss 
friska och trygga. ” 
 I vår strategiska plan för 2016-18 är skolan ett prioriterad strategiskt område och 
där ”alla tre hållbarhetsaspekterna ska genomsyra skolans arbete.”  
I kommunens lokala miljömål är Giftfri miljö ett av fem prioriterade områden.  
Den här handlingsplanen syftar till att minska miljögifterna vid förskolorna i 
Tranemo kommun. I förskolorna görs redan många insatser, men det finns ett 
behov av att ha en helhetssyn och kommunen behöver därför engagera samtliga 
kommunala förskolor i en gemensam strategi.  
Lärandesektionen och övriga berörda sektioner har gemensamt kommit fram till 
innehållet i denna handlingsplan. Lärandesektionen med dess förskolor ansvarar 
övergripande för handlingsplanen, men åtgärderna inom handlingsplanen bör 
flera sektioner inom kommunen ansvara för.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-11-29 
Kommunfullmäktige beslut 2016-03-21, § 22 
Handlingsplan Giftfri förskola 



 
 
 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 

Beslutet skickas till 
Näringsliv- och strategisektionen 
Lärande sektionen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Status  
 

  
Thomas Åhman Thomas Tranefors  
Sektionschef Miljöstrateg  
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1 Inledning  

Handlingsplanen utgår från kommunens vision att ” Vi bor i ett samhälle som jobbar 
för att vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart och känner oss friska och trygga. ” 
 I vår strategiska plan för 2016-18 är skolan ett prioriterad strategiskt område och 
där ”alla tre hållbarhetsaspekterna ska genomsyra skolans arbete.”  
I kommunens lokala miljömål är Giftfri miljö ett av fem prioriterade områden. 
Enligt kommunens inköpspolicy bör målsättning vara att inhandla varor, 
utrustning och tjänster som är resurs- och energisnåla samt så miljövänliga som 
möjligt. 

I kommunfullmäktige 2016-03-21 beslutades följande: 

Motion om giftfri miljö i förskola och skola (KS/2014:304) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen antas i de delar som rör förskolan. 

Motionen avslås i de delar som rör skolan. 

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för införande av en 
giftfri miljö i förskolan. 

 

I beslutet fanns följande förslag på arbetsgång och vad handlingsplanen skulle 
innehålla, nedan något redigerat i punktform: 

 

Förvaltningens förslag är då att ta fram en handlingsplan för införande av en 
giftfri miljö i förskolan. Denna skulle då tas fram under våren 2016 och arbetet i 
verksamheten med implementering skulle då ske med start under nästa läsår 
16/17. 

Handlingsplanen beskriver: 

• Roller och ansvar 

• Utbildningsinsatser för berörda 

• Tidsplan och resursbehov 

• En checklista tas fram för inventeringar på förskolor 

• Rutiner för löpande tillsyn 

• Översyn av inhandlingsregler för personal 
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• Genomgång av krav vid upphandling av förskolematerial och 
byggnadsmaterial vid nybyggnation och större renoveringar av förskolor. 

 

 

2 Syfte 

Miljögifter sprids från vardagsprodukter såsom leksaker, möbler, golv och 
kläder. Barn i förskoleverksamhet är särskilt känsliga och små barn får i sig högre 
halter farliga kemikalier i förhållande till sin kroppsvikt än vuxna.  
Den här handlingsplanen syftar till att minska miljögifterna vid förskolorna i 
Tranemo kommun. I förskolorna görs redan många insatser, men det finns ett 
behov av att ha en helhetssyn och kommunen behöver därför engagera samtliga 
kommunala förskolor i en gemensam strategi.  
Lärandesektionen och övriga berörda sektioner har gemensamt kommit fram till 
innehållet i denna handlingsplan. Lärandesektionen med dess förskolor ansvarar 
övergripande för handlingsplanen, men åtgärderna inom handlingsplanen bör 
flera sektioner inom kommunen ansvara för.  
Samverkansnämnden bygg och miljö ansvarar för tillsynen enligt miljöbalken på 
kommunens förskolor. Tillsynen syftar till att säkerställa att verksamheten har en 
god inomhusmiljö samt förebygger en negativ påverkan på människors hälsa och 
den yttre miljön. Det innebär att nämnden har i uppgift att kontrollera att 
förskolorna uppfyller de lagar och krav som finns i miljöbalken och till denna 
kopplade förordningar. Tillsynen av förskolor utgår till stor del från 
verksamhetens egenkontroll, vilken enligt miljöbalken ska finnas i förskolorna. 
En fungerande egenkontroll ska redovisa hur verksamheten säkerställer att 
lokalerna är lämpade för verksamheten, att en god miljö upprätthålls och att 
risker för olägenheter minimeras. Med egenkontroll menas sådana rutiner, 
aktiviteter och åtgärder som en verksamhetsutövare ska planera, genomföra och 
följa upp för att styra verksamheten så att negativ påverkan på hälsa och miljö 
förebyggs. 

 

Det kan vid den ordinarie tillsynen finnas ett behov av ytterligare tillsyn på 
förskolorna. Samverkansnämnden kan då arbeta med att granska 
kompletteringar och genomföra uppföljande inspektioner när det bedömts som 
nödvändigt. 
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I Tranemo kommun finns tolv kommunala förskolor. Dessa varierar mellan 1-
avdelnings förskolor till som störst en 6-avdelnings förskola. Åldern på 
förskolorna varierar mellan tidigt 60-tal och till alldeles nybyggda. 

I kommunen finns dessutom tre fristående förskolor. Arbetet med konceptet 
giftfri förskola gäller kommunens egna verksamheter. Önskar någon av de 
fristående aktörerna att ta del av vår handlingsplan ska vi givetvis vara 
behjälpliga. Tranemo kommun är tillsynsmyndighet för de fristående förskolorna 
och vill kunna vara ett stöd för att barnen ska ha så bra förutsättningar som 
möjligt oavsett aktör. 

 

 

3 Handlingsplan giftfri förskola  

I denna handlingsplan består åtgärderna framför allt av att rensa, fasa ut och 
sortera. Men även om att köpa in nya material och att tänka långsiktigt. Följande 
27 åtgärder ska genomföras vid förskolorna i Tranemo kommun. 

 

3.1 Leksaker och pysselmaterial 

3.1.1 Rensa bort gammal elektronik.  
Saker som inte är tillverkade som leksaker har inte lika hårda miljökrav och kan 
därför innehålla fler farliga ämnen. Detta gäller särskilt gammal elektronik som 
kan innehålla tungmetaller och flamskyddsmedel. All gammal elektronik på 
förskolor plockas bort som gamla mobiltelefoner, uttjänta tangentbord och annan 
elektronik som hamnat i leklådan. Gammal elektronik tas inte längre emot av 
förskolorna.  

3.1.2 Rensa bland plastleksaker 
Rensa ut gamla mjuka plastleksaker. Kemikaliekraven på leksaker har skärpts 
under åren, därför är nya leksaker bättre än gamla. Mjuka leksaker av PVC eller 
annan plastsort som är äldre än 2007 innehåller sannolikt ftalater som är 
förbjudna inom EU idag och de kan också innehålla bly.  

Rensa ut plastleksaker som luktar, känns klibbiga och hala. Undvik 
plastleksaker som luktar plast eller parfym. De avger troligtvis 
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allergiframkallande ämnen. Undvik även plastleksaker som känns klibbiga eller 
hala. Det klibbiga kan vara ftalater som läcker ut. 

Rensa ut plastleksaker som tillverkas utanför EU. Leksaker som tillverkas 
utanför EU omfattas inte av samma hårda kemikalielagstiftning som finns i EU  

3.1.3 Rensa bland icke-leksaker  
Rensa bland utklädningskläder. Ta bort utklädningskläder, bälten, smycken och 
väskor som innehåller metalldelar eller är gjorda av konstskinn. I detaljer gjorda 
av metall kan nickel och kobolt som kan ge kontaktallergi finnas. Även bly som 
kan påverka nervsystemet och kadmium som kan ge cancer och benskörhet kan 
förekomma. Konstskinn kan innehålla bly eller PVC. Tvätta utklädningskläder 
innan användning. Rensa bland teatersmink då barn inte bör använda för mycket 
teatersmink. Detta eftersom det finns risk för allergier mot konserveringsämnen, 
doftämnen och färgämnen. Produkter som används ska vara anpassade för barn. 

 

3.1.4 Rensa bland pysselmaterial 
Det är bra att återanvända material för att inte hela tiden behöva köpa nytt, men 
det finns mer eller mindre bra saker att leka med.  

Material från naturen, livsmedelskartonger och andra livsmedelsnära material 
(undantag material av metall) kan användas som skapande material. 

Lekleror som ska stelna i ugnen kan innehålla PVC och bör undvikas. Det finns 
vaxbaserade leror som är bättre alternativ. Det går också att själv tillverka leklera 
och slime. Modellera och lekmassor bör inte användas av de minsta barnen. 

Kritor kan innehålla olagliga halter av bly, och pennor kan innehålla organiska 
lösningsmedel som kan vara ohälsosamma för barn. Lim och färg som barnen 
använder bör vara vattenlösliga och helst utan konserveringsmedel. 

Undvik gamla kablar, elektronik, metall och byggmaterial som PVC-rör och 
slangar. 

Tvätta barnens händer efter att de använt lim och färg.  

Skapande- och pysselmaterial att behålla: 

• Lekleror som inte är gjorda av PVC.  
• Teatersmink utan allergiframkallande konserveringsmedel, tungmetaller 

och parfym.  
• Kritor utan tungmetaller. 
• Pennor utan organiska lösningsmedel, bensen, toluen eller xylen. 
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• Fingerfärg utan nitrosaminer. 
• Färger som är vattenlösliga. 
• Lim som är vattenlösliga och som inte är märkta med symboler för fara. 
 

3.2 Livsmedel och kök 

3.2.1 Prioritera ekologiskt 
Ekologisk mat innehåller mindre rester av bekämpningsmedel och kemikalier 
och är därför bättre för våra barn. Kommunens mål för ekologiska inköp ska ses 
som en lägsta nivå (för närvarande 35 % 2017) och riktlinjer för ekologiska inköp 
tas fram där beaktning till säsongsanpassning och ekonomi tas. Några 
prioriterade livsmedel är frukt, grönsaker, potatis och mejeriprodukter.  

En konsekvensbeskrivning tas fram utifrån målet att alla frukter och grönsaker 
ska vara ekologiskt odlade.  

3.2.2 Undvika konservburkar 
Beläggningen på insidan av konservburkar innehåller ibland Bisfenol A som 
bland annat är hormonstörande. Barnmatsburkar för barn under 3 år får inte 
innehålla bisfenol A. Vissa varumärken har bisfenolfria konserver och dessa är 
oftast märkta. Fasa ut användandet av konserver om dess inte är bisfenolfria.  

3.2.3 Tillagning, bakning och servering 
Kassera alltid kastruller, stekpannor, bakformar och kantiner med skadad non-
stick-/teflonbeläggning. Undvik non-stick, välj kastruller, grytor och stekpannor i 
rostfritt stål eller gjutjärn.  

Ugns och bakformar, plåtar, kantiner, tillbringare och uppläggningsskålar väljs i 
rostfritt, glas eller porslin. I sista hand aluminium (bakformar). Undvik plast och 
non-stick.  

Slevar, skärbrädor, uppläggningsskedar, stekspadar väljs i rostfritt stål eller trä. 
Undvik plast.  

3.2.4 Värm utan plast och teflon 
Plast som upphettas eller kommer i kontakt med varm mat släpper ifrån sig mer 
kemiska föreningar som kan vara skadliga för hälsan. Vattenkokare i plast ska 
bytas ut mot vattenkokare i rostfritt/stål. När plastprodukter används, är de 
godkända för livsmedel (har symbolen av ett glas och en gaffel, resp symbolen av 
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en mikrovågsugn). Undvik dock plast, speciellt polykarbonater (PC) och 
Polystyren (PS) 

3.2.5 Rensa ut bland matredskap av plast  
Välj muggar, glas och tallrikar i glas, porslin, rostfritt eller s.k lättviktsporslin 
(pressat glas). Använd vanliga glas till alla barn som klarar det, en 2 åring kan 
klara det, låt hen försöka. Tänk på att pipmuggar som används av de minsta 
barnen ska vara tillverkade utan polykarbonater eller polystyren. Båda dessa är 
godkända för att användas till livsmedel men innehåller ämnen som är 
hormonstörande. Pipmugg i PET är ett bättre alternativ med lock i polypropen 
(PP).  

3.2.6 Undvik vinylhandskar 
Handskar ska endast användas när det är nödvändigt såsom sår på händerna, 
känsliga livsmedel etc. Det bästa är att vara noga med handhygienen och tvätta 
händerna med tvål och vatten emellan varje nytt arbetsmoment.  

Välj handskar i nitril, polyeten, neopren eller polyuretan beroende på 
användningsområde. Använd inte vinylhandlar, de är gjorda av PVC och 
innehåller mjukgörare som överförs till maten. 

3.2.7 Spola vattenkranen 
Spola i kranen tills vattnet är riktigt kallt. Kallt vatten ska användas till 
matlagning. Kranen och vattenledningarna kan bland annat innehålla bly och 
koppar som kan läcka ut i vattnet. Bakterier kan växa till i vattnet som står stilla i 
vattenledningar.  

3.3 Inredning 

3.3.1 Rensa bland madrasser och lekkuddar 
Madrasser, dynor och lekkuddar kan både i dess skumfyllning och i själva 
överdraget innehålla bland annat skadliga mjukgörare, flamskyddsmedel och 
tungmetaller. Madrasser, dynor och lekkuddar tillverkade innan 2007 ska helt 
bytas ut. Vid val av nya madrasser, dynor och lekkuddar välj de certifierade med 
Bra miljöval, Svanen eller Oeko-tex. Om möjligt, undvik helt de av PVC, då även 
de sorter som är godkända ur hälsosynpunkt har skadlig effekt på miljön. 
Använd madrassöverdrag i tyg och var noga med att tvätta dessa regelbundet. 
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3.3.2 Byt ut gamla möbler 
Byt ut soffor från 70- 80-talet. De innehåller sannolikt bromerade 
flamskyddsmedel. Vissa sorter bromerade flamskyddsmedel har förbjudits, 
därför är nya möbler bättre än gamla. Äldre soffor med skumgummi kan även 
innehålla andra ämnen som inte är hälsosamma, till exempel bly. 

 

3.4 Hygien och städning 
Generellt gäller att barn får i sig kemiska ämnen via huden, inandning eller om 
de har materialet direkt i munnen. En viktig källa till exponering av farliga 
ämnen är vanligt inomhusdamm. Ämnena samlas i damm som barnen andas in 
eller sväljer. Eftersom barn rör sig nära golvet är det viktigt med en god städning 
och hygien för att minska små barns exponering för farliga kemikalier och gifter.  

3.4.1 Tvätta händerna 
Det är viktigt att barnen tvättar händerna ofta. Eftersom barnen gillar att stoppa 
händerna i munnen är handtvätt ett effektivt sätt att minska till exempel 
flamskyddsmedel i kroppen. Att tvätta händerna är också ett sätt att få bort 
damm som fastnar på barns händer. Se till att barnen tvättar händerna efter att 
de varit ute och lekt för att minimera risken för exponering av gifter i exempelvis 
däckgungor. 

3.4.2 Städa bort damm 
Upprätta och följ ordentliga städrutiner. I samband med städning som rör upp 
damm, se till att barnen inte är i samma rum och vädra ordentligt. En 
förutsättning för att städningen ska kunna göras ordentligt är att ytorna hålls fria 
från leksaker. 

3.4.3 Tvätta textilier och mjukdjur 
Tvätta nyinköpta textilier såsom kuddar, filtar, överdrag och lakan för att minska 
risken från olika kemikaliebehandlingar. Tvätta även leksaker gjorda av textilier. 

Tvätta textilier och leksaker av textilier med jämna mellanrum samt vädra/skaka 
textilierna. Kemikalier ansamlas i damm som i sin tur fastnar på textilier. 

3.4.4 Rensa bland kemiska produkter 
Doftande produkter och konserveringsmedel kan framkalla allergier. 
Lokalvården i kommunens lokaler utförs på entreprenad. I 
utförandeföreskrifterna finns angivet att lokalvården skall kvalitetssäkras enligt 
SS 627801. Vid val av produkter skall kommunens lokala miljömål beaktas och 
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försiktighetsprincipen i miljöbalken 2 kap § 3 iakttas. Städkemikalier och 
rengöringsmedel skall där så är möjligt vara miljömärkta enligt ”Bra miljöval”, 
”Svanen” eller ”EU-Ecolabel”.  

3.5 Upphandling och inköp 

3.5.1 Ta fram inköpsvägledning 
För att underlätta för förskolepersonalen som gör inköp ska en 
inköpshandledning tas fram. Vägledningen ska innehålla generell information 
som är bra att känna till vid inköp och konkreta råd att tänka på. Den ska 
innehålla information om ämnena och kemikalier vi ska undvika och en 
förteckning över miljömärkningar att hålla reda på.  

3.5.2 Handla upp och köp in miljövänliga och allergivänliga 
hygienprodukter 

Den som köper in produkter till förskolan har ett ansvar att välja de bästa ur 
sortimentet. Inköp ska göras från upphandlad leverantör för respektive 
varukategori. Det ställer dock krav på att det finns bra produkter att välja på ur 
det upphandlade sortimentet.  

3.5.3 Skärp miljökraven i framtida upphandlingar 
I alla upphandlingar som görs ställs det miljökrav. Dessa krav behöver skärpas 
upp när det gäller kemikaliekraven inom produktgrupper för barn.  

 

 

3.6 Byggnad och utomhusmiljö 

3.6.1 Välj rätt material vid större ombyggnader eller nya förskolor  
Vid ny eller större ombyggnader av förskolor skall Folksams byggmiljöguide 
användas. Röd och gulmärkta material skall undvikas när bättre alternativ finns. 
Vid användning av rödmarkerade ska produktvalet kunna motiveras. Trä skall 
komma från skogsbruk som är certifierat enligt FSC eller PEFC. Mineralull skall 
om möjligt undvikas i invändiga ytskikt. PVC och sammansatta produkter 
innehållande formaldehyd och fenol undviks. 

3.6.2 Utred PVC golv i förskolor 
Äldre PVC-golv kan innehålla blyföreningar som stabilisator i materialet och 
mjukgörande ftalater. Kommunen ska under 2017 göra en enkel inventering av 
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golvtyperna i förskolorna för att se hur stor omfattningen av PVC-golv är. 
Ytterligare utredningar behöver göras innan beslut om att eventuellt byta ut 
golven tas. Vilket material golven eventuellt ska ersättas med behöver utredas 
ytterligare så att det säkert leder till en förbättring av inomhusmiljön. Det är 
viktigt att se helheten för ett golvmaterial och de kemikalier som eventuellt 
behövs vid städning. 

3.6.3 Skapa giftfri utomhusmiljö 
På barnens lekplatser och andra utemiljöer kan det finnas material som 
innehåller ämnen som kan vara skadliga för hälsa eller miljö, t.ex. bildäck, 
tryckimpregnerat trä, tjärasfalt mm. När utemiljöerna byggs om, eller när 
material byts ut, används material och produkter som är giftfria.  

3.7 Utbildning och kompetensutbildning 

3.7.1 Öka kunskapen om kemikalier och miljögifter 
Det är viktigt att personal utbildas inom området giftfria förskolor. Förslag på 
kompetenshöjande aktiviteter kan vara att ha regelbundna informationskvällar 
för föräldrar och personal, att gå på utbildning, exempelvis sådana som 
Ekocentrum anordnar, och/eller att köpa in litteratur. 

3.7.2 Utbildning i inköp för förskolepersonal 
För att underlätta för förskolepersonalen som gör inköp tas en 
inköpshandledning fram. Vägledningen innehåller generell information som är 
bra att känna till vid inköp och konkreta råd att tänka på. Den innehåller också 
information om ämnena och kemikalierna vi ska undvika och en förteckning 
över olika miljömärkningar att hålla utkik efter. I samband med att guiden 
lanseras kommer personal på förskolorna som gör mycket inköp få en kortare 
utbildning och introduktion i vad de ska tänka på. 

3.7.3 Sprida kunskap om handlingsplanen i arbetsgrupper 
Förskolor och andra som utpekats som ansvariga för åtgärder i denna 
handlingsplan ska arbeta med planen på arbetsplatsträffar eller liknande. Det 
är viktigt att handlingsplanen sprids i berörda verksamheter. 

 



 

13 
 

4 Implementering och tillämpning 

 Vad När Anvarig 

3.1.1 Rensa bort gammal elektronik 1 jan 2017 förskolechef 

3.1.2 Rensa bland plastleksaker kontinuerligt förskolechef 

3.1.3 Rensa bland icke-leksaker kontinuerligt förskolechef 

3.1.4 Rensa bland pysselmaterial kontinuerligt förskolechef 

3.2.1 Prioritera ekologiskt kontinuerligt kostchef 

3.2.2 Undvika konserver kontinuerligt kostchef 

3.2.3 Värm utan plast och teflon kontinuerligt kostchef/ 
förskolechef 

3.2.4 Rensa ut bland matredskap av plast kontinuerligt kostchef 

3.2.5 Undvika vinylhandskar 1 jan 2017 kostchef 

3.2.6 Spola vattenkranen kontinuerligt förskolechef 

3.3.1 Rensa bland madrasser och 
lekkuddar 

kontinuerligt förskolechef 

3.3.2 Byt ut gamla möbler kontinuerligt förskolechef 

3.4.1 Tvätta händerna kontinuerligt förskolechef 

3.4.2 Städa bort damm kontinuerligt städsamordnare 

3.4.3 Tvätta textilier och mjukisdjur kontinuerligt förskolechef 

3.4.4 Rensa bland kemiska produkter vid 
upphandling 

städsamordnare 

3.5.1 Ta fram inköpshandledning 1 feb  2017 upphandlings-
samordnare 

3.5.2 Handla upp och köp in miljövänliga 
och allergivänliga hygienprodukter 

kontinuerligt förskolechef 

3.5.3 Skärp miljökraven i framtida 
upphandlingar 

Ev maj 2017, 
senast maj 
2019 

upphandlings-
samordnare 

3.6.1 Välj rätt material vid större 
ombyggnader eller nya förskolor 

kontinuerligt projektledare 
tekniska 
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3.6.2 Utred PVC-golv i förskolor 1 okt 2017 fastighetschef 

3.6.3 Skapa giftfri utomhusmiljö 1 okt 2018 Fastighetschef 

3.7.1 Öka kunskapen om kemikalier och 
miljögifter 

kontinuerligt förskolechef 

3.7.2 Utbildning i inköp för 
förskolepersonal 

April 2017 förskolechef 

3.7.3 Sprida kunskap om handlingsplanen 
i arbetsgrupper 

kontinuerligt samtliga 
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5 Uppföljning 

Handlingsplanens åtgärder följs upp årligen. Aktiviteter på förskolor följs upp i 
samband med annan uppföljning som arbetsmiljörond eller egenkontroll. 
Tillsynsmyndigheten kan välja att rikta tillsynen inom området Giftfri förskola 
och samtidigt ställa krav enligt gällande lagstiftning inom området.  
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BILAGA 1- Ämnen och kemikalier att undvika 

Kemiska ämnen finns omkring oss i vardagen, saker vi har i vår omgivning 
släpper ifrån sig ämnen som hamnar i vår luft och samlas i dammet inomhus. 
Ämnen som inte är farliga i sig kan bli farliga då vi utsätts för flera ämnen 
samtidigt, detta kallas för cocktaileffekten. Därför ska vi utgå ifrån 
försiktighetsprincipen och alltid välja de bästa produkterna och det bästa 
alternativet ur miljö- och hälsosynpunkt. Barnets bästa ska alltid komma i 
främsta rummet. 

Ftalater 

Användningsområden: Ftalater används främst som mjukgörare i olika plaster. 

Påverkan: Ftalater är hormon- och reproduktionsstörande. De kan också orsaka 
risk för astma, luftvägsproblem och eksem. De farligaste ftalaterna förbjöds i 
leksaker 2007 men kan finnas i leksaker som är äldre än så. 

Exponering: Ftalater har en förmåga att läcka ur plasten och spridas till 
omgivningen. Barn kan få i sig ftalater genom huden, när de har plastmaterialet 
direkt i munnen eller genom att de andas in eller sväljer damm som ftalaterna 
samlats i. 

Bromerade flamskyddsmedel 

Användningsområden: En del produkter behandlas med flamskyddsmedel för att 
inte börja brinna så lätt, några exempel på sådana produkter är elektronik, 
textilier och stoppade möbler. 

Påverkan: Flamskyddsmedel kan vara hormonstörande, reproduktionsstörande, 
cancerframkallande och eventuellt ge inlärningssvårigheter. 

Exponering: Barn exponeras för flamskyddsmedel när de andas in eller sväljer 
damm som partiklarna samlats i. Flamskyddsmedel med PBT-ämnen är särskilt 
viktiga att undvika. 

Perfluorerade ämnen 

Användningsområden: Perfluorerade ämnen används för att göra produkter 
vatten-, smuts- och fettavisande. Exempel på en sådan produkt är stoppade 
möbler. Perfluorerade ämnen används också ofta i rengöringsmedel som 
fönsterputs och golvpolish. 

Påverkan: Ämnena kan vara cancerframkallande och ha reproduktionsstörande 
effekt. 
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Exponering: Barn får i sig ämnet genom att de andas in eller sväljer damm som 
perfluorerade ämnen samlats i. 

Bisfenol A (BPA) 

Användningsområden: Bisfenol A (BPA) används i tillverkningen av 
Polykarbonatplast som är en vanlig plast i leksaker. BPA förekommer även i 
andra plaster såsom polyuretanplast och PVC för att skydda materialen från att 
brytas ner. 

Påverkan: Tidigare forskning visar att BPA har hormonstörande och 
reproduktionsstörande effekter. Ämnet har också effekter på hjärnans utveckling 
och ökar risken för cancer. Ny forskning visar att BPA inte är lika farligt som 
forskare tidigare trott. Det finns osäkerheter när det gäller vissa hälsoeffekter på 
till exempel fortplantning, beteende och påverkan på immunförsvaret. För att ta 
hänsyn till dessa osäkerheter är Bisfenomal A ett av de ämnen som ska fasas ut i 
denna handlingsplan. 

Exponering: Den största källan till exponering av BPA är via maten eftersom 
livsmedel ofta förpackas och förvaras i plastförpackningar som innehåller ämnet. 
Det finns exempelvis i lacken på insidan av konservburkar. Barn kan även få i sig 
ämnet när de andas in damm eller har materialet direkt i munnen. 

Organofosfater 

Användningsområden: Organofosfater är en stor grupp ämnen som används som 
flamskyddsmedel, mjukgörare i plaster, i växtskyddsmedel och i golvpolish. 

Påverkan: En typ av organofosfat är klassad som cancerframkallande. 
Organofosfat kan också ge skador på hjärnan och nervsystemet. 

Exponering: Äldre madrasser i skumgummi med plastöverdrag kan innehålla 
organofosfater. Ämnena finns också i damm som barn får i sig när de andas eller 
som hamnar i munnen och sväljs ned. 

Bly 

Användningsområde: Bly är ett grundämne som kan förekomma i många olika 
produkter, exempelvis elektronik, vattenkranar, smycken/metalldetaljer på 
kläder och accessoarer och som tillsats i PVC-plast. 

Påverkan: Bly är reproduktionsstörande och cancerframkallande och påverkar 
nervsystemet och hjärnans utveckling. Bly kan även orsaka 
koncentrationsstörningar och inlärningssvårigheter. 

Exponering: Bly finns i livsmedel, vatten, olika konsumentprodukter och i 
dammet som barnen andas in och sväljer. 
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Kadmium 

Användningsområden: Kadmium är en metall som exempelvis kan finnas i äldre 
plastföremål, elektronik och smycken. 

Påverkan: Kadmium lagras i skelett och njurar och kan på lång sikt ge benskörhet, 
njurskador och orsaka cancer. 

Exponering: Den största exponeringen av kadmium sker genom maten. 

Kemikalier i textilier och tygleksaker 

Användningsområden: Under framställningsprocessen av textilier används många 
olika kemikalier, färgämnen och tillsatsämnen. 

Påverkan: Nonylfenoler är en kemikale som kan vara hormonstörande. 
Azofärgämnen är cancerframkallande och kan ge allergi. Kemikalier såsom 
formaldehyd, färgämnen, antimögelmedel och konserveringsmedel kan orsaka 
allergiska reaktioner. 

Exponering: Vid användande av textilierna. Tvätta därför nya textilier minst en 
gång innan de används. 
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§ 22 

Motion om giftfri miljö i förskola och skola (KS/2014:304) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Motionen antas i de delar som rör förskolan. 
• Motionen avslås i de delar som rör skolan. 
• Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för införande av 

en giftfri miljö i förskolan. 

Beslutsmotivering 
Motionärerna har riktat sin motion gentemot både förskola och skola. 
Förvaltningen ser dock att nationellt har myndigheter och organisationer riktat in 
sig på förskolor. Därmed finns mycket stöd och hjälp att få för oss vid ett 
införande. Dessutom är risken för miljögifter mycket större för den målgruppen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ann-Christine Simonsson, Viktoria Haraldsson, Karin Ljungdahl samtliga (C) 
inkom 2014-04-07 med en motion om giftfri miljö i förskola och skola. 
 
Ser vi på nationell nivå och vad regeringen tagit för initiativ i frågan så har 
regeringen genom miljödepartementet givit konkurrensverket följande uppdrag: 
 
Uppdrag om upphandlingskriterier för en giftfri förskola 
Regeringens beslut 

Regeringen uppdrar åt Konkurrensverket att ta fram upphandlingskriterier 
samt utveckla ett helhetsstöd för en giftfri förskola. 
 
Förvaltningen ser att Naturskyddsföreningen och Upphandlingsmyndigheten 
kan ge ett gott stöd både gällande inköp, inventering och utbildning med ett brett 
utbud av informationsmaterial, guider och instruktioner. Det finns även 
utbildningsinsatser att ta del av för personalen inom förskolan men även för 
inköpare etc. Förvaltningen ser därför att vi bör göra samma prioritering som 
riksdagen och lägga resurserna på ett genomförande i förskolan där det reella 
behovet finns. 
Förvaltningens förslag är då att ta fram en handlingsplan för införande av en 
giftfri miljö i förskolan. Denna skulle då tas fram under våren 2016 och arbetet i 
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verksamheten med implementering skulle då ske med start under nästa läsår 
16/17. 
Handlingsplanen beskriver roller och ansvar. Utbildningsinsatser för berörda. 
Tidsplan och resursbehov. En checklista tas fram för inventeringar på förskolor. 
Rutiner för löpande tillsyn. Översyn av inhandlingsregler för personal. 
Genomgång av krav vid upphandling av förskolematerial och byggnadsmaterial 
vid nybyggnation och större renoveringar av förskolor. 

Beslutsunderlag  
Bildnings- och kulturutskottet § 6, 2016-01-21 
Tjänsteskrivelse, 2015-12-02 
Motion, 2014-04-07 

Föredragning och debatt 
Ann-Christine Simonsson tackar för motionssvaret. 

Beslutet skickas till 
Motionärerna Ann-Christine Simonsson, Viktoria Haraldsson och Karin 
Ljungdahl 
Lärandesektionen 

Status 
Avslutad 
 



PROTOKOLLSUTDRAG 
Omsorgs- och folkhälsoutskottet 
2016-12-15 

 
 
 
  
 
 

§ 277 

Avgiftsfri avlösning i hemmet (KS/2016:856) 

Omsorgs- och folkhälsoutskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Ökar antalet avgiftsfria avlösartimmar från 8h till 12h per månad. 
• Finansieras inom befintlig budgetram. 

Ärendet 
Avlösning i hemmet ska bidra till ökad livskvalitet och bibehållen hälsa genom 
att den anhörige får möjlighet till vila och ges utrymme att utöva egna aktiviteter 
utanför hemmet. Tranemo kommun erbjuder kostnadsfri avlösning i hemmet för 
anhöriga. Stödet omfattar upp till 8 timmars avlösning per månad.  
Rätt till avlösning har den som i hemmet vårdar en närstående som inte kan 
lämnas ensam under längre stunder än 1 timme åt gången. Andra kriterier 
behöver inte vara uppfyllda. Outnyttjade timmar kan inte sparas till 
nästkommande månad. Tjänsten ska vara biståndsbedömd för brukaren och ingå 
som en del i den anhöriges individuella plan. I genomsnitt används för 
närvarande cirka fem timmar i månaden av den avgiftsfria avlösningen. Genom 
att utöka antalet avgiftsfria timmar ökas möjligheten för flexibilitet i utnyttjandet. 
Anhöriga får en ökad möjlighet till vila och egna aktiviteter utanför hemmet 
vilket skapar förutsättningar för ett gott liv på äldre dagar.  
Utökningen beräknas till en ökad kostnad på ca 35 000 kr som finansieras inom 
befintlig budgetram.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-11-28 

Föredragning och debatt 
Solveig Eldenholm föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Omsorgssektionen  
Ekonomifunktionen  

Status  
Kommunstyrelsen  
 
 



 
 
 

Vår ref: Solveig Eldenholm 
Sektionschef omsorg 
Datum:2016-11-28 
Dnr: KS/2016:856  
 

 

Tjänsteskrivelse om avgiftsfri avlösning i hemmet  
 

Förslag till beslut 
• Öka antalet avgiftsfria avlösartimmar från 8h till 12h per månad. 
• Finansieras inom befintlig budgetram. 

Ärendet 
Avlösning i hemmet ska bidra till ökad livskvalitet och bibehållen hälsa genom 
att den anhörige får möjlighet till vila och ges utrymme att utöva egna aktiviteter 
utanför hemmet. Tranemo kommun erbjuder kostnadsfri avlösning i hemmet för 
anhöriga. Stödet omfattar upp till 8 timmars avlösning per månad.  
Rätt till avlösning har den som i hemmet vårdar en närstående som inte kan 
lämnas ensam under längre stunder än 1 timme åt gången. Andra kriterier 
behöver inte vara uppfyllda. Outnyttjade timmar kan inte sparas till 
nästkommande månad. Tjänsten ska vara biståndsbedömd för brukaren och ingå 
som en del i den anhöriges individuella plan. I genomsnitt används för 
närvarande cirka fem timmar i månaden av den avgiftsfria avlösningen. Genom 
att utöka antalet avgiftsfria timmar ökas möjligheten för flexibilitet i utnyttjandet. 
Anhöriga får en ökad möjlighet till vila och egna aktiviteter utanför hemmet 
vilket skapar förutsättningar för ett gott liv på äldre dagar.  
Utökningen beräknas till en ökad kostnad på ca 35 000 kr som finansieras inom 
befintlig budgetram.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-11-28 
 



 
 
 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 

Beslutet skickas till 
Omsorgssektionen  
Ekonomifunktionen (när beslut handlar om ekonomi) 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Status  
 

  
Solveig Eldenholm  
Sektionschef omsorg  



PROTOKOLLSUTDRAG 
Allmänna utskottet 
2016-12-13 

 
 
 
  
 
 

§ 247 

Ramuppdrag för IT- enheten 2017 (KS/2016:887) 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Godkänner ramuppdrag till samverkansnämnd IT för 2017. 

Ärendet 
Ramuppdraget är beställningen till samverkansnämnd IT från Tranemo och 
Ulricehamns kommuner utifrån IT samverkan. 
Jämfört med ramuppdraget för 2016 har inledningen omarbetats för att bli mer 
distinkt.  
Avslut och eventuellt utköp av utrustning har förtydligats. 
Utvecklingsärenden har flyttats till bilaga 1 för att skapa ett än mer tydligt 
uppdrag till samverkansnämnd IT.  
 
Försäljning av begagnade datorer eller annan utrustning till personal ska inte ske 
eftersom försäljningen kan bli föremål för förmånsbeskattning och att 
marknadsvärdet för sådan begagnad utrustning är så högt att köp för personalen 
blir ointressant. Elev kan köpa loss sin utrustning dock först sedan kommunen 
har köpt utrustningen från eventuellt finansavtal. 
 
Handläggningstiden för användarstöd och felanmälan som avser s k inte-
funktioner ska hålla sig inom en arbetsdag. Inte-funktionerna är specificerade i 
bilaga 1 och avser funktioner som ska handläggas så fort som möjligt och inom 
en arbetsdag. 
 
I bilaga 1 finns också de utvecklingsärenden som finns med i ramuppdraget för 
2017. Bland utvecklingsärendena har breddinförande av ny version av Microsoft 
Office störst ekonomisk påverkan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-12-06 
Ramuppdrag till samverkansnämnd IT för 2017 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen 
Näringsliv- och strategisektionen 
Tekniska sektionen 
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Omsorgssektionen 
Lärandesektionen 

Status  
Kommunstyrelsen 
 
 



 
 
 

Vår ref: Lars-Gunnar Karlsson 
Sektionschef 
Datum:2016-12-06 
Dnr: KS/2016:887  
 

 

Tjänsteskrivelse gällande ramuppdrag till samverkansnämnd  
IT för 2017  
 

Förslag till beslut 
• Godkänner ramuppdrag till samverkansnämnd IT för 2017. 

Ärendet 
Ramuppdraget är beställningen till samverkansnämnd IT från Tranemo och 
Ulricehamns kommuner utifrån IT samverkan. 
Jämfört med ramuppdraget för 2016 har inledningen omarbetats för att bli mer 
distinkt.  
Avslut och eventuellt utköp av utrustning har förtydligats. 
Utvecklingsärenden har flyttats till bilaga 1 för att skapa ett än mer tydligt 
uppdrag till samverkansnämnd IT.  
 
Försäljning av begagnade datorer eller annan utrustning till personal ska inte ske 
eftersom försäljningen kan bli föremål för förmånsbeskattning och att 
marknadsvärdet för sådan begagnad utrustning är så högt att köp för personalen 
blir ointressant. Elev kan köpa loss sin utrustning dock först sedan kommunen 
har köpt utrustningen från eventuellt finansavtal. 
 
Handläggningstiden för användarstöd och felanmälan som avser s k inte-
funktioner ska hålla sig inom en arbetsdag. Inte-funktionerna är specificerade i 
bilaga 1 och avser funktioner som ska handläggas så fort som möjligt och inom 
en arbetsdag. 
 
I bilaga 1 finns också de utvecklingsärenden som finns med i ramuppdraget för 
2017. Bland utvecklingsärendena har breddinförande av ny version av Microsoft 
Office störst ekonomisk påverkan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-12-06 



 
 
 

Ramuppdrag till samverkansnämnd IT för 2017 
 

Föredragning och debatt 
Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken 

Beslutsgång 
Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 
Skriv här till vem och inom vilken tid man kan överklaga beslutet. 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen 
Näringsliv- och strategisektionen 
Tekniska sektionen 
Omsorgssektionen 
Lärandesektionen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Rubriken används i det fall handlingar ska skickas med i samband med extern 
expediering 

Status  
Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken  
 

  
Lars-Gunnar Karlsson    
Sektionschef   
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Riktlinjer – Rekommenderade sätt att agera 
Regler – Absoluta gränser och ska-krav 

 
[Aktiverande] 

Strategi – Avgörande vägval och strategiområden från fullmäktigeberedningar 
Program – Avgörande vägval och programområden från andra än fullmäktigeberedningar 
Plan – Uppdrag, tidsram och ansvar 
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Bakgrund 
Kommunerna Tranemo och Ulricehamn har sedan flera år en samverkan kring It-frågor. 
Syfte 
Ramuppdraget är beställningen till samverkansnämnd It från Tranemo och Ulricehamns 
kommuner utifrån It-samverkan. Ramuppdraget beskriver hur förhållningssättet mellan 
kommunerna och It-enheten ska fungera. 

Inledning 
 
It är ansvarigt för att tillsammans med verksamheterna och med upphandling sköta de 
avtalsområden som ligger inom ramuppdraget. Till dessa områden räknas i första hand det 
som It själva är systemägare för dvs. teknisk It-infrastruktur (se nästa stycke) inkl. fast och 
mobil telefoni. It är också tillsammans med verksamheterna ansvariga för att avropsbara 
avtal finns för produktförsörjning inom området för t ex skrivare, kopiatorer, 
datorarbetsplatser, skoldatorer, mobila enheter som smartphones och surfplattor. 
It:s kompetenser krävs även i de upphandlingar som verksamheterna genomför. Här ska It 
medverka vid behov. 
 
Till teknisk It-infrastruktur räknas nätverk (aktiv utrustning inkl. UPS, mjukvara och 
kommunikation till Internet, plattform för fjärråtkomst/distansarbete), telefonväxel inkl. 
hänvisningssystem, e-postsystem, office-svit med chat-program, katalogtjänst (den 
användare loggar in och tilldelas behörighet i), struktur för lagring (av filer) samt system för 
säkerhetskopiering och serverrum med reservkraft (UPS). It räknas som systemägare för 
teknisk It-infrastruktur (TIS). 
 
Ändringar i ramuppdrag och sk. utvecklingsärenden/projekt 

Större ändringar i detta ramuppdrag sker en eller vid akuta behov (lagändring) max två 
gånger om året. Förslag på ändringar förs genom processen för beställar-It dvs. bereds av It-
forum utveckling och lyfts vidare till It-styrgrupp, för att slutligen föras vidare för politisk 
behandling i resp. kommunstyrelse där ramuppdrag och prislista fastställs.  
 
Som större ändring räknas ny funktion, It-tjänst eller nytt applikationsavtal/tillägg till 
befintligt avtal. Mindre förändringar utifrån detta ramuppdrag och dess beskrivningar 
kommer att ske hela tiden, dock kan en mindre ändring aldrig betyda att kostnaden för 
kommunerna eller It påverkas. Ej heller kan en förändring av It-tjänst ske vilket skulle 
betyda omfattande förändringar av de arbetssätt som använts inom kommunerna under en 
längre tid. Denna typ av förändringar måste gå via It-styrgrupp.  
 
Detta är definitionen av vad ett ”utvecklingsärende/projekt” är:  
 
Leder ett förslag till påverkan ekonomi och påverkan verksamhet så är det ett 
utvecklingsärende om det inte ryms inom en aktivitet som redan pågår eller beslutats sedan 
tidigare. 
 
It-styrgrupp/kommunchef beslutar om ett utvecklingsärende kan hanteras 
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tjänstemannavägen eller om det ska gå in i budgetprocess/ramuppdrag. 
 
Utvärdering av ny teknik sk. pilotprojekt ska även de passera It-forum utveckling och förses 
med ett uppdrag utifrån vilket de finansieras och utvärderas. Detta gäller både för It och för 
övriga verksamheter. 
 
När det gäller utvärdering av ny smartphone eller t ex ny version av Office-svit kan man säga 
att detta ingår som en del av uppdraget att tillhandahålla en befintlig funktion/It-
tjänst/produkt. Detta gäller så länge utvärderingen kan göras via avrop inom upphandlade 
avtal. 

Molntjänster 

Vid övergång till molntjänst är det viktigt att parterna (It + verksamhet) samråder. Det är 
viktigt att både säkerhetsmässiga (knutna till kommunens förmåga), verksamhetsmässiga, It-
tekniska och de juridiska aspekterna ses över innan en förändring igångsätts. 

Förändringar från tidigare ramuppdrag (2016) 

-Inledningen har omarbetats för att bli mer distinkt. 
-Avslut och eventuellt utköp av utrustning har förtydligats. 
-Utvecklingsuppdrag har flyttats från detta dokument till bilaga 1 för att skapa ett än mer 
tydligt uppdrag till samverkansnämnd It. 

It och relation med fastighetsägare 
 
För att få en smidighet i arbetet krävs en god dialog mellan It och resp. fastighetsägare vid 
förändringar. It ska kallas av fastighetsägaren till projektmöten när så behövs. 

Datakommunikation 
 
För att It-stöd ska fungera krävs att It till varje verksamhetsadress har fast 
nätverksanslutning. Fiber fram till verksamhetsadress bekostas av resp. kommun i samband 
med etablering. Likaså fast nät i byggnad (data+el).  

Installationer i fastighet 
 
It talar om vad för skåp, stativ eller liknande som önskas. It ska vare sig montera eller anvisa 
var fast installation ska ske i byggnad. Detta åvilar fastighetsägaren. It monterar sedan aktiv 
utrustning i dessa av fastighet monterade skåp/stativ.  

Reservkraft, kyla och brandskydd 
 
Det finns inga krav på lokal reservkraft utifrån It-stöd på någon verksamhetsadress. 
Undantagen är: Kommunkontoret Tranemo och Stadshuset Ulricehamn som även är 
ledningsplatser vid kommunernas krishantering 
 
Knutpunkter i kommunnät och driftplatser måste prioriteras avseende UPS. Detta för att 
delar av kommunnät inte ska slås ut vid kortare lokalt strömavbrott i knutpunkt. Fyra 
timmars driftreserv är tillfyllest för knutpunkt. För driftplats krävs även reservkraft matad 
med diesel som ständigt är beredd att utan manuell betjäning gå in och ta över 
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spänningsmatningen till driftplats. 
 
Kylanläggning tillhandahålls av fastighetsägaren. It har rätt att påverka utformningen av 
denna. 
 
Brandskydd tillhandahålls av fastighetsägaren. It har rätt att påverka utformningen av detta. 
 
Dessa installationer ska uppfylla de krav som för närvarande ställs av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap eller motsvarande krav som blivit gängse praxis. 

System för ärenderegistrering It 
 
Det helpdesksystem som It använder ska kunna användas av övriga verksamheter om så 
önskas. Detta kräver givetvis överenskommelser med It utifrån resurs/kostnad. It är 
systemägare för detta system. I nuläget (161124) utreds kostnaden för att ändra 
grundinställningarna i Nilex för att möjliggöra att fler verksamheter kan använda Nilex. 
Behov finns dokumenterade i flera verksamheter kring att kunna börja använda Nilex. 

Driftmeddelanden 
 
It ska använda kommunernas resp. Intranät (eller den plats som kommunerna anvisar) som 
plats för sin information som driftinformation, tjänster, avtal och priser. 

Incidentrapportering 
 
It ska självständigt rapportera It-incident på det sätt som kommunerna anvisar. De 
kommunala verksamheterna rapporterar incidenter för sin verksamhet. 

Val samt avrop av terminaltyper och registerhållning 
 
Kommunerna eftersträvar ett definierat utbud av datorer, smartphones och surfplattor. Detta 
utbud förvaltas av It utifrån arbetet i It-forum drift. Den ram som finns för detta arbete är de 
upphandlade avtal till vilka kommunerna är avropsberättigade. Alla inköp av denna typ av 
utrustning ska skötas av It eller ske med It:s kännedom. Vid val av utrustning ska utrustning 
med en längre livstid prioriteras framför utrustning med kortare kalkylerad livslängd 
(tillverkarens standardgaranti). Detta för att uppnå en balans mellan konsekvens för miljö 
och konsekvens för ekonomi. All utrustning som kan lagra information ska utan undantag 
registerhållas av It. Vidare ska arbetet kring produktförsörjning vara i balans med krav på 
god ekonomisk hushållning. 
 
Datorarbetsplats (stationär/bärbar), skrivare/kopiatorer, skärmar ska väljas utifrån krav på 
en teknisk livslängd av tre år. Denna typ av utrustning hyrs ut till verksamheterna mot 
kapitalkostnad. 
 
 
 
Fakturering 
 
It fakturerar prylar/tjänster som t ex USB-minnen andra åtaganden (t ex persontid) etc 
löpande 
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It fakturerar It-stöd/fast telefoni/applikation varje tertial (jan-maj-sep) (det pågår 2016-11-
24 utveckling kring förtydligande av It-stödskostnaderna samt framtagande av en effektivare 
”fakturering” med hjälp av QlikView). 
It fakturerar central kostnad en gång per år 
 
De debiteringsunderlag som levereras med It-fakturor avseende funktion/utrustning ska (på 
sikt) upplysa om vad som förändras från tidigare faktura utifrån funktion/utrustning. 
Fakturering sker ned på enhetsnivå utifrån kommunernas gottfinnande. 
Kommunernas verksamheter är ansvariga för att uppdatera inventarieregistret 
(tillhandahållet av It) vid personalomsättning eller flytt. 
It är ansvariga för att se till att bara aktiv (levererad) utrustning debiteras (se till att inaktiv 
utrustning avförs utan dröjsmål). 
Utrangerad utrustning ägs av It och hämtas av It. Uttjänt smartphone/surfplatta returneras 
till It för miljöåtervinning. 
It har rätt att tillämpa uppsägningstid/bindningstid för tjänst när det ligger finansiering av 
produkt i avtalet. När kund önskar säga upp utrustning i förtid (där utrustning ligger på 
finans) försöker It fördela om en utrustning till annan kund, dock ligger kostnaden kvar på 
den nuvarande kostnadsbäraren (kund) till dess att omfördelning av utrustning skett. 
 
Vid stöld (eller annan försäkringsskada) av utrustning sköter den som har 
arbetsmiljöansvaret för resp. lokal polisanmälan av It:s utrustning. Dialog sker sedan med It 
utifrån hur skadan kan regleras. 
 
En uppsagd applikation debiteras inte från och med kommande tertial. En ny applikation 
debiteras från och med kommande tertial. Debitering av applikation inleds och pågår så 
länge applikationen är installerad på en eller flera servrar hos It. 

Avslut och eventuellt utköp av utrustning 
 
Utrustning som ligger på hyra (utrustning i aktivt finansavtal/eller i aktiv investering) ska 
inte* köpas ut.   
 
*Försäljning av begagnad dator eller annan utrustning till personal kan bli föremål för 
förmånsbeskattning. För att undvika förmånsbeskattning finns krav på marknadsmässig 
prissättning av begagnad utrustning. Detta gör att personals utköp blir ointressant 
(priserna blir för höga). Den anställde kan lika gärna köpa en dator privat, ny eller 
begagnad och få garanti, vilket aldrig en kommun kan ge. 
 
Av skattemässiga skäl (ovan) kan endast elev köpa ut sin utrustning. Detta kan först ske när 
utrustningen lossköpts av kommunen från ev. finansavtal. 
 
Faktura eller kvitto ska ställas ut från kommunen till köparen som bevis för att inventarie 
övergått i privat ägo. Detta då kommunernas logotyp finns på utrustningen. 
 
Hantering av utrustning utifrån informationssäkerhet vid försäljning 
 
Viktig regel: Vid utköp har elev bara rätt att köpa loss den utrustning han/hon stadigvarande 
använt under utrustningens livslängd vid kommunen. Detta för att säkerställa att annan 
persons brev/arbetsmaterial INTE finns på utrustningen. 
 
All It-relaterad utrustning som använts vid kommunerna ska raderas av certifierad 
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leverantör innan vidareförsäljning till någon annan än den ursprungliga användaren sker. 
Protokoll för radering ska kunna uppvisas vid anmodan. 
 
I övrigt beskrivs krav på denna hantering av kommunernas resp. It-säkerhetspolicy. 

Beskrivning av applikationer (verksamhetssystem) 

Applikationsavtal tas fram av It tillsammans med resp. systemägare för de system som 
kommunerna prioriterar som samhällsviktiga. För mindre system kan det räcka med en 
kostnadsbeskrivning. En uppdaterad lista över prioriterade system ajourhålls av It-forum 
utveckling i dialog med säkerhetssamordnare.  
 
Av dessa avtal ska framgå: 
 
Verksamhetens ansvar (arbetsuppgifter utifrån systemförvaltning) 
It:s ansvar (arbetsuppgifter utifrån teknisk systemförvaltning) 
Systemskiss som beskriver de olika komponenterna i relation till varandra 

 
Kostnad för It-drift nedbruten på: 
Lagring 
Backup 
Serverresurs 
Maskinhall 
Integration 
Databas 
 
Support (personalkostnad): Driftresurs – upprätthållande av drift (definition: allt fortsätter 
som det är nu, endast säkerhetsuppdateringar av nuvarande versioner läses in, 
säkerhetskopiering och övervakning sker etc) Stödresurs till systemförvaltning (definition: 
det som behövs ytterligare för att göra det kund behöver ha stöd med dvs. arbetsuppgifterna 
utifrån systemförvaltning). 
 
Kostnaderna räknas fram utifrån en matematisk schablonmodell som tagits fram av 
kommunernas ekonomer och It tillsammans. It:s tidredovisning kan användas som stöd, vid 
utvecklingen av avtalen framöver, dock kommer förmodligen kostnad att nycklas ut över 
systemen i startläget. 
 
Kostnad för It-stöd, telefoni och applikationsdrift beskrivs i prislista. 
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Bilaga 1 

Krav och funktionsbeskrivning för It-support och It-stöd 
 
De olika ärenden som anmäls till It ska av It klassificeras i någon av följande ärendetyper: 
 
Beställning avser kunds beställning av utrustning, behörighet eller funktion 
Användarstöd avser kunds upplevelse av att behöva stöd 
Felanmälan avser kunds upplevelse av att en It-tjänst inte fungerar 
 
Givetvis kan interna ärendetyper användas för It:s eget bruk t ex för förvaltning av teknisk It-
infrastruktur. 
 
Inkommer ärende via telefon ska ärende registreras och hanteras i första kontakt med It. 
 
Vid pågående ärende kan kund kontakta tekniker direkt. 

Ärenden inkomna per telefon i kategorierna användarstöd och felanmälan ska i möjligaste 
mån lösas av supporten vid första kontakt. Kan inte ärendet lösas inom rimlig tid får ärendet 
läggas till tekniker. 
 
Handläggningstider för ärendetyp ska hålla sig inom: 

Användarstöd 1 arbetsdag* (ärendet avslutat) 
Felanmälan  1 arbetsdag* (ärendet avslutat) 
 
*Vid ”Inte-funktion” ska It sträva efter att lösa problem så fort som möjligt, helst inom 
samma arbetsdag, detta ska gå att följa upp. Inte-funktion innebär att en användare anser att 
en funktion enligt listan nedan inte fungerar. 
 
Till It-stöd räknas funktioner i tabellen nedan (hyra produkt inkl tjänst eller liknande), dessa 
funktioner prissätts som enskilda eller grupperade av It: 
 

Funktionellt krav Typ av tjänst 
Prenumeration/detaljer 

Förväntningar 
på support 

Inte-funktion, 
krav: avhjälpt 
inom en 
arbetsdag 

It-support Kommunerna önskar 
tillgång till It-support. 
Inkommer ärende via 
telefon ska ärende 
registreras och hanteras i 
första kontakt med It. 
 
Vid pågående ärende kan 
kund kontakta tekniker 

Tillgänglig 
07:30-16:30 
helgfria vardagar 
via telefon och e-
post/ 
självregistrering 
Ej lunchstängt. 
Fredagar stänger 
supporten kl 

- 
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direkt. 16.00. 

It-beredskap Kommunerna har beredskap 
från It utanför kontorstid. 

Personer i 
verksamheterna 
får tillgång till 
beredskapen 
dygnet runt via 
ett utvalt 
telefonnummer 
365 dagar om 
året exklusive It-
supports 
öppettider enligt 
ovan. 

- 

Kunna skriva ut rätt 
information 

Hyra 36 mån, med 
identifiering (follow-me-
print) vid skrivare/kopiator 
(beroende på utrustning) för 
att möjliggöra att utskrifter 
kan följa användaren. Efter 
de första 36 månaderna 
sjunker kostnaden och 
utrustningen står kvar med 
endast ett serviceavtal och 
en kostnad från It för t ex 
nätverk 

- Ja, avser 
nätverksskrivare 

Komma åt rätt 
information, baserat på 
personlig identifiering  

utifrån roll som elev, 
anställd, förtroendevald, 
konsult eller liknande 
 
personuppgifter i katalog 
ska tvättas mot skatteverket 

- Ja 

Spara information  personlig mapp eller i mapp 
utifrån tillhörighet i grupp 

- Ja 

Återställa information  It ska kunna återställa 
information som raderats, 
sparad i personlig/ grupp-
mapp sedan tidigare, sparad 
minst en dag i förväg 

- Ja 

Skydd av information  virusskydd, brandvägg, 
antispam ska finnas, för 
Ulricehamns kommun även 
skydd mot barnpornografi i 
nätverket (mot extra 

- Ja 
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kostnad) 

Trådlös åtkomst i 
byggnad  

Tjänst (hyra som förnyas 
med automatik), där så 
önskas, byggs mot 
beställning från verksamhet 

- Ja 

Fast telefoni med 
hänvisningsstöd och 
integration till 
plattform för resfria 
möten samt chat, 
samtalskostnad ska 
ingå som flat-rate i 
anknytningskostnaden 

Integration mellan 
hänvisning/telefoni med 
personalsystem.  
 
Fast telefon på skrivbordet 
ska undvikas om 
användaren i tjänsten även 
har smartphone 

- Ja 

E-post med 
gruppkalenderfunktion  

även för bokning av 
konferensrum, bilar mm 

- Ja 

Tillhandahålla 
plattform för guider 
och tips, även med 
processtöd 

Kallas Procydo. It förväntas 
använda 
plattformen för 
eget bruk (t ex 
supportguider) 
och bidra till 
dess 
gemensamma 
förvaltning 

Ja, 
tillhandahålla 
plattform 

Office-svit  Prenumeration per 
användare för Word, Excel, 
Powerpoint, Outlook, Skype 
for business beroende på 
version användaren har på 
sin datorarbetsplats 

It förväntas 
hänvisa till 
guider från 
annan part.  

Ja, programmen 
ska fungera, 
även Office 
2007 för de 
användare som 
har detta 

Mobil åtkomst för alla 
anställda till 
kommunens digitala 
resurser på distans med 
tvåfaktorsäkerhet  

BankId, SMS-biljett eller 
enigmamatris  
 
systemägare beslutar vilka 
verksamhetssystem som ska 
vara åtkomliga via tjänst 

It förväntas 
hänvisa till 
guider 

Ja, full support 
på kommunägd 
datorarbetsplats 

Distribution av 
programvaror  

till datorarbetsplats - Ja 

Skoldatorer ska kunna 
hanteras av skolans 

Hyra 36 månader med 
möjlighet till lossköp mot 

Stöd kring 
upphandling och 

Trådlöst nät ska 
fungera 
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personal, utan stöd av 
It om så önskas mot en 
lägre kostnad 

restvärde, möjlighet att 
sedan behålla dem i 
verksamhet 

registerhållning, 
funktion i 
trådlöst nät 
(separat 
beställning) 

Mobil telefoni (mobil 
terminal köps) 
tillhandahålls genom 
ett uppdaterat 
modellutbud detta 
gäller även surfplattor 
(hyrs) 

SIM-kort/abonnemang tills 
vidare hanteras i dialog med 
resp. kommun 

Support kring E-
postsynk och 
mobilt bredband. 
Ej för appar 

- 

Genom webbsida visa 
hur mobiltäckningen 
ser ut i kommunerna 

Samverka med t ex 
renhållningen inom 
kommunerna (läs sopbilar) 
aktualiseras t ex i samband 
med upphandling av 
mobiltrafik. Obs! Kan 
komma att kräva avtal med 
utförare = extra kostnad. 

Tjänst på webb 
tillhandahålls av 
annan part 

Nej 

Datorarbetsplats 
tillhandahålls genom 
ett uppdaterat 
modellutbud 

Tjänst (hyra som förnyas 
automatiskt med ny 
hårdvara efter 36-40 mån) 

It ska ge service 
på plats eller på 
distans beroende 
på 

Ja 

Fysisk flytt av 
datorutrustning på 
plats 

Engångstjänst - - 

Korttidshyra bärbar Pc Engångstjänst - Ja 

Introduktion surfplatta 
gäller grupper 

Engångstjänst - - 

Manuellt upplägg av 
funktionsadress (e-
post) 

Engångstjänst - - 

Ansökan 
användarkonto för ej 
anställd 

Engångstjänst - - 

Grundläggande 
tillgänglighetskrav till 

Det ska eftersträvas en 
teknisk tillgänglighet till It-
funktionerna i denna tabell  

- - 
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funktioner 

 

till 99,45% av tiden på ett 
år. Det skapar utrymme för 
ett servicefönster per månad 
á fyra timmar. Tid för 
oplanerade strömavbrott 
räknas ej. Denna siffra bör 
kunna följas upp per 
verksamhetsadress/funktion 
enligt ovan. 

 

Ramuppdrag utveckling 

Följande aktiviteter planeras 2017, klassade som utveckling där It-enheten är 
behjälplig: 

Plattform för e-tjänster, förstudie med interna resurser bedrivs 2016-2017. Ev 
igångsättande 2018. Låg påverkan på It förmodas under förstudie. 
E-arkiv, gemensam arkivarie. Ingen påverkan på It-enheten. 
Appar för Treserva, Ulricehamn, eventuellt införande 2017, påverkan på It går ej att 
uppskatta, förmodas mycket liten. 
ÄBIC/IBIC-modul i Treserva införs så snart klar från leverantör, påverkan på It går ej att 
uppskatta, förmodas mycket liten. 
Införande Incidentrapporteringssystem KIA från AFA försäkring vid båda 
kommunerna. Påverkan på It utifrån  integration med Personec i Ulricehamn och Tranemo. 
Annars mycket liten påverkan på It. 
Breddinförande av Office 2013/365. Påverkan på It utifrån utrullning av nya 
Officeprogram inkl Skype for business. Inleds under 2017. Totalt räknar It med 100h arbete 
för förberedelser och att rulla ut licenserna. Dock tillkommer mycket tid utifrån att hänvisa 
användarna rätt (till guider och tips) när man behöver stöd. 
Byte av ärende och dokumenthanteringssystem för MSB. Upphandling och införande 
under 2017-2018. Påverkan på It kan inte uppskattas i nuläget. 
Pilot välfärdsteknologi, välfärd Ulricehamn. Pilotdrift kan leda till enstaka 
frågeställningar till It. Ej klart i nuläget om det blir några piloter. 
Införande E-tjänst för grävtillstånd och TA-plan, Ulricehamn och Tranemo. Som 
tjänsten är beskriven leder detta inte till påverkan på It-enhet. 
Införande TES inom andra verksamheter (välfärd Ulricehamn). Ingen påverkan på It-
enhet, annat än vid beställning av ytterligare SmartPhones.  
Införande av modulen Marknadsplats i Raindance (Ulricehamn), mycket liten 
påverkan på It förmodas. 
Fortsatt införande av VISER larmsystem för Särskilt boende Hjälmå (Tranemo 
kommun). Befintligt system, men fortsatt påverkan på It utifrån uppsättande av ytterligare 
trådlösa nät.  
Övergång till ”nya Sjunet”, ersätter kommunikationstorget som används för 
kommunikation mellan kommunen, VGRegion och Inera. Påverkan på It har inte kunnat 
bedömas. 
Ny webbkarta för besökare baserad på HaJK-map, är en pilot som genomförs av 
Tranemo kommun där Ulricehamns MSB-enhet deltar. Påverkan på It-enheten motsvaras av 
fem dagars arbete för uppsättning av det som behövs utifrån teknik för piloten. 
Införande av Hjälpmedelsmodul för Treserva, är en ny modul för Omsorgssystemet i 
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Ulricehamns kommun. Påverkan på It bedömns som låg. 
Införande av Jämföreslsetjänst på Webben, är nya moduler i Stratsys för Ulricehamns 
kommun. Påverkan på It bedöms som låg. 
Ny version av bostadsanpassningsprogram, behovet avser både Ulricehamns och 
Tranemo kommuner. Den nya versionen är en molntjänst vilket kräver en analys utifrån 
informationssäkerhet före drifttagande. Påverkan på It bedöms som låg. 

 
Fråga kring införande av MDM (mobility device management) för Smartphones honom 
sektor Välfärd och omsorgssektionens verksamheter har diskuterats. Dock anser 
verksamheterna att man i nuläget klarar av att hantera sina Smartphones själva utifrån 
uppdatering och installation av appar. 
 

 

 
Utveckling It-enheten 2017 

Byte Switchar i ett flertal byggnader 1,5Mnkr 
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