
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kallelse/underrättelse 

 

Kommunstyrelsen   

 

 

Tid: 2018‐06‐18 kl. 08:00  

Plats: Forumsalen  

 

Föredragningslista 

Öppet sammanträde punkterna 3 – 27 

Hålltider för dagen: 

8:00‐10:00  Workshop ‐ Konkretisering av mål för skola, vård och omsorg 

10:00‐12:00  Information fastighetsfrågor ‐ Redovisning av utvärdering, Fasticon 

13:00‐14:00   Informationspunkter 3‐6 

14:00‐15:00  Föredragningar av beslutsärenden 7‐10, inkl. frågor (utan debatt) 

15:00‐15:30  Partiöverläggningar och fika 

15:30‐  Politisk diskussion och beslut  

 
 
 

Ärende  Dnr  Föredragande 

        

1.  Workshop ‐ Konkretisering av mål för 

skola, vård och omsorg 

  8:00‐10:00 

2.  Fastighetsfrågor ‐ Redovisning av 

utvärdering, Fasticon 

  10:00‐12:00 

3.  Information från Arbetsmarknadsenheten     13:00 Mary 

Andersson m. fl. 

4.  Information från förvaltningen    Carita Brovall 

5.  Redovisning av resursfördelningsmodell 

utan tidigare anpassningar 

  13:30 Thomas Åhman 

6.  Uppföljning kunskapsresultat    Thomas Åhman 

7.  Förskola och Fritidshem Dalstorps 

rektorsområde 

KS/2017:236  14:00 Thomas Åhman 
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Ärende  Dnr  Föredragande 

8.  Uppdrag från budgetberedningen‐ ta fram 

en diffrentierad taxa för kulturskolan 

KS/2018:86  Juan Ochoa‐

Echevarria 

9.  Vård och omsorgsboende på fyra orter  KS/2018:81  Solveig Eldenholm 

10.  Avsluta samverkansnämnd Miljö och bygg  KS/2018:383  Tony Hansen, 

Lennart Haglund 

11.  Ansökan från Svenska kyrkan om start av 

fristående förskola 

KS/2018:114   

12.  Förskoleplats 15 h  KS/2017:58   

13.  Stadieindelad timplan  KS/2018:297   

14.  Köp av förskolepaviljong Gudarp 39:1, 

Solhagen 

KS/2018:243   

15.  Remiss ‐ Effektivare energianvändning 

(SOU 2017:99) 

KS/2018:246   

16.  Remiss ‐ Lån och garantier för fler bostäder 

(SOU 2017:108) 

KS/2018:253   

17.  Underteckna personuppgiftsbiträdesavtal 

samt göra rättelse, korrigering och 

radering av personuppgifter 

KS/2018:319   

18.  Administrationsavgift kommunens bolag  KS/2018:333   

19.  Motion om att ta fram en plan för 

expressbygglov ‐ Nya Moderaterna 

KS/2017:419   

20.  Motion om inrättande av tjänster som 

vårdbiträde i Tranemo kommuns 

verksamheter 

KS/2017:449   

21.  Förändring av taxor vid färd till 

dagverksamheten Ringblomman. 

KS/2017:838   

22.  Riktlinjer för pedagogiska måltider  KS/2018:327   

23.  Rapport enligt Lex Sarah 2018M5‐M7  KS/2018:229   

24.  Utredning av risk för vårdskada T10499  KS/2018:151   

25.  Uppdrag ‐ Stöd till anhöriga  KS/2018:82   

26.  Uppdrag att djupare genomlysa 

fritidsverksamheten i Tranemo kommun 

KS/2017:662   

27.  Årsredovisning 2017 ‐ Sjuhärads 

kommunalförbund, Boråsregionen 

KS/2018:308   

28.  Delegeringsbeslut  KS/2018:112   

29.  Delgivningar  KS/2018:26   
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Ärende  Dnr  Föredragande 

30.  Utskottsprotokoll  KS/2018:2, 

KS/2018:5 

 

31.  Nämndprotokoll  PN/2018:1   

32.  Övriga protokoll     

33.  Rapporter     

34.  Övrigt     

       

 

 

 
Tranemo, 2018‐06‐07  

 

 

Tony Hansen    

Ordförande  Ida Josefsson  

  Processekreterare  

 
 



PROTOKOLLSUTDRAG 
Bildning‐ och kulturutskottet 
2018‐05‐17 

 

 

 

   
 

 

§ 51 

Förskola och Fritidshem Dalstorps rektorsområde 

(KS/2017:236) 

Bildnings‐ och kulturutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Förvaltningen får i uppdrag att utreda en nybyggnad av förskola och 

fritidshem i Nittorp och återkomma med förslag till byggnad och kalkyl 

under hösten 2018 

 Björkhagen byggs ut med två avdelningar enligt bifogad lokalplan. 

 Ta investeringsmedel i anspråk för utbyggnationen av Björkhagen. 

Beslutsmotivering 

Åsalyckan – Nittorp 

Eftersom Åsalyckans lokaler i Nittorp inte är dimensionerade och anpassade till 

dagens verksamhet enligt beskrivning i Bilaga 1 Nulägesbeskrivning Åsalyckan 

behöver underlag för beslut gällande en ny förskola tas fram förslag till byggnad 

och kalkyl vilket redovisas under hösten 2018 

 

 

Björkhagen ‐ Ljungbacken 

Motiveringen till det av förvaltningen föreslagna förslaget till beslut är att det är 

mer kostnadseffektivt att organisera verksamheten med fler avdelningar samlat 

än att bedriva många mindre verksamheter. Det är också svårare att skapa 

pedagogisk kvalitet i mycket liten verksamhet, vilket Ljungbacken nu är och 

kommer att vara framöver, med dagens kunskaper om utvecklingen av 

barntalen. 

 

Enligt redovisning nedan är skillnaden i kostnaderna för att bygga ut en 

respektive två avdelningar är inte så stor, och då det också enligt förvaltningens 

uppskattning kostar 5 ‐ 7 % mer att ansluta en andra avdelning i efterhand, ser 

förvaltningen därför att det är bättre att nu direkt ta höjd för att kunna utöka 

verksamheten i Dalstorp på Björkhagens förskola. 

 

Med de utmaningar som förvaltningen står inför gällande ekonomiska 

anpassningar förordas därför att Björkhagen byggs ut med två avdelningar och 

att Ljungbackens förskola avvecklas. 
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Ärendet 

Ärendet påbörjades 2017‐02‐16 då förvaltningen fick uppdraget att  

återkomma med en beskrivning och diskussionsunderlag av ärendet till partigrupperna 

angående lokalfrågan av förskolor i rektorsområde Dalstorp. (BKU Dnr KS/2017:147) 

Diskussionsunderlaget presenterades för BKU 2017‐04‐20 

 

Efter samråd mellan utskotten 2018‐01‐18 har förvaltningen fått uppdraget att ta 

fram förslag gällande olika alternativ för dimensionering av förskolor i Nittorp 

och Dalstorp.  

 

Ärendet behandlar framtida förskoleverksamhet i Nittorp och där förvaltningen 

ser behov av ett uppdrag att ta fram förslag till nybyggnation utifrån den 

nulägesbeskrivning som tagits fram (Bilaga 1) 

 

Ärendet behandlar också mer i detalj alternativen och perspektiven på ett beslut 

gällande framtida förskoleverksamheten Dalstorp och om det skall byggas en 

eller två nya avdelningar vid förskolan Björkhagen samt de konsekvenser detta 

får för barn och vårdnadshavare i Dalstorp och även Ljungsarp. 

 

Eftersom att förskoleverksamheten i Ljungsarp på Ljungbackens förskola är 

sammankopplade med verksamheten i Dalstorp då ett antal vårdnadshavare 

boende i Dalstorp hänvisas plats i Ljungsarp, samt att barntalen är vikande i 

Ljungsarp, måste även effekterna för Ljungbacken belysas vid en utbyggnad av 

Björkhagen. 

 

För att få ett heltäckande beslutsunderlag har förvaltningen valt att beskriva 

nedanstående alternativ samt de olika perspektiven och konsekvenserna för vart 

och ett av dessa: 

 

 Björkhagens förskola byggs ut med två avdelningar och verksamheten på 

Ljungbacken avvecklas. 

 Björkhagens förskola byggs ut med två avdelningar och verksamheten på 

Ljungbacken fortsätter. 

 Björkhagens förskola byggs ut med en avdelning och verksamheten på 

Ljungbacken fortsätter. 

 Björkhagens förskola byggs ut med en avdelning och Ljungbacken avvecklas. 

 

Utredningen redovisas i Bilaga 2 Nulägesbeskrivning och framtida alternativ för 

förskoleverksamhet i Dalstorp och Ljungsarp 



  

 

 

3 (3)  

 

 

Samtliga alternativ omfattar nytt tillagningskök och personalutrymmen vid 

Björkhagen. Kök och matsal är dimensionerat för 4 avdelningar och ca 70 barn. 

Detta samt kraven på de pedagogiska lokalerna beskrivs i Bilaga 3 Lokalprogram 

Björkhagen. 

 

Utifrån underlaget i Bilaga 2 föreslår förvaltningen en utbyggnad av Björkhagens 

förskola med två avdelningar och avveckling av Ljungbackens förskola grundat i 

ekonomiska och pedagogiska skäl. Målsättningen är att en utbyggnad är klar i 

augusti 2019. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018‐05‐03 

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning Åsalyckan 

Bilaga 2 Nulägesbeskrivning och framtida alternativ för förskoleverksamhet i 

Dalstorp och Ljungsarp 

Bilaga 3 Lokalprogram Björkhagens förskola 

Föredragning och debatt 

Sektionschef Thomas Åhman föredrar ärendet och svarar på frågor.  

Beslutet skickas till 

Lärandesektionen 

Ekonomifunktionen (när beslut handlar om ekonomi) 

Status  

Kommunstyrelsen 

 
 



 
 

 

 

Vår ref: Per Ambjörnsson 

Planeringsledare 

Datum:2018‐04‐11 

Dnr: KS/2017:236  

 

 

Utökning av förskoleverksamhet i RO Dalstorp  

 

Förslag till beslut 

 Förvaltningen får i uppdrag att utreda en nybyggnad av förskola och 

fritidshem i Nittorp och återkomma med förslag till byggnad och kalkyl 

under hösten 2018 

 Björkhagen byggs ut med två avdelningar enligt bifogad lokalplan och 

Ljungbackens förskola avvecklas. 

 Ta investeringsmedel i anspråk för utbyggnationen av Björkhagen. 

Beslutsmotivering 

Åsalyckan – Nittorp 

Eftersom Åsalyckans lokaler i Nittorp inte är dimensionerade och anpassade till 

dagens verksamhet enligt beskrivning i Bilaga 1 Nulägesbeskrivning Åsalyckan 

behöver underlag för beslut gällande en ny förskola tas fram förslag till byggnad 

och kalkyl vilket redovisas under hösten 2018 

 

 

Björkhagen ‐ Ljungbacken 

Motiveringen till det av förvaltningen föreslagna förslaget till beslut är att det är 

mer kostnadseffektivt att organisera verksamheten med fler avdelningar samlat 

än att bedriva många mindre verksamheter. Det är också svårare att skapa 

pedagogisk kvalitet i mycket liten verksamhet, vilket Ljungbacken nu är och 

kommer att vara framöver, med dagens kunskaper om utvecklingen av 

barntalen. 

 

Enligt redovisning nedan är skillnaden i kostnaderna för att bygga ut en 

respektive två avdelningar är inte så stor, och då det också enligt förvaltningens 

uppskattning kostar 5 ‐ 7 % mer att ansluta en andra avdelning i efterhand, ser 

förvaltningen därför att det är bättre att nu direkt ta höjd för att kunna utöka 

verksamheten i Dalstorp på Björkhagens förskola. 

 



 
 

 

 

Med de utmaningar som förvaltningen står inför gällande ekonomiska 

anpassningar förordas därför att Björkhagen byggs ut med två avdelningar och 

att Ljungbackens förskola avvecklas. 

 

Ärendet 

Ärendet påbörjades 2017‐02‐16 då förvaltningen fick uppdraget att  

återkomma med en beskrivning och diskussionsunderlag av ärendet till partigrupperna 

angående lokalfrågan av förskolor i rektorsområde Dalstorp. (BKU Dnr KS/2017:147) 

Diskussionsunderlaget presenterades för BKU 2017‐04‐20 

 

Efter samråd mellan utskotten 2018‐01‐18 har förvaltningen fått uppdraget att ta 

fram förslag gällande olika alternativ för dimensionering av förskolor i Nittorp 

och Dalstorp.  

 

Ärendet behandlar framtida förskoleverksamhet i Nittorp och där förvaltningen 

ser behov av ett uppdrag att ta fram förslag till nybyggnation utifrån den 

nulägesbeskrivning som tagits fram (Bilaga 1) 

 

Ärendet behandlar också mer i detalj alternativen och perspektiven på ett beslut 

gällande framtida förskoleverksamheten Dalstorp och om det skall byggas en 

eller två nya avdelningar vid förskolan Björkhagen samt de konsekvenser detta 

får för barn och vårdnadshavare i Dalstorp och även Ljungsarp. 

 

Eftersom att förskoleverksamheten i Ljungsarp på Ljungbackens förskola är 

sammankopplade med verksamheten i Dalstorp då ett antal vårdnadshavare 

boende i Dalstorp hänvisas plats i Ljungsarp, samt att barntalen är vikande i 

Ljungsarp, måste även effekterna för Ljungbacken belysas vid en utbyggnad av 

Björkhagen. 

 

För att få ett heltäckande beslutsunderlag har förvaltningen valt att beskriva 

nedanstående alternativ samt de olika perspektiven och konsekvenserna för vart 

och ett av dessa: 

 

 Björkhagens förskola byggs ut med två avdelningar och verksamheten på 

Ljungbacken avvecklas. 

 Björkhagens förskola byggs ut med två avdelningar och verksamheten på 

Ljungbacken fortsätter. 

 Björkhagens förskola byggs ut med en avdelning och verksamheten på 

Ljungbacken fortsätter. 



 
 

 

 

 Björkhagens förskola byggs ut med en avdelning och Ljungbacken 

avvecklas. 

 

Utredningen redovisas i Bilaga 2 Nulägesbeskrivning och framtida alternativ för 

förskoleverksamhet i Dalstorp och Ljungsarp 

 

Samtliga alternativ omfattar nytt tillagningskök och personalutrymmen vid 

Björkhagen. Kök och matsal är dimensionerat för 4 avdelningar och ca 70 barn. 

Detta samt kraven på de pedagogiska lokalerna beskrivs i Bilaga 3 Lokalprogram 

Björkhagen. 

 

Utifrån underlaget i Bilaga 2 föreslår förvaltningen en utbyggnad av Björkhagens 

förskola med två avdelningar och avveckling av Ljungbackens förskola grundat i 

ekonomiska och pedagogiska skäl. Målsättningen är att en utbyggnad är klar i 

augusti 2019. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018‐05‐03 

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning Åsalyckan 

Bilaga 2 Nulägesbeskrivning och framtida alternativ för förskoleverksamhet i 

Dalstorp och Ljungsarp 

Bilaga 3 Lokalprogram Björkhagens förskola 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 

Beslutet skickas till 

Lärandesektionen 

Ekonomifunktionen (när beslut handlar om ekonomi) 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Status  

 



 
 

 

 

  

Thomas Åhman  Per Ambjörnsson  

Sektionschef  Planeringsledare  



 

  Datum: 2018‐05‐02 

    
  

 

  

 

Lärandesektionen   

Postadress: 514 80 Tranemo  Besöksadress: Storgatan 26 

Telefon: 0325‐57 60 00  Telefax: 0325‐771 32    

E‐post: kommun@tranemo.se  www.tranemo.se  1 (3) 
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Nulägesbeskrivning Åsalyckans förskola och fritidshem i 

Nittorp 

På Åsalyckan bedrivs idag både förskola och fritidshem.  

VT‐18: förskola 20 barn, fritidshem 14 elever 

Prognos HT‐18: 3 barn slutar på förskolan och går till skolan och 4 (3) barn finns i kö till 

förskolan och ett barn fött 16 ‐ 17 som inte är placerat eller i kö. 

 

Kvalitet, Arbetsmiljö 

Lokalen på Åsalyckan är inte anpassad till verksamhet med så många barn. 

Totalt finns 210 kvm för 34 barn (6,18 kvm/barn) vilket inte ger bra förutsättningar för 

pedagogiskt arbete även om alla inte är på plats hela tiden. 

En lokal med många barn på liten yta skapar oro i gruppen. Då köket ligger med ingång 

endast från avdelningen skapar även detta oro som stör verksamheten.  

För de äldre eleverna på Fritids finns ingen möjlighet till avskildhet vilket behövs när 

eleverna är trötta efter en skoldag. 

 

Beskrivning av lokalen 

Tamburen är väldigt liten och gör att arbetet med framför allt de yngsta barnen blir tungt 

och slitsamt då det inte finns plats att varken förvara barnens kläder eller utrymme att 

vara på för på/avklädning.  

Det enda förråd som finns på förskolan ska idag räcka till såväl omklädningsrum för 

kökspersonal, förråd för lokalvården och tvättstuga. 

 

Det finns endast ett mycket begränsat utrymme för personalen. Detta utrymme används 

idag till såväl arbetsrum som personalrum. Rummet utnyttjas även av kökspersonalen då 

de har rast. Personaltoaletten är placerad så man måste passera det lilla 

personalutrymmet. Den toalett där skötbord finns är inte anpassad för detta utan är 
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väldigt trång och tungarbetad. För Fritidseleverna finns endast ett stort rum. Det är stora 

problem med att få en jämn värme i huset, och dåligt med solskydd på fritids. 

Sammantaget är det slitsamt för pedagoger/kökspersonal att arbeta på Åsalyckan då 

lokalen har stora brister. 

 

Köket 

2008 övergick Dalstorps rektorsområde till ”kyld mat”. Det innebär att man tillagar mat i 

centralkök och snabbt kyler ner den. Man har sedan leverans två gånger i veckan till 

mottagningsköken där man värmer upp maten. Detta skulle genomföras på alla enheter, 

men på Åsalyckans förskola gjordes aldrig den ändringen bland annat på grund av att 

Tranemo kommun inte äger fastigheten, och det krävs omfattande åtgärder för att 

anpassa köket. Detta medför att man varje dag har levererat kyld mat som man värmer 

upp från Dalstorpskolan med en extraleverans utöver de ordinarie leveranserna som går 

två gånger i veckan till övriga enheter. Det ger en sämre kvalitet på maten som måste 

varmhållas. En sårbar organisation som måste leverera mat dagligen en specifik tidpunkt.  

 

Köket är mycket trångt, inte anpassat alls för offentlig måltidsverksamhet. Fungerar inte 

idag som mottagningskök tillfredsställande utan delar av den lilla ”matsalen” måste 

användas för servering och diskhantering. Ytorna är av organiskt material med stor risk 

för bakteriell tillväxt och mycket svårstädat, ugnen och spisen är inte anpassad för 

storkökskantiner och ventilationen är inte avsedd för nuvarande verksamhet.  

Idag körs mat från Ljungsarps tillagningskök dagligen av ansvarig kock.  

 

Fastigheten 

Lokalerna för Åsalyckan hyr vi av Tranemobostäder med ett avtal som går att säga upp 

till 2020. Lokalen är från början byggd som en villa och sedan tillbyggd en gång. Det är 

inte möjligt att bygga till för ytterligare en avdelning om fritidseleverna skall vara där då 

det inte finns plats på tomten. Dessutom är förskolan byggd på en tomt där detaljplanen 

säger bostäder så det är mycket tveksamt om det går att göra några bygglovspliktiga 

åtgärder på byggnaden. Därför är det tveksamt om det går det att bygga om så att den 

fungerar för en förskoleavdelning. Det krävs ganska omfattande åtgärder bland annat på 

köket för att få till funktionella lokaler. 

 

Det finns lämplig kommunal mark att bygga en ny förskola i Nittorp i området mellan 

befintlig bebyggelse och kyrkan söder/öster om väg 156. Det skulle i så fall vara en 
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förskola med 2 avdelningar där man då också har plats för fritidseleverna. Dock måste 

det till en ändring av detaljplanen för området då nuvarande ändamål endast avser 

bostäder. 

 



 

  Vår ref: Per Ambjörnsson 

Planeringsledare  

Datum: 2018‐05‐03 

    

  

 

  

 

Lärandesektionen   

Postadress: 514 80 Tranemo  Besöksadress: Storgatan 26 

Telefon: 0325‐57 60 00  Telefax: 0325‐771 32  Direkt: 0325‐57 64 26  Mobil: 070‐617 93 81 

E‐post: per.ambjornsson@tranemo.se  www.tranemo.se  1 (7) 
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Bilaga 2 Nulägesbeskrivning och framtida alternativ för 

förskoleverksamhet i Dalstorp och Ljungsarp 

Bakgrund 

Ärendet påbörjades 2017‐02‐16 då förvaltningen fick uppdraget att  

återkomma med en beskrivning och diskussionsunderlag av ärendet till partigrupperna 

angående lokalfrågan av förskolor i rektorsområde Dalstorp. (BKU Dnr KS/2017:147) 

Diskussionsunderlaget presenterades för BKU 2017‐04‐20 

 

Efter samråd mellan utskotten 2018‐01‐18 har förvaltningen fått uppdraget att ta 

fram förslag gällande olika alternativ för dimensionering av förskolor i Nittorp 

och Dalstorp.  

 

Eftersom att förskoleverksamheten i Ljungsarp på Ljungbackens förskola är 

sammankopplade med verksamheten i Dalstorp då ett antal vårdnadshavare 

boende i Dalstorp för närvarande hänvisas plats i Ljungsarp, måste även 

effekterna för Ljungbacken belysas vid en utbyggnad av Björkhagen. 

 

Nuläge och prognos för förskoleverksamhet läsåret 2018 ‐ 2019 

Ljungbacken förskola – Ljungsarp 

Ljungbackens förskola finns inrymd i lokaler i Kuben. Lokalerna är av 

förhållandevis god kvalité och det finns gott om plats. 

Alla måltider serveras i en egen matsal. 

 

På Ljungbacken bedrivs idag både förskola och fritidshem.  

Vt‐2018 finns 17 barn inskrivna på förskolan, varav 7 kommer från Dalstorp, 18 

elever inskrivna på fritidshemmet. 5 barn slutar på förskolan för att börja i 

förskoleklass på Dalstorpskolan till hösten. 

 

Augusti 2018: Prognos 13 barn inskrivna på förskolan, varav 3 kommer från 

Dalstorp, (frivilligt stannat kvar trots erbjudande om att få plats i Dalstorp) 19 

elever inskrivna på fritidshemmet. Lovtillsyn uppskattas till fyra ytterligare barn 

vid lov. 
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Januari 2019: 13 barn på förskolan varav 3 kommer från Dalstorp 

4 barn slutar på förskolan för att börja i förskoleklass på Dalstorpskolan till 

hösten 2019. 

 

Prognos för läsåret 2019 ‐ 2020 

HT‐2019: 10 barn inskrivna på förskolan, varav 2 kommer från Dalstorp (dessa 

har tidigare valt att stanna kvar), 19 elever inskrivna på fritidshemmet. Lovtillsyn 

uppskattas till fyra ytterligare barn vid lov. 

 

 

Björkhagens förskola 

HT‐2017: 46 barn inskrivna. 6 barn från Dalstorp går på Ljungbackens förskola. 

Björkhagen består av tre avdelningar där en av dessa (Hallonet) är tillfälligt 

förlagd till skolan i den lilla fristående villan (Adress Badvägen 5).  

Måltider serveras på respektive avdelning. 

 

Villan vid skolan är ursprungligen en lärarbostad som av och till använts till 

olika ändamål inom skola och förskola. Lokalen är dock av sådan kvalité att den 

inte långsiktigt fungerar vare sig för skola eller förskola. Den är liten och delad 

på två plan med liten trång trappa emellan och med för låg takhöjd i alla rum. 

Här kan endast ca 12 barn vistas då lokalen är dåligt anpassad med tambur och 

toalett. Under tiden skolan byggdes om användes den för olika 

undervisningsändamål. 

Målsättningen är att avveckla förskoleverksamheten i denna fastighet då 

Björkhagen byggs ut. 

 

På Björkhagen bedrivs idag bara förskoleverksamhet.  

Fritidshemmet Grankotten i Dalstorp är förlagt till lokaler på Dalstorpskolan.  

 

VT‐2018: 41 barn inskrivna på förskolan. 11 barn slutar på förskolan för att börja i 

förskoleklass på Dalstorpskolan. 

 

HT‐18:  Prognos 46 barn inskrivna på förskolan om samtliga barn i den 

åldersgruppen ansöker om plats. 

 

Avdelningen Hallonet har en kapacitet för ca 11 barn. Idag är man 10 barn och 2 

vuxna på Hallonet. Till HT‐ 2018 skulle det vara 13 barn och tre vuxna på 
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Hallonet. För att skapa möjligheter att ta emot eventuella nyinflyttat barn i den 

åldersgruppen väljer vi att dela gruppen och ha en mindre grupp barn på 

Hallonet. 

 

Tre vårdnadshavare har valt att stanna kvar på Ljungbacken men har erbjudits 

överflyttning. Detta har tillgodosetts. 

 

VT‐2019: 51 barn på förskolan. 13 barn slutar på förskolan för att börja i 

förskoleklass på Dalstorpskolan. 

 

Prognos för läsåret 2019 ‐ 2020 

HT‐2019: 38 barn inskrivna på förskolan. (12 nya) 

 

VT‐20: 38 barn inskrivna på förskolan. 10 barn slutar på förskolan för att börja i 

förskoleklass på Dalstorpskolan till hösten. 

 

 

Förvaltningen har identifierat följande alternativ 

 

1. Björkhagens förskola byggs ut med två avdelningar. 

 

Konsekvenser för Ljungbackens förskola 

Verksamheten fortsätter men med ett minskande barnunderlag i 

Ljungsarp. Barn tidigare hänvisade till Ljungbacken från Dalstorp ryms 

nu på Björkhagen och kan då komma välja det alternativet.  

Kvar kan det då vara 8 barn i förskolegruppen. Under våren 2020 lämnar 

sedan två barn för förskoleklass. 

Detta är mycket liten förskolegrupp med spridning i åldrar från 1 ‐ 5 år. 

Där det i 4 åldersgrupper finns ett barn (år 2016 4 barn födda) 

 

Med en liten förskolegrupp i blandade åldrar finns det en problematik att 

bedriva en verksamhet enligt läroplanens krav. 

 

Gruppen för eleverna på fritidshemmet minskar något och är HT 2019 ca 

13 st vilket inte får några pedagogiska konsekvenser. 

 

Konsekvenser för Björkhagens förskola 

Avveckling av avdelning Hallonet. 
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Teoretisk beläggning på förskolans 4 avdelningar: Teoretisk beläggning 

på 10‐10‐10‐10. 

 

 

Kostnader 

Kostnader för utbyggnation av två avdelningar:  

Totalkostnad på 17 300 000 kr (se lokalprogram) 

 

Personalkostnaderna uppskattas öka med en 100% tjänst dvs ca 500 000 

kr. 

 

Drift‐och underhållskostnaderna ökar med 170 000 kr/år (inkl lokalvård) 

Kapitalkostnaderna ökar med 840 000 kr/år 

 

 

 

2. Björkhagen byggs ut med två avdelningar och Ljungbackens förskola 

avvecklas 

 

Konsekvenser för Ljungbackens förskola 

Vårdnadshavare får åka till Dalstorp för att hämta och lämna barnen på 

både förskola och fritidshem. 

 

Konsekvenser för Björkhagens förskola 

Samtliga barn från Ljungbacken hänvisas till Björkhagens förskola vilket 

innebär en teoretisk beläggning på 12‐12‐12‐12. Det skapas ett utrymme 

för ytterligare cirka 12 ‐ 15 barn. 

 

Barnen på fritidshemmet Ljungblomman hänvisas till Grankottens 

fritidshem i Dalstorp. Detta innebär att de skall av vårdnadshavare 

hämtas och lämnas i Dalstorp istället för i Ljungsarp. 

Gruppen på Grankotten blir då ca 40 barn Fredrik /Lena 

Lokalerna är idag inte riktig anpassade för denna storlek, så fler 

klassrum/lokaler behöver tas i anspråk och anpassas till en kombinerad 

verksamhet vilket är genomförbart. Dalstorpskolan har idag hög 

beläggning och det är trångt i lokalerna. 

Lokalerna på Tallkotten kan här var en resurs. 

Vid avveckling av Ljungbacken minskade kostnader för kost på  

på max 25 % av heltid vilket motsvarar ca 100 tkr. 
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Kostnader 

Kostnader för utbyggnation av två avdelningar:  

Totalkostnad på 17 300 000 kr (se lokalprogram) 

 

Personalbudget för Ljungbacken överförs till Björkhagen och Grankotten  

 

Drift‐och underhållskostnaderna ökar med 170 000 kr/år (inkl lokalvård) 

Kapitalkostnaderna ökar med 840 000 kr/år 

 

Vid avveckling av Ljungbacken minskade kostnader för kost på  

på max 25 % av heltid vilket motsvarar ca 100 tkr. 

 

 

3. Björkhagens förskola byggs ut med en avdelning  

 

Konsekvenser för Ljungbackens förskola 

Verksamheten fortsätter men med ett minskande barnunderlag i 

Ljungsarp. Barn tidigare hänvisade till Ljungbacken från Dalstorp ryms 

nu på Björkhagen och kan då komma välja det alternativet.  

Kvar kan det då vara 8 barn i förskolegruppen. Detta är en mycket liten 

förskolegrupp med spridning i åldrar från 1 ‐ 5 år. Där det i 4 

åldersgrupper finns ett barn (år 2016 4 barn födda). 

Under våren 2020 lämnar sedan två barn för förskoleklass. I 

verksamheten finns då HT 2020 6 barn. 

 

 

Konsekvenser för Björkhagens förskola 

Vid utbyggnad med en avdelning och samtidig avveckling av 

avdelningen Hallonet räcker platserna till för alla de barn som kan ansöka 

om förskoleplats i Dalstorp inklusive de som tidigare valt att stanna kvar 

på Ljungbacken. Totalt ca 40 st barn. 

Förvaltningens bedömning är att det finns plats för ytterligare ca 5 ‐ 8 

barn på förskolan med möjligheter att skapa förutsättningar för en bra 

verksamhet i enlighet med läroplanen. 

 

 

 

Kostnader 
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Kostnader för utbyggnation av en avdelning:  

Totalkostnad på 15 000 000 kr. (se lokalprogram) 

Personalkostnaderna uppskattas öka med en 100% tjänst dvs ca 500 000 

kr. 

 

Drift‐och underhållskostnaderna ökar med 100 000 kr/år (inkl lokalvård) 

Kapitalkostnaderna ökar med 680 000 kr/år 

 

 

 

4. Björkhagens förskola byggs ut med en avdelning och förskolan 

Ljungbacken läggs ned 

 

Utifrån underlagen i alternativ 3 blir slutsatsen att barnen från 

Ljungbacken kan hänvisas till Björkhagen. Med dagens kunskaper är 

prognosen då att det är ca 48 barn i verksamheten fördelat på 3 

avdelningar (17‐17‐12). Detta innebär att verksamheten är helt fullbelagd 

och det kan innebära problem att erbjuda plats för barn som tillkommer. 

Det finns då ingen förskola i Ljungsarp att hänvisa till. 

 

Barnen på fritidshemmet Ljungblomman hänvisas till Grankottens 

fritidshem i Dalstorp. Detta innebär att de skall av vårdnadshavare 

hämtas och lämnas i Dalstorp istället för i Ljungsarp. 

Gruppen på Grankotten blir då ca 40 barn. 

Lokalerna är idag inte riktig anpassade för denna storlek, så fler 

klassrum/lokaler behöver tas i anspråk och anpassas till en kombinerad 

verksamhet vilket är genomförbart. Dalstorpskolan har idag hög 

beläggning och det är trångt i lokalerna fram till klockan 14.40 då de äldre 

eleverna slutar. Här kommer då sannolikt villan (Tallkotten) att behöva 

användas. 

 

 

Kostnader 

Kostnader för utbyggnation av en avdelning:  

Totalkostnad på 15 000 000 kr. (se lokalprogram) 

Personalbudget för Ljungbacken överförs till Björkhagen och Grankotten  

 

Drift‐och underhållskostnaderna ökar med 100 000 kr/år (inkl lokalvård) 

Kapitalkostnaderna ökar med 680 000 kr/år 
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Vid avveckling av Ljungbacken minskade kostnader för kost på  

på max 25 % av heltid vilket motsvarar ca 100 tkr. 

 

 

Övrigt 

 

Tallkotten/Hallonet fastigheten på Badvägen 5 

Eftersom det över tid har funnits behov av att använda fastigheten föreslår 

förvaltningen att den bibehålls under ytterligare något år.  

Under kommande tre läsår är det trångt på skolan. Skulle 

fritidshemsverksamheten utökas skulle denna lokal användas för avlastning till 

dess att skolan slutar klockan 14.40. 

Skulle det inte finnas behov av fastigheten framöver avyttras den. 

 

Bygga ut 1+1 avdelning 

En uppskattning från förvaltningen är det kostar 5 ‐ 7 % mer om man bygger 

först en avdelning och sedan ytterligare en. 

 

Förslag till beslut: 

Utifrån detta underlag föreslår förvaltningen en utbyggnad av Björkhagens 

förskola med två avdelningar och avveckling av Ljungbackens förskola utifrån i 

första hand ekonomiska och pedagogiska skäl. Målsättningen är att en 

utbyggnad är klar i augusti 2019. 

 

 



 

  Vår ref: 

Lena Johansson 

Förskolechef  

Datum: 2018‐04‐27 

    

  

 

  

 

Lärandesektionen, Dalstorps rektorsområde 

Postadress: Kyrkvägen 6, 514 60 Dalstorp  Besöksadress: Dalstorpskolan, Kyrkvägen 6, Dalstorp 

Telefon: 0325‐57 60 00  Telefax: 0325‐771 32  Direkt: 0325‐57 65 80 

E‐post: ulla.andersson@tranemo.se  www.tranemo.se  1 (7) 
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Utökat lokalbehov på Björkhagen i Dalstorp 

Uppdragsbeskrivning 

Förvaltningen fick i uppdrag att ta fram ett lokalbehovsprogram för ytterligare en 

avdelning inklusive utökade personalutrymmen samt undersökning av kökets kapacitet. 

(BKU/AU 151008) 

Behovet av platser på förskolan Björkhagen i Dalstorp har ökat de senaste åren och för att 

kunna ge vårdnadshavare i Dalstorp fortsatt erbjudande om barnomsorgsplats på orten 

föreslås en utbyggnad av Björkhagens förskola. I Dalstorp har funnits privat barnomsorg 

i form av pedagogisk omsorgsverksamhet, vilken avvecklades 2015‐12‐31.  

Detta har medfört att kön till förskoleplatser snabbt utökats och den aktuella 

barnomsorgskön ger i nuläget ett behov av minst tre avdelningar på orten vilket då 

kräver en utbyggnad av minst en avdelning. För att ta hand om kön så öppnades 2016 en 

avdelning för 5‐åringar i Tallkottens lokaler vid Dalstorpskolan där det finns det idag 

finns 11 inskrivna barn. 

 

Verksamhetsbeskrivning 

Björkhagen utökas med minst en avdelning. Denna avdelning ska anpassas för alla åldrar 

för att uppnå största möjliga flexibilitet då åldersfördelningen bland barnen på en liten 

ort snabbt kan förändras. 

Ytan på avdelningen ska anpassas till max 20 barn 

Placeringen av ytterligare avdelningar planeras så att samverkan kan ske vid öppning 

och stängning. En sammanhållen förskola med goda möjligheter till samverkan mellan 

avdelningarna ger en ökad flexibilitet och resursmässiga vinster. 

Vid tillbyggnad av Björkhagen ser vi behov av förändring av lokalerna enligt följande 

beskrivning. 

 

Gemensamma personalutrymmen 

Behoven baseras på att antalet personal ökar samt att de lokaler vi har idag inte är 

förenliga med de behov som finns i dagens förskolor.  Det gemensamma 

personalutrymmet behöver innehålla: 
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o Personalrum för 12 medarbetare med micro, kylskåp och möjlighet att koka kaffe 

dvs ett enkelt pentry. 

o Arbetsrum med en arbetsplats för varje avdelning samt för kökets personal och 

utrymme för pedagogernas arbetsmaterial. 

o Ett mindre vilrum i anslutning till personalrum. 

o Ett samtalsrum 

o Två personaltoaletter varav en hvc. 

o Omklädningsrum för 12 medarbetare 

o Ett gemensamt materialförråd för hela förskolan 

o Gemensamt städförråd  

o Sammantaget skall ovanstående rum och funktioner inrymmas på en yta om 100 

kvm. 

 

Nya avdelningar 

o Yta för max 20 barn 

o Kapprum delat i en entré med god plats för barnens olika ytterkläder, 

personalens arbetskläder, torkrum och möjlighet att spola av barnens kläder. 

Förvaringsmöjligheter för material som används utomhus (reflexvästar, 

extrakläder etc). Golvvärme.                                                                                           

Hall med plats för upphängning/förvaring av barnens innekläder/extrakläder.  

o Stort lekrum med altandörr. Plats för fast förvaring ex högskåp. 

o Skapanderum med golvbrunn diskbänk med över och underskåp. Vattentåligt 

ytskikt på väggarna 

o Litet lekrum med väggytor för ev förvaring. 

o Vilrum med madrassförråd i fast inredning. 

o Tvättrum med två toaletter varav en hvc inkl dusch, rostfri tvättränna. 

Toaletterna ska vara avgränsade med dörr. Skötbord höj och sänkbart. 

Skötplatsen ska vara avskärmad och ha god plats för förvaring (skåp/hyllor) 

o Vagnförråd gemensamt för huset med ingång utifrån. 

o Avdelningsförråd för lek och förbrukningsmaterial. 
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o Sammantaget skall en ny avdelning med beskrivna rum och funktioner 

inrymmas på en yta av 125 kvm 

 

 

Restaurang 

För att underlätta arbetet runt måltiderna för såväl måltidspersonal, lokalvård som 

pedagoger föreslår vi att alla måltider serveras i en restaurang. 

Att servera måltiderna på förskolan i en gemensam restaurang istället för på respektive 

avdelning skapar förutsättningar för ett utvecklat pedagogiskt arbete då man slipper all 

planering runt måltiden på avdelningarna. Även möbleringen på avdelningen kan mera 

följa barnens behov och aktiviteter och inte styras av antalet sittplatser som behövs vid 

måltiderna. 

Restaurangen kan även under dagen, då inga måltider serveras, användas till musikrum, 

temaarbete, pedagogiskt kök, rytmik, drama, scen samt under kvällar även som 

samlingsrum vid personalträffar, föräldramöten och liknande. Dessa alternativa 

aktiviteter bör beaktas vid planeringen av lokalen. 

o Restaurang för 40 barn. 

o Ett pedagogiskt kök placerat på ena sidan av matsalen.  

o Möjlighet att ha en scen.  

o En toalett (hvc) i anslutning till matsalen.  

o Matservering via buffé eller ev hål i väggen i vuxenhöjd med upphöjt golv på en 

sida för barnen.  

o Diskinlämning via hål i väggen. Upphöjt golv för barnen.  

o Sammantaget skall en ny restaurang med beskrivna rum och funktioner 

inrymmas på en yta av 70 kvm. 

Restaurangen bör hamna centralt i huskroppen och vara lätt att nå från samtliga 

avdelningar. På detta sätt blir den en sammanhållande yta för förskolan för gemensamma 

aktiviteter och ökad möjlighet till samverkan. 

Genom en central placering kan den även fungera som en invändig förbindelselänk 

mellan förskolans äldre och nyare del. 

 

Allmänt 

o Skydd för vind sol och regn för liten lekyta under varma, soliga eller våta dagar. 
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o Innerbelysning med dimmerfunktion. 

o Belysningsstyrning med manuell tändning och automatisk släckning via 

rörelsevakt. 

o Glaspartier mellan rummen för god överblick. 

o God ljudmiljö i samtliga lokaler.  

o Solavskärmning för fönster på fasad mot öster och söder 

 

Kök 

Idag körs kyld mat från Dalstorpskolan en gång i veckan som värms i köket. Köket 

kommer efter ombyggnation fungera som tillagningskök för 60 portioner men planeras 

för en kapacitet på 80 portioner.  

Köket är litet och är i behov av att byggas ut. Främst då med anledning av ökat antal 

portioner och ändring från serveringskök till tillagningskök.  

Köket behöver ses över från grunden för att erhålla ett bra varuflöde och erforderliga 

ytor för mottagning, förvaring och beredning. Även utrymmen för disk och 

avfallshantering bör ses över.  

Diskinlämning byggs om så att gästen själv lämnar in disken enligt ”hål i väggen” 

principen. En anpassad ramp byggs i matsalen så att gästerna når lätt samtidigt som det 

blir en normal arbetshöjd för medarbetarna i kökets diskutrymme.  

Maskinparken behöver kompletteras med litet stekbord/häll, 40 liters kokgryta, 20 liters 

degblandare, en till ugn samt nya och fler kylskåp och frysskåp (dimensionera för totalt 

ca tre kylar och två frysar).  

Även en omfördelning och anpassning av arbetsytor och diskhoar gör att mer utrymme 

utnyttjas.  

I anslutning till matsal byggs en fast serveringsdel med värmeri, kyldel för dryck och 

sallader samt förrådsutrymme för karotter, uppläggningsbestick etc.  

Kökets ytor anpassas så att en heltidskock kan arbeta där. Separat omklädningsrum och 

WC anordnas för en kökspersonal. 

Sammantaget skall ett ombyggt kök med rum och funktioner enligt denna redovisning 

inrymmas på en yta om 40 kvm 

 

 

 



  

 

 

5 (7)  

 

 

Utemiljö och tomt 

Utemiljön bör ses över och kompletteras utifrån ökat antal barn.  

Björkhagens utemiljö är idag uppskattad av pedagogerna, barnen och vårdnadshavarna. 

Gården är stor och varierad och erbjuder olika lekmiljöer. Med den yta som finns idag 

klarar vi även en avdelning till. 

 

Gården kan i dag avdelas och möjligheten att göra det behöver finnas även framöver. 

 

Gården behöver vara flexibel så att den kan varieras i yta utifrån barngruppens behov. 

En del i gårdens användbarhet är att den är utmanande i alla delar även när den delas av 

med till exempel grindar. Vi strävar efter att yngre och äldre barn ska kunna mötas under 

utevistelsen för att umgås och lära av varandra. Detta ställer krav på att gården är 

planerad så att de yngre barnen fritt kan röra sig då gården öppnas upp utan att utsättas 

för fara från aktiviteter (t.ex. gungor och klätterborgar) som är avsedda för de äldre 

barnen.  

 

Vi önskar att gården är variationsrik, med olika miljöer och möjligheter till olika 

aktiviteter. Samtidigt som gården ska erbjuda motorisk utmaning och olika miljöer 

behöver den vara planerad så att personalen lätt kan ha överblick över barnen.  

En viktig aspekt är belysningen på byggnaden och ute på gården. Dels för att lysas upp 

under förskolans öppettider den mörkaste årstiden men även under kvällar och helger 

Ytterligare tre personalparkeringar bör anordnas, och angöringen för varutransporter och 

avfallshantering ses över så att den kan anordnas utan att något fordon behöver backa. 

Tillbyggnaderna skall placeras så att det i framtiden går att bygga till ytterligare en 

avdelning. 

Den sydvästra delen av tomten har högt grundvatten och det kommer krävas åtgärder 

för att dränera bort detta. 

 

Teknik och miljö 

Utöver tillämpliga myndighetskrav skall följande beaktas 

o Tillbyggnaden skall förses med solceller i lämplig omfattning utifrån tillgängliga 

takytor i lämpligt väderstreck. 

o Uppvärmning med vattenburet system, golvvärme i entréer och radiatorer i 

övriga utrymmen. Värmeförsörjning genom utökning av befintlig fjärrvärme. 
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o Byggnaden utförs med trä i bärande konstruktion och fasader som väl ansluter 

till befintlig byggnad. 

o Grundläggning med platta på mark. Radontät. 

o Nybyggnaden skall projekteras för en energianvändning på max 70 

kWh/kvm/Atemp/år inräknat såväl energi för uppvärmning som fastighets‐ och 

hushållsenergi. 

o Material innehållande PVC, fenoler, formaldehyd samt blandmaterial med 

okända egenskaper undviks. Mineralull undviks i invändiga ytskikt. 

o Belysning skall vara av typ LED med utbytbara ljuskällor. 

o Tilluftsdon av textil undviks. 

 

Sammanställning av ytor och kostnader 

1 ny förskoleavdelning      125 kvm 

Gemensamma ytor      100 kvm 

Restaurang och kök      110 kvm 

Summa        335 kvm 

 

2 nya förskoleavdelning      250 kvm 

Gemensamma ytor      140 kvm 

Restaurang och kök      110 kvm 

Summa        500 kvm 

 

1 avdelning 

Ombyggnad av ca 100 kvm och tillbyggnad av ca 235 kvm till en kostnad av ca 30 000 kr 

per kvm vilket då innebär 10 050 000 kr 

Därtill kommer upprustning av utemiljö och trafiksäkerhet samt inventarier för ca 1 800 

000 kr vilket då innebär en totalkostnad på 11 850 000 kr 

 

2 avdelningar 

Ombyggnad av ca 100 kvm och tillbyggnad av ca 400 kvm till en kostnad av ca 30 000 kr 

per kvm vilket då innebär 15 000 000 kr. 
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Därtill kommer upprustning av utemiljö och trafiksäkerhet samt inventarier för ca 2 300 

000 kr vilket då innebär en totalkostnad på 17 300 000 kr 

 

Kostnaderna ovan bygger på att befintligt förslag revideras och förenklas. 

 

Tidplan 

Lokalerna kan vara klara för inflyttning ca 12 månader efter beslut om att projektet skall 

genomföras. 

 

Lena Johansson    Emma Wallin 

Förskolechef      Kostchef 

 

Per Ambjörnsson    Lennart Haglund 

Planeringsledare    Projektledare 

 

Thomas Åhman  

Sektionschef 

 

 



PROTOKOLLSUTDRAG 
Bildning‐ och kulturutskottet 
2018‐05‐17 

 

 

 

   
 

 

§ 48 

Samråd AU‐BKU ‐ Uppdrag från budgetberedningen‐ ta fram 

en diffrentierad taxa för kulturskolan (KS/2018:86) 

Bildnings‐ och kulturutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar 

 Antar förslag 1 som ny taxa för kulturskolan. 

 Antar förslag på ny instrumenthyra med 100 kr per elev och termin. 

 Samråd genomförs. 

Reservation 

Karin Peterson (M) reserverar sig mot beslutet om att anta föreslagen taxa och 

instrumenthyra. 

Beslutsmotivering 

Förvaltningen har fått uppdraget att ta fram en differentierad taxa för 

kulturskolan inför skolans uppstart höstterminen 2018. 

Under läsåret 17/18 arbetar kulturskolan avgiftsfritt och prioriterar nya grupper. 

Vi utvecklar verksamheten med flera kurser för att vidga deltagandet. Fler 

ungdomar deltar idag i verksamheten. Förvaltningen har tagit fram 3 förslag på 

taxa för deltagande i kulturskolan samt ett förslag på ny taxa för instrumenthyra. 

Ärendet 

Förvaltningen har fått uppdraget att ta fram en differentierad taxa för 

kulturskolan inför skolans uppstart höstterminen 2018. Förslag presenterades för 

budgetberedningen 2018‐02‐21 och förvaltningen fick i uppdrag att ta fram 

förslag till beslut som är följande: 

 Förslag 1 innebär att varje elev betalar 200 kr/termin oavsett hur många 

ämnen eleven läser eller om det finns syskon som läser. (100% 

ämnesrabatt men ingen syskonrabatt). 

 

 Förslag 2 innebär syskon‐/ämnesrabatt (50%) 1:a syskonet/ämnet 200 kr 

Fler syskon/ämnen 100 kr. Samma system som vi har nu. För varje nytt 

ämne en elev läser eller för varje nytt syskon som börjar läsa på 

Kulturskolan utgår en ämnes‐/syskonrabatt om 50%. 
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 Förslag 3 innebär samma avgift rakt över (per ämne) är 171 kr. (Ingen 

ämnes‐ eller syskonrabatt). 

 

Utöver förslag om ny taxa föreslår förvaltningen även att ny instrumenthyra ska 

vara 100 kr per elev och termin.  

 

Förslagen innebär oförändrad taxa för vuxna. 

 

Kulturskoleavgift 

Kulturskolans terminsavgift har ökat under åren till dagens nivå på 726 kr per 

termin. Den differentierade taxan består av 50 % syskonrabatt och 50 % 

flerämnesrabatt. Orkester, kör, ensemble, läger etc. ingår alltid kostnadsfritt och 

är ett komplement till undervisningen. Kulturskolan gör ingen skillnad om 

undervisningen sker individuellt eller i grupp. Målet är att det inte ska finnas 

kvalitativa skillnader och möta elevernas särskilda behov och förväntningar.  

 

Omvärlden  

På riksnivå är den genomsnittliga terminsavgiften 643 kr – en minskning med 4 

% sedan 2013. Danderyd med 1720 kr ligger högst i landet följd av Täby med 

1700 kr och Vaxholm med 1650 kr. 

16 kommuner var avgiftsfria 2016 och antalet har ökat med 60 % sedan 2013. 

Kommuner utan terminsavgift är Boden, Bräcke, Degerfors, Hudiksvall, 

Härjedalen, Luleå, Orsa, Ragunda, Skinnskatteberg, Strömsund, Svenljunga, 

Sundsvall, Åre, Älvkarleby, Örnsköldsvik och Östhammar (Marks kommun tog 

bort avgiften 2017). 

  

Avgiften på regional nivå: 

Svenljunga kulturskola    avgiftsfritt 

Marks kulturskola    avgiftsfritt  

Borås kulturskola    300 kr per termin 

Ulricehamn musikskola    725 kr per termin 

Herrljunga musikskola  720 kr per termin (max taxa per familj 

1440) 

Vårgårda musikskola    650 kr per termin, från årskurs 9   950 kr 

per termin 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018‐04‐19 

Förslag på ny taxa fr.o.m. HT‐18 

Föredragning och debatt 

Sektionschef Thomas Åhman föredrar ärendet och svarar på frågor.  

Beslutet skickas till 

Samhällsutvecklingssektionen 

Ekonomifunktionen (när beslut handlar om ekonomi) 

Status  

Kommunstyrelsen 
 



 
 

 

 

Vår ref: Pernilla Kronbäck 

Sektionschef  

Datum:2018‐04‐19 

Dnr: KS/2018:86  

 

 

Tjänsteskrivelse ‐ differentierad taxa för kulturskolan  

 

Förslag till beslut 

 Antar förslag 1 som ny taxa för kulturskolan 

 Antar förslag på ny instrumenthyra med 100 kr per elev och termin 

Beslutsmotivering 

Förvaltningen har fått uppdraget att ta fram en differentierad taxa för 

kulturskolan inför skolans uppstart höstterminen 2018. 

Under läsåret 17/18 arbetar kulturskolan avgiftsfritt och prioriterar nya grupper. 

Vi utvecklar verksamheten med flera kurser för att vidga deltagandet. Fler 

ungdomar deltar idag i verksamheten. Förvaltningen har tagit fram 3 förslag på 

taxa för deltagande i kulturskolan samt ett förslag på ny taxa för instrumenthyra. 

Ärendet 

Förvaltningen har fått uppdraget att ta fram en differentierad taxa för 

kulturskolan inför skolans uppstart höstterminen 2018. Förslag presenterades för 

budgetberedningen 2018‐02‐21 och förvaltningen fick i uppdrag att ta fram 

förslag till beslut som är följande: 

‐ Förslag 1 innebär att varje elev betalar 200 kr/termin oavsett hur många 

ämnen eleven läser eller om det finns syskon som läser. (100% 

ämnesrabatt men ingen syskonrabatt). 

 

‐ Förslag 2 innebär syskon‐/ämnesrabatt (50%) 1:a syskonet/ämnet 200 kr 

Fler syskon/ämnen 100 kr. Samma system som vi har nu. För varje nytt 

ämne en elev läser eller för varje nytt syskon som börjar läsa på 

Kulturskolan utgår en ämnes‐/syskonrabatt om 50%. 

 

‐ Förslag 3 innebär samma avgift rakt över (per ämne) är 171 kr. (Ingen 

ämnes‐ eller syskonrabatt). 

 

Utöver förslag om ny taxa föreslår förvaltningen även att ny instrumenthyra ska 

vara 100 kr per elev och termin.  



 
 

 

 

 

Förslagen innebär oförändrad taxa för vuxna. 

 

Kulturskoleavgift 

Kulturskolans terminsavgift har ökat under åren till dagens nivå på 726 kr per 

termin. Den differentierade taxan består av 50 % syskonrabatt och 50 % 

flerämnesrabatt. Orkester, kör, ensemble, läger etc. ingår alltid kostnadsfritt och 

är ett komplement till undervisningen. Kulturskolan gör ingen skillnad om 

undervisningen sker individuellt eller i grupp. Målet är att det inte ska finnas 

kvalitativa skillnader och möta elevernas särskilda behov och förväntningar.  

 

Omvärlden  

På riksnivå är den genomsnittliga terminsavgiften 643 kr – en minskning med 4 

% sedan 2013. Danderyd med 1720 kr ligger högst i landet följd av Täby med 

1700 kr och Vaxholm med 1650 kr. 

16 kommuner var avgiftsfria 2016 och antalet har ökat med 60 % sedan 2013. 

Kommuner utan terminsavgift är Boden, Bräcke, Degerfors, Hudiksvall, 

Härjedalen, Luleå, Orsa, Ragunda, Skinnskatteberg, Strömsund, Svenljunga, 

Sundsvall, Åre, Älvkarleby, Örnsköldsvik och Östhammar (Marks kommun tog 

bort avgiften 2017). 

  

Avgiften på regional nivå: 

Svenljunga kulturskola    avgiftsfritt 

Marks kulturskola    avgiftsfritt  

Borås kulturskola    300 kr per termin 

Ulricehamn musikskola    725 kr per termin 

Herrljunga musikskola  720 kr per termin (max taxa per familj 

1440) 

Vårgårda musikskola    650 kr per termin, från årskurs 9   950 kr 

per termin 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018‐04‐19 

Förslag på ny taxa fr.o.m. HT‐18 



 
 

 

 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 

Beslutet skickas till 

Samhällsutvecklingssektionen 

Ekonomifunktionen (när beslut handlar om ekonomi) 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Status  

 

  

Pernilla Kronbäck   Juan Ochoa‐Echevarria 

Sektionschef  Kulturchef  



Förslag på ny taxa fr.o.m. HT-18

Förutsättningar

Enligt uppdraget skulle vi räkna med en genomsnittlig intäkt på 200 kr/elev och termin 

baserat på det genomsnittliga antalet elever tre år tillbaka.

P.g.a. att vi elevregister byttes fr.o.m. våren 2017 kan vi endast få fram uppgifter för 2017.

Nedan har vi valt att endast använda siffror från vårterminen då höstterminen kan vara

missvisande p.g.a. många fler elever p.g.a. fri Kulturskola fr.o.m. hösten 2017.

Totalt antal elever VT-2017 254

Varav antal unika elever VT-2017 181

Varav antal rabatterade elever VT-2017 73

(Syskon och elever som läser mer än ett ämne)

Uppskattning antal syskon VT-2017 36,5

(Uppskattar att hälften av rabatterade elever är syskon)

Genomsnittlig intäkt/elev/termin 200

Totala intäkter HT-18 43 500         

(200 kr/elev*(181+36,5 elever))

Förslag på ny taxa

1. 200 kr per elev (100% ämnesrabatt) 200              

Varje elev får betala 200 kr/termin oavsett hur många ämnen eleven läser eller om det 

finns syskon som läser. (100% ämnesrabatt men ingen syskonrabatt).

2. Syskon-/ämnesrabatt (50%)

1:a syskonet/ämnet 200              

Fler syskon/ämnen 100              

Samma system som vi har nu. För varje nytt ämne en elev läser eller för varje nytt syskon

som börjar läsa på Kulturskolan utgår en ämnes-/syskonrabatt om 50%.

3. Samma avgift rakt över (per ämne) 171              

Varje nytt ämne kostar lika mycket oavsett hur många ämnen man läser eller om det finns

syskon som läser. (Ingen ämnes- eller syskonrabatt).

Ovanstående förslag innebär oförändrad taxa för vuxna

Övrigt

I uppdraget ingår inte att ändra taxan för instrumenthyran men förvaltningen ser att det

krävs en förändrad taxa i och med att inköpspriserna av instrument har blivit lägre.

Instrumenthyra enligt nuvarande taxa 303              

Instrumenthyra VT-2017 14 241         

Antal elever som hyrt VT-2017 47

Förslag: ny instrumenthyra 100              

Total intäkt 4 700           
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§ 93 

Samråd AU‐BKU: Uppdrag från budgetberedningen‐ ta fram en diffrentierad 

taxa för kulturskolan (KS/2018:86) 

Allmänna utskottets beslut 

 Samråd genomförs mellan utskotten. 

 Noterar informationen. 

Beslutsmotivering 

Förvaltningen har fått uppdraget att ta fram en differentierad taxa för 

kulturskolan inför skolans uppstart höstterminen 2018. 

Under läsåret 17/18 arbetar kulturskolan avgiftsfritt och prioriterar nya grupper. 

Vi utvecklar verksamheten med flera kurser för att vidga deltagandet. Fler 

ungdomar deltar idag i verksamheten. Förvaltningen har tagit fram 3 förslag på 

taxa för deltagande i kulturskolan samt ett förslag på ny taxa för instrumenthyra. 

Ärendet 

Förvaltningen har fått uppdraget att ta fram en differentierad taxa för 

kulturskolan inför skolans uppstart höstterminen 2018. Förslag presenterades för 

budgetberedningen 2018‐02‐21 och förvaltningen fick i uppdrag att ta fram 

förslag till beslut som är följande: 

1. Förslag 1 innebär att varje elev betalar 200 kr/termin oavsett hur många 

ämnen eleven läser eller om det finns syskon som läser. (100% 

ämnesrabatt men ingen syskonrabatt). 

 

2. Förslag 2 innebär syskon‐/ämnesrabatt (50%) 1:a syskonet/ämnet 200 kr 

Fler syskon/ämnen 100 kr. Samma system som vi har nu. För varje nytt 

ämne en elev läser eller för varje nytt syskon som börjar läsa på 

Kulturskolan utgår en ämnes‐/syskonrabatt om 50%. 

 

3. Förslag 3 innebär samma avgift rakt över (per ämne) är 171 kr. (Ingen 

ämnes‐ eller syskonrabatt). 
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Utöver förslag om ny taxa föreslår förvaltningen även att ny instrumenthyra ska 

vara 100 kr per elev och termin.  

 

Förslagen innebär oförändrad taxa för vuxna. 

 

Kulturskoleavgift 

Kulturskolans terminsavgift har ökat under åren till dagens nivå på 726 kr per 

termin. Den differentierade taxan består av 50 % syskonrabatt och 50 % 

flerämnesrabatt. Orkester, kör, ensemble, läger etc. ingår alltid kostnadsfritt och 

är ett komplement till undervisningen. Kulturskolan gör ingen skillnad om 

undervisningen sker individuellt eller i grupp. Målet är att det inte ska finnas 

kvalitativa skillnader och möta elevernas särskilda behov och förväntningar.  

 

Omvärlden  

På riksnivå är den genomsnittliga terminsavgiften 643 kr – en minskning med 4 

% sedan 2013. Danderyd med 1720 kr ligger högst i landet följd av Täby med 

1700 kr och Vaxholm med 1650 kr. 

16 kommuner var avgiftsfria 2016 och antalet har ökat med 60 % sedan 2013. 

Kommuner utan terminsavgift är Boden, Bräcke, Degerfors, Hudiksvall, 

Härjedalen, Luleå, Orsa, Ragunda, Skinnskatteberg, Strömsund, Svenljunga, 

Sundsvall, Åre, Älvkarleby, Örnsköldsvik och Östhammar (Marks kommun tog 

bort avgiften 2017). 

  

Avgiften på regional nivå: 

Svenljunga kulturskola      avgiftsfritt 

Marks kulturskola      avgiftsfritt  

Borås kulturskola      300 kr per termin 

Ulricehamn musikskola      725 kr per termin 

Herrljunga musikskola                           720 kr per termin (max taxa 

per familj 1440) 

Vårgårda musikskola      650 kr per termin, från 

årskurs 9           950 kr per termin 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018‐04‐19 

Förslag på ny taxa fr.o.m. HT‐18 
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Föredragning och debatt 

Sektionschef Thomas Åhman föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Samhällsutvecklingssektionen 

Ekonomifunktionen (när beslut handlar om ekonomi) 

Status 

Kommunstyrelsen  
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§ 87 

Samråd AU och OFU ‐ Vård och omsorgsboende på fyra orter 

(KS/2018:81) 

 

Omsorgs‐ och folkhälsoutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar 

 Noterar informationen 

Ärendet 

I samband med att budgeten antogs för 2018 fick förvaltningen i uppdrag att 

utreda behov av vård och omsorgsboende på fyra orter i kommunen. 

Utredningen ska innehålla befolkningsprognos, lokalförutsättningar (nya och 

befintliga), fördelning av platser, ekonomi och tidsaspekt. Utredningen ska även 

belysa möjligheten att kombinera andra verksamheter, aktiviteter och 

boendeformer i de lokaliteter där vård‐ och omsorgsboende kommer att bedrivas 

i framtiden. 

Syftet med utredningen är att se över möjligheterna till vård‐ och omsorgboende 

och mellanboende på fyra orter. Utredningen har tagit fram förslag på 

omfördelning av vård och omsorgsplatser samt förslag på tillskapande av 

mellanboende enligt följande. 

Samråd genomförs. 

 

Hjälmå  

Omvandlas sju befintliga vård‐ och omsorgsboendelägenheter till mellanboende. 

Beräknad ombyggnadskostnad, 2 750´ 

 

Glimmringe 

Omvandlas tio befintliga vård‐ och omsorgsboendelägenheter till mellanboende. 

Beräknad ombyggnadskostnad, 3 150´ 

 

Radhusvägens trygghetsboende (Solbacken) 

Omvandlas 27 till vård‐ och omsorgsboende, fördelat på 11 lägenheter för 

somatik samt åtta plus åtta lägenheter gruppboende för kognitiv svikt. 

Beräknad ombyggnadskostnad, 38 820´ 
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Gudarpsgården ingen förändring 

 

Driftskostnad för uppstart av ny verksamhet samt utökning av ytterligare vård‐

omsorgsboendeplatser beräknas uppgå till, 7 412´ 

 

Innan beslut om ombyggnation av trygghetsboende på Radhusvägen 4 i 

Länghem till vård‐ och omsorgsboende bör kostnaden jämföras med kostnad för 

nybyggnation av vård och omsorgsboende. Där möjlighet ges att få en modern 

välanpassad verksamhetslokal för att bedriva ett vård‐ och omsorgsboende för 

äldre. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018‐05‐08 

Utredning‐ vård‐ och omsorgsboende på fyra orter 

Uppdrag vård‐ och omsorgsboende 

Föredragning och debatt 

Sektionschef Solveig Eldenholm föredrar ärendet 

Beslutet skickas till 

Omsorgssektionen 

Status  

Kommunstyrelsen 

 
 



 
 

 

 

Vår ref: Solveig Eldenholm 

Sektionschef omsorg 

Datum:2018‐05‐08 

Dnr: KS/2018:81  

 

 

Tjänsteskrivelse ‐ Uppdrag ‐ Vård och omsorgsboenden på 

fyra orter  

 

Omsorgs‐ och folkhälsoutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar 

 Noterar utredningen    

Ärendet 

I samband med att budgeten antogs för 2018 fick förvaltningen i uppdrag att 

utreda behov av vård och omsorgsboende på fyra orter i kommunen. 

Utredningen ska innehålla befolkningsprognos, lokalförutsättningar (nya och 

befintliga), fördelning av platser, ekonomi och tidsaspekt. Utredningen ska även 

belysa möjligheten att kombinera andra verksamheter, aktiviteter och 

boendeformer i de lokaliteter där vård‐ och omsorgsboende kommer att bedrivas 

i framtiden. 

Syftet med utredningen är att se över möjligheterna till vård‐ och omsorgboende 

och mellanboende på fyra orter. Utredningen har tagit fram förslag på 

omfördelning av vård och omsorgsplatser samt förslag på tillskapande av 

mellanboende enligt följande. 

 

Hjälmå  

Omvandlas sju befintliga vård‐ och omsorgsboendelägenheter till mellanboende. 

Beräknad ombyggnadskostnad, 2 200´ 

 

Glimmringe 

Omvandlas tio befintliga vård‐ och omsorgsboendelägenheter till mellanboende. 

Beräknad ombyggnadskostnad, 2 520´ 

 

Radhusvägens trygghetsboende (Solbacken) 

Omvandlas 27 till vård‐ och omsorgsboende, fördelat på 11 lägenheter för 

somatik samt åtta plus åtta lägenheter gruppboende för kognitiv svikt. 

Beräknad ombyggnadskostnad, 34 300´ 



 
 

 

 

 

Gudarpsgården ingen förändring 

 

Driftskostnad för uppstart av ny verksamhet samt utökning av ytterligare vård‐

omsorgsboendeplatser beräknas uppgå till, 7 412´ 

 

Innan beslut om ombyggnation av trygghetsboende på Radhusvägen 4 i 

Länghem till vård‐ och omsorgsboende bör kostnaden jämföras med kostnad för 

nybyggnation av vård och omsorgsboende. Där möjlighet ges att få en modern 

välanpassad verksamhetslokal för att bedriva ett vård‐ och omsorgsboende för 

äldre. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018‐05‐08 

Utredning‐ vård‐ och omsorgsboende på fyra orter 

Uppdrag vård‐ och omsorgsboende 

Föredragning och debatt 

Sektionschef Solveig Eldenholm föredrar ärendet 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ändrar förslag till beslut till från godkänner utredningen till noterar utredningen 

Ulf? 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att utskottet beslutar enligt förslag 

Beslutet skickas till 

Omsorgssektionen 

Ekonomifunktionen  

Status 

Kommunstyrelsen  

 

  

Solveig Eldenholm   Anna Jogeland 

Sektionschef omsorg   Funktionschef omsorg 



 

      

 

    

 

 

 

Utredning vård- och omsorgsboende 
på fyra orter 

 



  

 

 

 

Innehåll 

Inledning 1 

Bakgrund 1 

Utredning 1 
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Bakgrund 

I samband med att budgeten antogs för 2018 fick förvaltningen i uppdrag att utreda 

behov av vård och omsorgsboende på fyra orter i kommunen. 

Utredningen ska innehålla befolkningsprognos, lokalförutsättningar (nya och befintliga), 

fördelning av platser, ekonomi och tidsaspekt. Utredningen ska även belysa möjligheten 

att kombinera andra verksamheter, aktiviteter och boendeformer i de lokaliteter där 

vård‐ och omsorgsboende kommer att bedrivas i framtiden. 

Syftet med utredningen är att se över möjligheterna till vård och omsorgboende och 

mellanboende på fyra orter. 

 

Utredning 

Idag finns 133 lägenheter på kommunens vård‐ och omsorgsboende vara två platser 

används för växelvård kognitiv svikt, sex platser används för somatisk korttidsvård. 

Resterande 125 platser är permanentboende. 60 platser är avsedda för personer med 

kognitivsvikt och 71 för personer med somatisk sjukdom. 

 

Prognos delområden – befolkningsutveckling 65 år och äldre 

(statistik tagen från KS:2017:441) 

 

Prognosen från SCB innehåller en fördelning av befolkningsutvecklingen för kommunens 

större orter; Tranemo, Dalstorp, Limmared och Länghem samt småorter samlat. 

Även om Länghem har den största procentuella ökningen av äldre i åldern 80+ kommer 

orten ändå att ha minst antal äldre 80+ år 2026. 

 Tranemo 80+ Dalstorp 80+ Limmared 80+ Länghem 80+ Småorter 80+ Kommun 80+ 

2017 755 246 311 106 394 120 335 63 1035 206 2830 761 

2026 877 289 336 135 417 146 378 121 1098 266 3106 964 



  

 

 

Boendeplan för äldre KS/2011:197 

I beredningsuppdraget Boendeplan för äldre från 2012 beskrivs att vård‐ och 

omsorgsboendet har utvecklats till att bli en boendeform för äldre med de allra största 

behoven. Den positiva hälsoutvecklingen vittnar dock om en starkare hälsa även i hög 

ålder. Tillsammans med den tekniska och medicintekniska utvecklingen kan vi förvänta 

oss en stor grupp äldre (75‐89 år) som är vid relativt god hälsa och som kan inneha en 

hög grad av självständighet om de ges de rätta förutsättningarna. Beredningen bedömde 

därför 2012 att behovet av denna form av boende var tillräcklig och att kommunen 

istället borde satsa på seniorboenden och trygghetsboenden. 

 

Mellanboende 

Myndigheten för vårdanalys har tagit fram en rapport som heter ”Hemtjänst, vård‐ och 

omsorgsboende eller mitt emellan?” Enligt undersökningen så uppgav drygt hälften av 

morgondagens äldre att de vill flytta till någon form av mellanboende även om de bara 

skulle behöva hjälp med praktiska sysslor. Med mellanboende avses ett boende i egen 

lägenhet med trygghetslarm och där det finns viss gemensam service och gemensamma 

lokaler med personal tillgänglig under dagtid. Service‐ och omvårdnadsinsatser 

tillgodoses efter ansökan om hemtjänst.  

 

Förslag till ändring  

Tranemo  

Behovet av mellanboende i Tranemo tätort bedöms inte vara lika stort som i övriga delar 

av kommunen på grund av att det planeras och byggs lägenheter i centrala Tranemo. 

Gudarpsgården bedöms heller inte lämplig att göra om till mellanboende på grund av 

små lägenheter med enbart pentry.  

Länghem 

Bygga tre enheter för vård‐ och omsorgsboende i de nuvarande lokalerna på 

Radhusvägen 4. Två enheter för personer med kognitiv svikt åtta platser på varje enhet 

och en enhet med elva somatiska platser. Sammanlagt 27 vård‐ och omsorgsplatser i 

Länghem.  

Byggnation av lägenheter för mellanboende bör omfatta minst 20 lägenheter (idag finns 

det 32 uthyrda lägenheter på trygghetsboendet/Radhusvägen 4) med hänvisning till att 

det finns få lägenheter med god tillgänglighet i Länghem som kan ersätta nuvarande 

volym av trygghetsboende på Radhusvägen 4.  

Idag bedrivs även förskoleverksamhet i två lägenheter på 

trygghetsboendet/Radhusvägen 4. 

 



  

 

 

Dalstorp 

På Hjälmå omvandlas sju av de somatiska platserna till mellanboende. Kvar blir då 

tretton platser för somatik och 16 platser för kognitiv svikt. Det är även svårt att få tag i 

lägenhet i Dalstorp och i dagsläget finne inga planer på byggnation. 

Limmared 

På Glimringe göra om tio somatiska platser till mellanboende. Det återstår åtta somatiska 

platser och sexton platser för kognitiv svikt. På Glimringe finns dagverksamheten 

Ringblomman som är för personer med kognitiv svikt och efter den redan inplanerade 

renoveringen och utbyggnaden kommer denna verksamhet att utökas, även 

allaktiveringen kommer att utökas. 

Förslagen till ändringar grundar sig på vilka möjligheter till mellanboende det idag finns 

på de fyra orterna. I Länghem finns 34 lägenheter och i Tranemo finns 10 lägenheter. Det 

finns inga mellanboenden i Limmared och Dalstorp. Om vård‐ och omsorgsboende 

byggs i Länghem bedöms behovet av vård‐ och omsorgsplatser på övriga orter räcka till 

då valfriheten för invånarna i Tranemo kommun utvidgas. 

 

Hemsjukvården (HSV) 

Små enheter är driftsmässigt dyra och svåra att bemanna. HSV kommer att behöva 

överväga att samlokalisera arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor i större 

grupper för att kunna hantera bemanningsvariationen och arbetsbelastningen. Det 

innebär att det kan bli svårt bemanningsmässigt. För personalbehovet innebär detta en 

utökning av två sjuksköterskor, 50% arbetsterapeut och 50% fysioterapeut i Länghem. 

 

Konsekvensanalys av att ha vård‐ och omsorgsboende ihop med 

mellanboende. 

Det kan bli svårigheter att se skillnad på boendeformerna. Vissa som flyttar in på 

mellanboenden har inga hemtjänst eller hemsjukvårdsinsatser men det kan vara svårt för 

både personal och brukare att se skillnaden när insatser ska ges eller inte? Detta gäller 

även för hemsjukvården då det lätt kan bli att personal eller brukare vänder sig till 

hemsjukvården trots att de inte är inskrivna i den kommunala hemsjukvården. Här 

behövs tydliga instruktion och information. Fördelen med mellanboende ihop med vård‐ 

och omsorgsboende är att man känner till miljön och får man ett beslut på vård‐ och 

omsorgsboende blir det inte långt att flytta. 

. 

 

 

 

 



  

 

 

Kostnadsberäkningar  

7 somatiska platser på Hjälmå samt 10 somatiska platser på Glimringe ersätts av 27 nya 

platser i Länghem, varav 16 för kognitiv svikt och 11 somatik. 

Kostnadsberäkning vid utökning av vård‐ och omsorgsboendeplatser 

Förslaget innebär en minskning av personal på Hjälmå samt Glimringe motsvarande 10,2 

årsarbetare undersköterskor. 

Uppstart av vård‐ och omsorgsboende i Länghem kräver 18,6 årsarbetare 

undersköterskor. 

Sammantaget innebär detta en utökning av undersköterskor motsvarande 8,4 årsarbetare, 

nattpersonal påverkas inte. 

Till detta tillkommer två årsarbetare sjuksköterskor, 0,5 årsarbetare arbetsterapeut, 0,5 

årsarbetare fysioterapeut och en årsarbetare omsorgsassistent samt två bilar.  

 

Beräknad driftskostnadsökning enligt förslag (2018 års nivå) 

Intäkter vårdavgifter 10 nya platser      0   

Lokalhyresintäkter 10 nya platser      0 

Personalkostnad dagtid 8,4 årsarbetare      4872´ 

Personalkostnad natt        0 

Personalkostnad Legitimerad personal 2 årsarbetare    1750´ 

Omsorgsassistent 1 årsarbetare      460´ 

Bilkostnad 2 bilar        140´ 

Fastighetskostnad        ? 

Kost          220´ 

Verksamhetsstöd        ? 

Förbrukning inkl larm, sophämtning      0 

Beräknad driftskostnadsökning      7412´ 

 

Beräknade ombyggnadskostnader 

Hjälmå, sju befintliga vård‐ och omsorgsboendelägenheter omvandlas till mellanboende. 

Glimringe, tio befintliga vård‐ och omsorgsboendelägenheter omvandlas till 

mellanboende. 

Trygghetsboende i Länghem, 27 lägenheter omvandlas ( fördelat på 11 platser för 

somatik och 8+8 platser gruppboende för kognitiv svikt. 

 

Kostnadsperiod för nedanstående beräkning är andra kvartalet 2018. 

Kostnaderna har beräknats utifrån byggnadernas tekniska status tillsammans med de 

krav som ställs på vård‐ och omsorgsboende och hyreslägenheter för 2018. 

 

 

 

 



  

 

 

Hjälmå 

Byggnadens status medför att omfattande arbete behöver göras avseende tekniska 

installationer. Det är oklart om övriga ytor som ej byggs om i detta skede behöver 

kompletteras med nya tekniska installationer i samband med att erforderliga 

myndighetslov behöver erhållas för denna byggnation. I de fall nybyggnadsregler 

kommer att omfatta resterande byggnad, medför det en omfattande kostnadsökning 

utöver vad som är kostnadsberäknat. Även om arbetet i huvudsak sker genom 

renovering av befintliga lägenheter, krävs ett flertal övriga kompletteringar och 

kringarbeten för att tillskapa ett väl fungerande boende. 

Hänsyn bör även tas för kostnader för omflyttning och erforderlig evakuering som kan 

komma att krävas för genomförandet av förändringen. Dessa kostnader beräknas till 

cirka 230 tkr. 

 

Beräknad kostnad      2 200´     

 

Glimringe 

Mellanboende tillskapas på plan 2 vilket kan medföra att kostnader för anpassningar för 

exempelvis entré, tvättmöjligheter mm. Mindre installationer utförs i anslutning till 

ombyggnads och renoveringsarbeten. Ingen hänsyn har tagits till anpassning av övriga 

utrymmen i fastigheten. Med anledning av att arbeten skall ske på plan 2 kan det anses 

som en egen enhet, till skillnad från Hjälmå. 

Hänsyn bör även tas för kostnader för omflyttning och erforderliga evakuering som kan 

komma att krävas för genomförandet av omflyttningen. Dessa kostnader beräknas till 

cirka 350 tkr 

 

Beräknad kostnad      2 520´ 

 

Trygghetsboende i Länghem (Solbacken) 

Byggnaden är fördelad på cirka 2000 m2 ytor för Trygghetsboende och cirka 2700 m2 ytor 

för gemensamhet och övrig verksamhet. Ytor för vård‐ och omsorgsboende behöver 

anpassas för att möjliggöra den nya verksamheten och skapa de funktioner som krävs för 

en effektiv drift. Samtidigt krävs anpassningar för att skapa gruppboende för kognitiv 

svikt med 8+8 platser. Detta medför att gemensamhetsytor också kommer innefattas av 

omfattande arbete för att anpassas till den nya verksamheten. 

Samtidigt medför ombyggnadsarbetet att byggnaden behöver anpassas till nuvarande 

regler och krav, avseende bland annat brand, utrymning, klimat och säkerhet som 

behöver tillämpas på hela byggnaden. 

Till ovanstående bör även budget för eventuell utflyttning och omflyttning. 

Ombyggnadsarbetena kommer att vara så omfattande att det inte kommer vara möjligt 

att ha verksamhet inom ombyggnadsområdena. Ett visst etappindelat arbete kan utföras 

men det medför kostnadsökningar som bedöms som högre än en omflyttning/utflyttning 



  

 

 

av hyresgäster.  

Detta är en betydande kostnad och även en trolig driftskostnadsökning. Utflyttning och 

omflyttning, tillsammans med hantering av verksamheten under ombyggnaden kommer 

att vara påtaglig och bör analyseras ytterligare för att säkerställa verksamhetens funktion, 

såväl under arbetets gång som för att få en väl fungerande funktion av nytt innehåll. 

Vid genomförandet kommer överytor att skapas inom byggnaden. Kostnad för ett 

iordningsställande omfattas av kostnadsberäkning. Dessa ytor tillkommer genom att 

boendeytorna minskas/lägenheter och att ett gruppboende om 8+8 platser genomförs 

 

Beräknad kostnad      34 300´ 

 

Gudarpsgården  

Gudarpsgården omfattar inga ombyggnadsarbeten eller kostnader för omställning ur ett 

tekniskt perspektiv. 

Inga arbeten utförs. 

Kostnad         0 

 

Genomförs hela förslagets beräknas kostnaderna för hela ombyggnationen till 39 020´ 

 

Slutsats 
Sett till statistiken har Tranemo kommun en äldreomsorg som i stora drag följer 

rikssnittet. Det som skiljer kommunen från andra kommuner är tillgången på 

mellanboende som är betydligt lägre. Jämfört med andra jämförbara kommuner har 

Tranemo kommun ett högre antal vård‐ och omsorgsboendeplatser. Genom att skapa 

mellanboende på Hjälmå och Glimringe erbjuds ökad valfrihet för äldre. De vård‐ och 

omsorgsplatser som minskas på Hjälmå och Glimringe kompenseras genom byggnation i 

Länghem. I dag finns 133 boendeplatser och 44 mellanboende/Trygghetsboende. 

Genomförs förslaget kommer Tranemo kommun att ha 143 vård‐ och 

omsorgsboendeplatser och 47 lägenheter för mellanboende/trygghetsboende. 

 

Anna Jogeland 

Funktionschef 

 

Catarihna Petersson   Fredrika Petersson  Eva Wik 

Områdeschef    Områdeschef    Områdeschef 

Hälso‐ och sjukvård  Hemtjänst    Glimringe 

 

Dialog har förts med referensgrupp bestående av representanter från pensionärsförening. 

 



Vård och omsorgsboenden på fyra orter 

Alla människor vill känna trygghet  och gemenskap och i samband med att  förvaltningen 

redovisade  det prognostiserade  framtida behovet  av vård‐ och omsorgsboende  i vår 

kommun,  så anser vi att det är av största vikt att Tranemo kommun  fördelar  och erbjuder 

vård‐och omsorgsboende  till följande  orter  i framtiden: Dalstorp, Limmared, Tranemo 

och Länghem. l dag så finns det vård‐och omsorgsboende  i enbart  3 av nämnda orter  och 

detta vill vi förändra så att vi kan erbjuda  vård‐och omsorgsboende  på 4 orter  i vår 

kommun, vilket är de vi skrivit  tidigare: Dalstorp, Limmared, Tranemo och Länghem. 
 

Målsättningen är att alla 4 orterna  ska erbjuda  vård‐ och omsorgsboende  i Tranemo 

kommun  utan  att det får en negativ påverkan av det totala  antal platser  som finns i 

nuläget. Vi ger följande uppdrag till förvaltningen: 
 

Förvaltningen får i uppdrag  att  utreda och återkomma till KS om hur  en omfördelning 

av vård‐ och omsorgsboendeplatser mellan  Dalstorp, Limmared, Tranemo och Länghem 

ska genomföras och inom  vilken  tidsram som samtliga nämnda  orter  i framtiden kan 

erbjuda vård‐och  omsorgsboende. Här skall bland  annat befolkningsprognos, 

lokalförutsättningar (nya och befintliga), fördelningen av platser, ekonomi och 

tidsaspekt beaktas. 
 

Förvaltningen får också i samband med uppdraget ta med möjligheten att kombinera 

andra verksamheter, aktiviteter och boendeformer i de lokaliteter där vård‐och 

omsorgsboende kommer att  bedrivas  i framtiden. 
Redovisning  av uppdraget ska ske till KS i juni 2018. 



 
 

 

 

Vår ref: Kajsa Montan 

Funktionschef/Kommunjurist 

Datum:2018‐05‐30 

Dnr: KS/2018:383  

 

 

Tjänsteskrivelse, uppsägning av avtal samverkan miljö och 

bygg  

 

Förslag till beslut 

 Godkänna avtalet om uppsägning för samverkansavtalet för miljö och 

bygg. Samarbetet upphör att gälla 2018‐12‐31. 

 Ger kommunstyrelsen i uppdrag att verkställa uppsägningen.  

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Tranemo kommun, samverkanskommun och Ulricehamns kommun, 

värdkommun har från och med den 1 september 2013 samverkat i en gemensam 

nämnd, samverkansnämnden miljö och bygg.  

 

Av samverkansavtalet framgår att avtalsperioden gäller från 2018‐01‐01 till och 

med 2019‐12‐31, därefter förlängs avtalet med två år i taget om det inte sägs upp. 

Uppsägning ska enligt avtalet ske skriftligen minst tolv månader före 

avtalstidens utgång. Efter förhandlingar är dock båda parter överens om att 

samverkan avslutas i förtid och avtalet upphör att gälla per 2018‐12‐31. 

Uppsägningen regleras i ett särskilt avtal. 

 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2013‐05‐27, § 101 att inrätta en gemensam nämnd 

‐ samverkansnämnden miljö och bygg mellan Ulricehamns kommun och 

Tranemo kommun med start från den 1 september 2013. Under 2017 gjordes en 

utvärdering av samverkansorganisationen som resulterade i att avtal och 

reglemente för den gemensamma nämnden reviderades.  

 

I det reviderade avtalet gäller avtalsperioden från 2018‐01‐01 till och med 2019‐

12‐31, därefter förlängs avtalet med två år i taget om det inte sägs upp. 

Uppsägning ska enligt avtalet ske skriftligen minst tolv månader före 



 
 

 

 

avtalstidens utgång. Efter förhandlingar är dock båda parter överens om att 

samverkan ska avslutas i förtid och avtalet upphör att gälla per 2018‐12‐31. 

Uppsägningen regleras i ett särskilt avtal. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2018‐06‐05 

Uppsägning av avtal samverkan miljö och bygg  

Avtal samverkan miljö och bygg 

 

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 

Beslutet skickas till 

Samtliga sektioner i Tranemo kommun 

Samverkansnämnden miljö och bygg 

Kommunchef 

Samhällsbyggnadschef 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Tjänsteskrivelse, 2018‐06‐05 

Status  

Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken  

 

  

Carita Brovall  Kajsa Montan  

Sektionschef  Funktionschef  
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Uppsägning av avtal samverkan miljö och bygg 

Bakgrund 

Tranemo kommun, samverkanskommun, och Ulricehamns kommun, värdkommun, 
har från och med 2013-09-01 samverkat i en gemensam nämnd, samverkansnämnden 
miljö och bygg, vars ändamål och verksamhet har bestått i att fullgöra 
myndighetsutövningen i de lagstadgade kommunala åtaganden som rör miljö och 
byggverksamheten. Samverkansavtal och reglemente har upprättats för den 
gemensamma nämnden. Både samverkansavtal och reglemente reviderades i december 
2017 och revideringen gäller från och med 2018-01-01. 
 
Av samverkansavtalet framgår att avtalsperioden gäller från 2018-01-01 till och med 
2019-12-31, därefter förlängs avtalet med två år i taget om det inte sägs upp.  

Uppsägning av samverkansavtalet ska ske skriftligen till samtliga parter minst tolv 
månader före avtalstidens utgång i annat fall förlängs avtalet. 

Uppsägningstiden om tolv månader ska ses mot bakgrund av att kommunerna ska få 
rimlig tid för att anpassa sina personalresurser och lokaler.    

Efter förhandlingar är dock båda parter överens om att samverkansavtalet ska upphöra 
att gälla i förtid per 2018-12-31.   

 

1 § Ekonomiska åtaganden 

När samarbetet upphör per 2018-12-31 är samtliga ekonomiska mellanhavanden 
slutligt reglerade och inga ytterligare anspråk kan framställas av någon av 
parterna. 

Avvecklingskostnader, innestående kostnader, skulder och ersättning för 
anskaffningskostnader av egendom fördelas under innevarande verksamhetsår enligt 
kostnadsfördelningen i samverkansavtalet 4 §, vilket innebär en fördelning mellan 
kommunerna utifrån kommunernas invånarantal per den 31/12 året före budgetens 
fastställande. 

  

2 § Personal 

Då organisationens personal är anställd av värdkommunen åligger det de samverkande 
kommunerna att vid samverkansavtalets upphörande erbjuda den gemensamma 
organisationens anställda företräde till anställning. Personal som innan anställning i 
den nya verksamheten haft en anställning i Tranemo kommun erbjuds att gå tillbaka 
till Tranemo kommun. 



                              

2 

 

 

 

 

 

 

§ 3 Ärenden 

Vid samverkansavtalets upphörande 2018-12-31 överförs samtliga ärenden till 
respektive kommun.  

 

§ 4 Avtalets giltighet  

Detta avtal är giltigt under förutsättning att fullmäktige i Tranemo och Ulricehamns 
kommuner har godkänt avtalet genom beslut som vinner laga kraft. 

 

 

För Tranemo kommun 2018-  För Ulricehamns kommun 2018- 

 

 
…………………………………  ………………………………… 
Tony Hansen   Mattias Josefsson 
kommunstyrelsens ordförande kommunstyrelsens ordförande 
 
 
 
…………………………………  ………………………………… 
Carita Brovall  Håkan Sandahl 
kommunchef   kommunchef 
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§ 49 

Samråd AU‐ BKU ‐ Ansökan från Svenska kyrkan om start av 

fristående förskola (KS/2018:114) 

Bildnings‐ och kulturutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Godkänna ansökan från Svenska kyrkan gällande att starta en fristående 

förskola i Tranemo tätort under förutsättning att 

‐ Lokalen är godkänd vid slutbesiktning av Byggenheten  

‐ Anmälan av verksamheten är genomförd och godkänd av Miljöenheten. 

‐ Huvudmannen kan säkerställa att skolan drivs utan konventionella 

inslag.  

 Samråd genomförs. 

Bildnings‐ och kulturutskottets beslut 

 Ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med en uppföljning efter den 

regelbundna tillsynen hösten 2018.  

 

Ärendet 

Kontakt togs den 20 november 2017 med en fråga från Svenska kyrkan om möte 

runt ärendegången för en ansökan om att starta fristående förskola i Tranemo 

och Länghem. Den 6 dec genomfördes detta möte i Länghems församlingshem 

och samtidigt besöktes de tänkta lokalerna av ansvarig för tillsyn av de 

fristående förskolorna. 

 

Ansökan med bilagor inkom till förvaltningen den 18 april och gäller enbart 

Tranemo (bifogas). Ansökan är fullständig med samtliga bilagor och möter 

förvaltningens krav enligt regler och riktlinjer. 

 

Ansökan omfattar att starta förskoleverksamhet den 17 september i de lokaler 

som tidigare varit pastorsexpedition på Kyrkogatan 6. Lokalerna kommer att 

anpassas till förskoleverksamhet. Skissförslag har bifogats.  

Verksamheten kommer att omfatta upp till 25 barn med öppettiderna 06.00 ‐18.00 

med fyra veckors semesterstängning. Förskolan kommer att ha eget 

tillagningskök. 

 

Efter granskning av bifogad ansökan och bilagor samt utifrån de 

underhandskontakter som förekommit görs bedömningen av de 



  

 

 

2 (3)  

 

tillsynsansvariga att underlagen fyller de av Tranemo kommun fastställda 

kraven för att få start fristående förskola. 

  

I skollagen finns fastställda krav för ickekonfessionell verksamhet.  

1 kap 6 – 7 § 

6 § Utbildningen vid en skolenhet eller förskoleenhet med offentlig huvudman ska vara 

icke‐konfessionell. 

 

7 § Undervisningen vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående fritidshem 

ska vara ickekonfessionell. 

Utbildningen i övrigt vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående fritidshem 

får ha en konfessionell inriktning. Deltagandet i konfessionella inslag ska vara frivilligt. 

 

Det framgår av ansökan att dessa krav är kända. 

 

Förslag till beslut 

Utifrån bifogad ansökan med bilagor godkänna Svenska kyrkans ansökan om att 

starta fristående förskola i Tranemo, Kyrkogatan 6. 

 

Villkor för godkännande  

1. Lokalen är godkänd vid slutbesiktning av Samverkansnämnden för 

Bygg och miljö.  

2. Anmälan av verksamheten är genomförd och godkänd 

Samverkansnämnden för Bygg och miljö.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018‐04‐26 

Regler och riktlinjer för kommunala bidrag till enskild förskoleverksamhet, 

fritidshem och pedagogisk omsorg i Tranemo kommun 

Ansökan om att starta fristående förskola med bilagor 

Föredragning och debatt 

Sektionschef Thomas Åhman föredrar ärendet och svarar på frågor.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Caroline Bergmann (Mp) ger förslaget att en förutsättning för att starta friskolan 

så ska huvudmannen säkerställa att skolan inte har konventionella inslag.  



  

 

 

3 (3)  

 

Ordförande Rosé Torkelsson (S) ger förslaget om att ge förvaltningen i uppdrag 

att återkomma med en uppföljning i anslutning till den regelbundna tillsynen vid 

hösten 2018.  

Beslutsgång 

Ordförande Rosé Torkelsson (S) ställer frågan om utskottet kan besluta enligt 

Bergmanns (Mp) förslag. Utskottet beslutar enligt Bergmanns (Mp) förslag. 

Ordförande Rosé Torkelsson (S) ställer frågan om utskottet kan besluta enligt 

hennes förslag. 

Utskottet beslutar enligt Torkelssons (S) förslag.  

Beslutet skickas till 

Lärandesektionen 

Ekonomifunktionen (när beslut handlar om ekonomi) 

Status  

Kommunstyrelsen 

 
 



 
 

 

 

Vår ref: Per Ambjörnsson 

Planeringsledare 

Datum:2018‐04‐26 

Dnr: KS/2018:114  

 

 

Ansökan från Svenska kyrkan, Kinds pastorat, om att starta 

fristående förskola i Tranemo  

 

Förslag till beslut 

 Godkänna ansökan från Svenska kyrkan gällande att starta en fristående 

förskola i Tranemo tätort under förutsättning att 

‐ Lokalen är godkänd vid slutbesiktning av Byggenheten  

‐ Anmälan av verksamheten är genomförd och godkänd av 

Miljöenheten. 

 

Ärendet 

Kontakt togs den 20 november 2017 med en fråga från Svenska kyrkan om möte 

runt ärendegången för en ansökan om att starta fristående förskola i Tranemo 

och Länghem. Den 6 dec genomfördes detta möte i Länghems församlingshem 

och samtidigt besöktes de tänkta lokalerna av ansvarig för tillsyn av de 

fristående förskolorna. 

 

Ansökan med bilagor inkom till förvaltningen den 18 april och gäller enbart 

Tranemo (bifogas). Ansökan är fullständig med samtliga bilagor och möter 

förvaltningens krav enligt regler och riktlinjer. 

 

Ansökan omfattar att starta förskoleverksamhet den 17 september i de lokaler 

som tidigare varit pastorsexpedition på Kyrkogatan 6. Lokalerna kommer att 

anpassas till förskoleverksamhet. Skissförslag har bifogats.  

Verksamheten kommer att omfatta upp till 25 barn med öppettiderna 06.00 ‐18.00 

med fyra veckors semesterstängning. Förskolan kommer att ha eget 

tillagningskök. 

 

Efter granskning av bifogad ansökan och bilagor samt utifrån de 

underhandskontakter som förekommit görs bedömningen av de 

tillsynsansvariga att underlagen fyller de av Tranemo kommun fastställda 

kraven för att få start fristående förskola. 



 
 

 

 

  

I skollagen finns fastställda krav för ickekonfessionell verksamhet.  

1 kap 6 – 7 § 

6 § Utbildningen vid en skolenhet eller förskoleenhet med offentlig huvudman ska vara 

icke‐konfessionell. 

 

7 § Undervisningen vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående fritidshem 

ska vara ickekonfessionell. 

Utbildningen i övrigt vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående fritidshem 

får ha en konfessionell inriktning. Deltagandet i konfessionella inslag ska vara frivilligt. 

 

Det framgår av ansökan att dessa krav är kända. 

 

Förslag till beslut 

Utifrån bifogad ansökan med bilagor godkänna Svenska kyrkans ansökan om att 

starta fristående förskola i Tranemo, Kyrkogatan 6. 

 

Villkor för godkännande  

‐ Lokalen är godkänd vid slutbesiktning av Samverkansnämnden för 

Bygg och miljö.  

‐ Anmälan av verksamheten är genomförd och godkänd 

Samverkansnämnden för Bygg och miljö.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018‐04‐26 

Regler och riktlinjer för kommunala bidrag till enskild förskoleverksamhet, 

fritidshem och pedagogisk omsorg i Tranemo kommun 

Ansökan om att starta fristående förskola med bilagor 

Föredragning och debatt 

Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken 



 
 

 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 

Beslutet skickas till 

Lärandesektionen 

Ekonomifunktionen (när beslut handlar om ekonomi) 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Status  

 

  

Thomas Åhman  Per Ambjörnsson  

Sektionschef  Planeringsledare  



Från: Ambjörnsson Per  
Skickat: den 11 april 2018 17:02 
Till: 'Mats Egfors' <mats.egfors@svenskakyrkan.se> 
Kopia: Andersson Ulla <ulla.andersson@tranemo.se>; Åman Thomas 
<thomas.aman@tranemo.se> 
Ämne: SV: Ansökan fristående förskola ‐ förhandsgranskning‐ processtöd ans. förskola 
 
Hej Mats  
Vi har nu läst igenom och förhandsgranskat ert utkast och tycker att 
ansökningshandlingarna i det stora hela ser bra ut. 
Förutom era kursiverade delar som ni behöver få klarhet i har vi dock några  synpunkter: 
 
Köhantering 
Köhantering‐ Ni anger inte tidsperspektiv på erbjudande av plats (Skollagen 8kap §14) 
 

Föräldrar – Inflytande och ansvar 

Kanske skall ni förtydliga lite ytterligare runt hur samverkan skall genomföras för att 
uppfylla skollagen 4 kap §12‐14. Det vi inom förskolan i kommunal verksamhet har är ett 
samråd med föräldrarepresentanter, ibland har vi detta gemensamt med skolan om 
verksamheterna är små. 
 
Dokumentation av riktlinjer och rutiner gällande aktiva åtgärder mot 
diskrimineringsgrunderna. 
Vi ser att ni inte tagit upp alla diskrimineringsgrunderna i er beskrivning och att ni 
hänvisar 
 
För kännedom finns det  sedan januari 2017 infördes ändringar i diskrimineringslagen 
runt diskrimineringsgrunderna.  
Nyheter är: 

 Aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika 
rättigheter och möjligheter omfattar alla diskrimineringsgrunder 

 Ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier och 
sexuella trakasserier 

 Kravet på en likabehandlingsplan har ersatts med ett allmänt krav på skriftlig 
dokumentation 

 Allmänna råden om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling 
upphört gälla 

 
Kontrollera att er plan är anpassad efter ändringen 2017. 
 
GDPR 
Som ni säkert känner till kommer det ny lagstiftning som gäller från den 25 maj  runt 
hantering av personuppgifter (GDPR) vilken ersätter den gamla PUL‐lagstiftningen. Vi 
kommer således behöva ändra vårt ansökningsformulär gällande denna punkt. 
 
Som jag tidigare har berättat kvarstår ju sedan också ett besök i lokalerna då de är 
färdiga. 
Vi tar gärna även fortsättningsvis emot information runt tidsaspekter på projektet. 
 



Lycka till med det fortsatta arbetet! 
 
 
Per Ambjörnsson 
Planeringsledare 

Direkt: 0325 57 64 26 ●  Mobil: 070-61 79 381 

LÄRANDESEKTIONEN 
Postadress: Tranemo kommun, 514 80 Tranemo                                                                          
Besöksadress: Storgatan 26, Tranemo                                                                                          

Fax 0325-771 32  ●  Växel 0325-57 60 00  ●  www.tranemo.se  ●  Facebook: Tranemo kommun ●  Instagram: 
@tranemokommun 

 
 
 
 
Från: Mats Egfors [mailto:mats.egfors@svenskakyrkan.se]  
Skickat: den 15 mars 2018 15:59 
Till: Ambjörnsson Per <Per.Ambjornsson@tranemo.se> 
Ämne: förhandsgranskning‐ processtöd ans. förskola 
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§ 94 

Samråd AU‐BKU: Ansökan från Svenska kyrkan om start av fristående 

förskola (KS/2018:114) 

Allmänna utskottets beslut 

 Samråd genomförs mellan utskotten. 

 Noterar informationen. 

Ärendet 

Kontakt togs den 20 november 2017 med en fråga från Svenska kyrkan om möte 

runt ärendegången för en ansökan om att starta fristående förskola i Tranemo 

och Länghem. Den 6 dec genomfördes detta möte i Länghems församlingshem 

och samtidigt besöktes de tänkta lokalerna av ansvarig för tillsyn av de 

fristående förskolorna. 

 

Ansökan med bilagor inkom till förvaltningen den 18 april och gäller enbart 

Tranemo (bifogas). Ansökan är fullständig med samtliga bilagor och möter 

förvaltningens krav enligt regler och riktlinjer. 

 

Ansökan omfattar att starta förskoleverksamhet den 17 september i de lokaler 

som tidigare varit pastorsexpedition på Kyrkogatan 6. Lokalerna kommer att 

anpassas till förskoleverksamhet. Skissförslag har bifogats.  

Verksamheten kommer att omfatta upp till 25 barn med öppettiderna 06.00 ‐18.00 

med fyra veckors semesterstängning. Förskolan kommer att ha eget 

tillagningskök. 

 

Efter granskning av bifogad ansökan och bilagor samt utifrån de 

underhandskontakter som förekommit görs bedömningen av de 

tillsynsansvariga att underlagen fyller de av Tranemo kommun fastställda 

kraven för att få start fristående förskola. 

  

I skollagen finns fastställda krav för ickekonfessionell verksamhet.  

1 kap 6 – 7 § 



  

 

 

2 (2)  

 

6 § Utbildningen vid en skolenhet eller förskoleenhet med offentlig huvudman ska vara 

icke‐konfessionell. 

 

7 § Undervisningen vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående fritidshem 

ska vara ickekonfessionell. 

Utbildningen i övrigt vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående fritidshem 

får ha en konfessionell inriktning. Deltagandet i konfessionella inslag ska vara frivilligt. 

 

Det framgår av ansökan att dessa krav är kända. 

 

Förslag till beslut 

Utifrån bifogad ansökan med bilagor godkänna Svenska kyrkans ansökan om att 

starta fristående förskola i Tranemo, Kyrkogatan 6. 

 

Villkor för godkännande  

 Lokalen är godkänd vid slutbesiktning av Samverkansnämnden för Bygg och 

miljö.  

 Anmälan av verksamheten är genomförd och godkänd Samverkansnämnden 

för Bygg och miljö.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018‐04‐26 

Regler och riktlinjer för kommunala bidrag till enskild förskoleverksamhet, 

fritidshem och pedagogisk omsorg i Tranemo kommun 

Ansökan om att starta fristående förskola med bilagor 

Föredragning och debatt 

Sektionschef Thomas Åhman föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Lärandesektionen 

Ekonomifunktionen 

Status 

Kommunstyrelsen  
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§ 52 

Förskoleplats 15 h (KS/2017:58) 

Bildnings‐ och kulturutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Vårdnadshavare erbjuds två olika alternativ för placering i allmän förskola 15 

h och de olika alternativen är 3 timmar 5 dagar i veckan eller 5 timmar 3 

dagar i veckan. 

 Utöver ovanstående skall förskolechef ges möjlighet att besluta om 

varannandagsplacering om det finns organisatoriska skäl för det.  Tiderna 

blir då 6 timmar varannan dag. 

Bildnings‐ och kulturutskottets beslut 

 Ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till utskottet med en uppföljning 

juni 2019. 

Beslutsmotivering 

Efter utvärdering i såväl pedagog som chefsgrupp har följande utvärdering 

gjorts. 

3 timmar 5 dagar i veckan skapar kontinuitet på förskolan för barnen. Den delen 

av dagen då det oftast är planerade aktiviteter för hela grupperna är under 

förmiddagen. De förskolor som idag har svårt att erbjuda plats till alla barn och 

som inte har matsal behöver inte bereda måltidsplats även till dessa barn på 

avdelningarna.  

Vid 5 timmar tre dagar i veckan ges utrymme för planeringstid för pedagogerna 

de dagar då det är färre barn. Många familjer har långa avstånd till förskolan och 

behöver då inte köra mera än tre dagar vilket ger en miljövinst. Måltiderna på 

förskolan är också en pedagogisk stund vilket barnen missar om de går 3 timmar 

samtidigt som lunchen på förskolan blir en stressigare stund då flera barn ska 

äta. 

För de yngre barnen är stunden efter lunch med vila en ganska meningslös tid på 

förskolan.  

Ärendet 

På grund av platsbrist på förskolorna i Tranemo kommun föreslogs från 

förskolecheferna KS 2016‐08‐22, § 195, att allmän förskola endast skulle erbjudas 

3 timmar på förmiddagar 5 dagar i veckan. Detta antogs som ett tillfälligt beslut 

och under ett läsår hade vi det så. På KF 2017‐09‐11 förlängdes beslutet med en 
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justering att förskolechef hade möjlighet att på enskild förskola förlägga tiderna 

annorlunda om det fanns organisatoriska skäl till detta.   

Nu har förskolorna i Limmared, Länghem och Tranemo utökats med flera 

avdelningar och platsbehovet är inte längre lika akut.                                                                                      

Till sommaren 2018 skall därför ett definitivt besked tas om hur tid för allmän 

förskola ska förläggas. Därav har denna utvärdering från verksamheten 

föranletts och förslag till beslut föreslås. 

 

Kostnad måltider 

En preliminär merkostnad för att servera lunch tre dagar i veckan baserat på de 

idag placerade 15‐barnen beräknas till ca 70 tkr. 

Beräkning: 38 veckor x 3 dagar x ca 60 barn x 10 kr / måltid. 

Råvarukostnad för en lunch i förskolan ligger idag på 10:‐ / portion. 

Verksamheten kan inte se att det påverkar förskolornas eller kökens bemanning.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018‐05‐04 

Föredragning och debatt 

Sektionschef Thomas Åhman föredrar ärendet och svarar på frågor.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Rosé Torkelsson (S) ger förslaget att ge förvaltningen i uppdrag att 

återkomma med en uppföljning i juni 2019.  

Beslutsgång 

Ordförande Rosé Torkelsson (S) ställer frågan om utskottet kan besluta enligt 

hennes förslag. Utskottet beslutar enligt Torkelssons (S) förslag. 

Beslutet skickas till 

Lärandesektionen 

Status  

Kommunstyrelsen 

 
 



 
 

 

 

Vår ref: Sanna Blomgren 

Processekreterare 

Datum:2018‐05‐04 

Dnr: KS/2017:58  

 

 

Förskoleplats 15 h  

 

Förslag till beslut 

 Vårdnadshavare erbjuds två olika alternativ för placering i allmän 

förskola 15 h och de olika alternativen är 3 timmar 5 dagar i veckan eller 5 

timmar 3 dagar i veckan. 

 Utöver ovanstående skall förskolechef ges möjlighet att besluta om 

varannandagsplacering om det finns organisatoriska skäl för det.  Tiderna 

blir då 6 timmar varannan dag. 

Beslutsmotivering 

Efter utvärdering i såväl pedagog som chefsgrupp har följande utvärdering 

gjorts. 

3 timmar 5 dagar i veckan skapar kontinuitet på förskolan för barnen. Den delen 

av dagen då det oftast är planerade aktiviteter för hela grupperna är under 

förmiddagen. De förskolor som idag har svårt att erbjuda plats till alla barn och 

som inte har matsal behöver inte bereda måltidsplats även till dessa barn på 

avdelningarna.  

Vid 5 timmar tre dagar i veckan ges utrymme för planeringstid för pedagogerna 

de dagar då det är färre barn. Många familjer har långa avstånd till förskolan och 

behöver då inte köra mera än tre dagar vilket ger en miljövinst. Måltiderna på 

förskolan är också en pedagogisk stund vilket barnen missar om de går 3 timmar 

samtidigt som lunchen på förskolan blir en stressigare stund då flera barn ska 

äta. 

För de yngre barnen är stunden efter lunch med vila en ganska meningslös tid på 

förskolan.  

Ärendet 

På grund av platsbrist på förskolorna i Tranemo kommun föreslogs från 

förskolecheferna KS 2016‐08‐22, § 195, att allmän förskola endast skulle erbjudas 

3 timmar på förmiddagar 5 dagar i veckan. Detta antogs som ett tillfälligt beslut 

och under ett läsår hade vi det så. På KF 2017‐09‐11 förlängdes beslutet med en 



 
 

 

 

justering att förskolechef hade möjlighet att på enskild förskola förlägga tiderna 

annorlunda om det fanns organisatoriska skäl till detta.   

Nu har förskolorna i Limmared, Länghem och Tranemo utökats med flera 

avdelningar och platsbehovet är inte längre lika akut.                                                                                      

Till sommaren 2018 skall därför ett definitivt besked tas om hur tid för allmän 

förskola ska förläggas. Därav har denna utvärdering från verksamheten 

föranletts och förslag till beslut föreslås. 

 

Kostnad måltider 

En preliminär merkostnad för att servera lunch tre dagar i veckan baserat på de 

idag placerade 15‐barnen beräknas till ca 70 tkr. 

Beräkning: 38 veckor x 3 dagar x ca 60 barn x 10 kr / måltid. 

Råvarukostnad för en lunch i förskolan ligger idag på 10:‐ / portion. 

Verksamheten kan inte se att det påverkar förskolornas eller kökens bemanning.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018‐05‐04 

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 

Ekonomifunktionen (när beslut handlar om ekonomi) 

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  

 

  

Thomas Åhman  Sanna Blomgren  

Sektionschef  Processekreterare  



PROTOKOLLSUTDRAG 
Bildning‐ och kulturutskottet 
2018‐05‐17 

 

 

 

   
 

 

§ 53 

Stadieindelad timplan (KS/2018:297) 

Bildnings‐ och kulturutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Antar ny stadieindelad timplan för grundskolan enligt bilaga 1. 

Beslutsmotivering 

Kommunstyrelsen fattar endast beslut om det totala antal timmarna per stadie 

vilket är gråmarkerat i bilagan. Förvaltning förfogar övar att kunna justera 

timfördelningen inom stadiet mellan årskurserna. 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen fattade den 20 juni 2017 beslutat om en ny stadieindelad timplan. 

Lagändringen skall börja gälla den 1 juli 2018. Syftet med regeringens förslag är 

att öka likvärdigheten mellan skolorna/huvudmän. Bland annat underlättar det 

för elever att byta skola utan att riskera att de missar undervisningstimmar, eller 

ett helt ämne om skolan de byter till har påbörjat ämnet i en tidigare årskurs. 

 

För de elever som börjar årskurs 7, 8 eller 9 höstterminen 2018 ska den tidigare 

timplanen gälla hela högstadietiden ut. 

 

Ärendet 

Regeringen fattade den 20 juni 2017 beslutat om en ny stadieindelad timplan 

enligt bilaga 1. Lagändringen skall börja gälla den 1 juli 2018. 

 

Benämningarna låg‐, mellan‐ och högstadium införs i skollagen för årskurserna 

1‐3, 4‐6 och 7‐9 (i specialskolan årskurserna 1‐4, 5‐7 och 8‐10). Skolverkets har 

redovisat för regeringen sitt förslag till nya timplaner, där antalet timmar för de 

olika ämnena (ämnesområden i träningsskolan) fördelas mellan låg‐, mellan‐, och 

högstadiet. Den garanterade undervisningstiden för varje ämne och 

ämnesområde kommer inte att förändras, med undantag för sameskolan som får 

48 timmar ytterligare undervisning i moderna språk. 

 

Följande skäl redovisas på riksdagens hemsida: 

En så kallad stadieindelad timplan ska införas i grundskolan. Dessutom ska regeringen 

reglera undervisningstiden mellan låg‐, mellan‐ och högstadiet i stället för nuvarande 
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ordning där skolorna relativt fritt kan bestämma hur undervisningstimmarna ska 

fördelas mellan årskurserna. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. 

 

Med nuvarande regler kan det skilja sig mellan skolor hur mycket undervisningstid 

elever får under en årskurs. Dessutom kan skolorna välja i vilken årskurs exempelvis 

språkval ska starta. Syftet med regeringens förslag är att öka likvärdigheten mellan 

skolorna. Bland annat underlättar det för elever att byta skola utan att riskera att de 

missar undervisningstimmar, eller ett helt ämne om skolan de byter till har påbörjat 

ämnet i en tidigare årskurs. En ökad styrning av fördelningen av undervisningstiden 

innebär också att skolorna enklare kan följa upp att eleverna får de timmar de har rätt till. 

(Riksdagens hemsida) 

 

Ytterligare förändringar 

Regeringen avser även att framöver besluta om ytterligare förändringar i den 

stadieindelade timplanen. Undervisningstiden i idrott och hälsa i grundskolan planeras 

utökas med 100 timmar, och undervisningstiden i matematik i högstadiet i grundskolan, 

grundsärskolan och specialskolan ska utökas med 105 timmar. Timmar ska omfördelas 

från elevens val. Regeringens målsättning är att de planerade förändringarna ska gälla 

från och med hösten 2019. 

(Från Skolverkets hemsida) 

 

Eftersom det bara är elevens val som skapar möjlighet att påverka volymen av 

undervisningstid mellan stadierna var det viktigt i arbetet med den nya 

stadieindelade timplanen att redan nu ta hänsyn till fördelningen av dessa 

timmar. 

 

Utifrån detta och för att inte behöva göra om arbetet även nästa läsår presenteras 

i denna tjänsteskrivelse därför en stadieindelad timplan inklusive förändringen 

gällande utökning av matematik med timmar fördelade från elevens val. 

Eftersom det inte informerats om varken vilket stadie som omfattas eller var 

timmar skall tas ifrån gällande utökningen av Idrott och hälsa med 100 h 

avvaktar förvaltningen med att hantera detta beslut.  

En grundidé med fördelningen mellan stadierna är att undervisningstiden 

succesivt skall öka med ålder, men också att undervisningstiden är relativt lika 

mellan årskurserna. Detta skapar också förutsättningar för samordnad skolskjuts. 

 

För att kompensera eleverna som går i åk 3 läsåret 2018/2019 som får en minskad 

undervisningstid jämfört med tidigare timplan blir det ett övergångsår med mer 

undervisning för att kompensera detta bortfall. 
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Fördelningsprincip 

Underlaget är framräknat på 35,2 veckors undervisning per år och avrundas vid 

fördelning uppåt till jämna 5 minuter. 

 

Förändringarna med en nya stadieindelade timplanen innebär att när det gäller 

de naturorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet garanterade 

en minsta undervisningstid om 55 timmar i respektive ämne. Resterande 

28 timmar får fördelas fritt mellan de tre ämnena i mellanstadiet. I högstadiet 

är eleverna i de naturorienterande ämnena garanterade en minsta 

undervisningstid om 75 timmar i respektive ämne. Resterande 39 timmar får 

fördelas fritt mellan de tre ämnena i högstadiet. 

Teknikämnet stärks och får egen tid omfattande 200 h. 

 

När det gäller de samhällsorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet 

garanterade en minsta undervisningstid om 70 timmar i respektive ämne. 

Resterande 53 timmar får fördelas fritt mellan de fyra ämnena i mellanstadiet. I 

högstadiet är eleverna i de samhällsorienterande ämnena garanterade en 

minsta undervisningstid om 75 timmar i respektive ämne. Resterande 52 timmar 

får fördelas fritt mellan de fyra ämnena i högstadiet.  

 

En förändring för grundskolan i Tranemo kommun är att verksamheten kommer 

att påbörja utbildningen i moderna språk i åk 6 istället för i åk 7. Eleverna 

kommer att genomföra detta till större delen i Tranemo med hjälp av högstadiets 

språklärare och en mindre del med uppgifter på hemmaplan. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018‐04‐20 

Bilaga Ny stadieindelad timplan 

Föredragning och debatt 

Sektionschef Thomas Åhman föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Lärandesektionen 

Ekonomifunktionen (när beslut handlar om ekonomi) 
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Status  

Kommunstyrelsen 

 
 



 
 

 

 

Vår ref: Per Ambjörnsson 

Planeringsledare 

Datum:2018‐04‐20 

Dnr: KS/2018:297  

 

 

Ny stadieindelad timplan för grundskolan  

 

Förslag till beslut 

 Antar ny stadieindelad timplan för grundskolan enligt bilaga 1 

Beslutsmotivering 

Kommunstyrelsen fattar endast beslut om det totala antal timmarna per stadie 

vilket är gråmarkerat i bilagan. Förvaltning förfogar övar att kunna justera 

timfördelningen inom stadiet mellan årskurserna. 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen fattade den 20 juni 2017 beslutat om en ny stadieindelad timplan. 

Lagändringen skall börja gälla den 1 juli 2018. Syftet med regeringens förslag är 

att öka likvärdigheten mellan skolorna/huvudmän. Bland annat underlättar det 

för elever att byta skola utan att riskera att de missar undervisningstimmar, eller 

ett helt ämne om skolan de byter till har påbörjat ämnet i en tidigare årskurs. 

 

För de elever som börjar årskurs 7, 8 eller 9 höstterminen 2018 ska den tidigare 

timplanen gälla hela högstadietiden ut. 

 

Ärendet 

Regeringen fattade den 20 juni 2017 beslutat om en ny stadieindelad timplan 

enligt bilaga 1. Lagändringen skall börja gälla den 1 juli 2018. 

 

Benämningarna låg‐, mellan‐ och högstadium införs i skollagen för årskurserna 

1‐3, 4‐6 och 7‐9 (i specialskolan årskurserna 1‐4, 5‐7 och 8‐10). Skolverkets har 

redovisat för regeringen sitt förslag till nya timplaner, där antalet timmar för de 

olika ämnena (ämnesområden i träningsskolan) fördelas mellan låg‐, mellan‐, och 

högstadiet. Den garanterade undervisningstiden för varje ämne och 

ämnesområde kommer inte att förändras, med undantag för sameskolan som får 

48 timmar ytterligare undervisning i moderna språk. 

 



 
 

 

 

Följande skäl redovisas på riksdagens hemsida: 

En så kallad stadieindelad timplan ska införas i grundskolan. Dessutom ska regeringen 

reglera undervisningstiden mellan låg‐, mellan‐ och högstadiet i stället för nuvarande 

ordning där skolorna relativt fritt kan bestämma hur undervisningstimmarna ska 

fördelas mellan årskurserna. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. 

 

Med nuvarande regler kan det skilja sig mellan skolor hur mycket undervisningstid 

elever får under en årskurs. Dessutom kan skolorna välja i vilken årskurs exempelvis 

språkval ska starta. Syftet med regeringens förslag är att öka likvärdigheten mellan 

skolorna. Bland annat underlättar det för elever att byta skola utan att riskera att de 

missar undervisningstimmar, eller ett helt ämne om skolan de byter till har påbörjat 

ämnet i en tidigare årskurs. En ökad styrning av fördelningen av undervisningstiden 

innebär också att skolorna enklare kan följa upp att eleverna får de timmar de har rätt till. 

(Riksdagens hemsida) 

 

Ytterligare förändringar 

Regeringen avser även att framöver besluta om ytterligare förändringar i den 

stadieindelade timplanen. Undervisningstiden i idrott och hälsa i grundskolan planeras 

utökas med 100 timmar, och undervisningstiden i matematik i högstadiet i grundskolan, 

grundsärskolan och specialskolan ska utökas med 105 timmar. Timmar ska omfördelas 

från elevens val. Regeringens målsättning är att de planerade förändringarna ska gälla 

från och med hösten 2019. 

(Från Skolverkets hemsida) 

 

Eftersom det bara är elevens val som skapar möjlighet att påverka volymen av 

undervisningstid mellan stadierna var det viktigt i arbetet med den nya 

stadieindelade timplanen att redan nu ta hänsyn till fördelningen av dessa 

timmar. 

 

Utifrån detta och för att inte behöva göra om arbetet även nästa läsår presenteras 

i denna tjänsteskrivelse därför en stadieindelad timplan inklusive förändringen 

gällande utökning av matematik med timmar fördelade från elevens val. 

Eftersom det inte informerats om varken vilket stadie som omfattas eller var 

timmar skall tas ifrån gällande utökningen av Idrott och hälsa med 100 h 

avvaktar förvaltningen med att hantera detta beslut.  

En grundidé med fördelningen mellan stadierna är att undervisningstiden 

succesivt skall öka med ålder, men också att undervisningstiden är relativt lika 

mellan årskurserna. Detta skapar också förutsättningar för samordnad skolskjuts. 

 



 
 

 

 

För att kompensera eleverna som går i åk 3 läsåret 2018/2019 som får en minskad 

undervisningstid jämfört med tidigare timplan blir det ett övergångsår med mer 

undervisning för att kompensera detta bortfall. 

 

Fördelningsprincip 

Underlaget är framräknat på 35,2 veckors undervisning per år och avrundas vid 

fördelning uppåt till jämna 5 minuter. 

 

Förändringarna med en nya stadieindelade timplanen innebär att när det gäller 

de naturorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet garanterade 

en minsta undervisningstid om 55 timmar i respektive ämne. Resterande 

28 timmar får fördelas fritt mellan de tre ämnena i mellanstadiet. I högstadiet 

är eleverna i de naturorienterande ämnena garanterade en minsta 

undervisningstid om 75 timmar i respektive ämne. Resterande 39 timmar får 

fördelas fritt mellan de tre ämnena i högstadiet. 

Teknikämnet stärks och får egen tid omfattande 200 h. 

 

När det gäller de samhällsorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet 

garanterade en minsta undervisningstid om 70 timmar i respektive ämne. 

Resterande 53 timmar får fördelas fritt mellan de fyra ämnena i mellanstadiet. I 

högstadiet är eleverna i de samhällsorienterande ämnena garanterade en 

minsta undervisningstid om 75 timmar i respektive ämne. Resterande 52 timmar 

får fördelas fritt mellan de fyra ämnena i högstadiet.  

 

En förändring för grundskolan i Tranemo kommun är att verksamheten kommer 

att påbörja utbildningen i moderna språk i åk 6 istället för i åk 7. Eleverna 

kommer att genomföra detta till större delen i Tranemo med hjälp av högstadiets 

språklärare och en mindre del med uppgifter på hemmaplan. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018‐04‐20 

Bilaga Ny stadieindelad timplan 



 
 

 

 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 

Beslutet skickas till 

Lärandesektionen 

Ekonomifunktionen (när beslut handlar om ekonomi) 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Status  

 

  

Thomas Åhman  Per Ambjörnsson  

Sektionschef  Planeringsledare  



Ny stadieindelad timplan

Nationell 

Ämne Lågstadiet Mellanstadiet

Låg‐ och 

Mellan Högstadiet

Nationell 

timplan

Bild 50 80 100 230

Engelska 60 220 200 480

Hem‐ och konsumentkunskap 36 82 118

Idrott och hälsa 140 160 200 500

Matematik 420 410 295 1230

Musik 70 80 80 230

Naturorienterande ämnen 143 193 264 600

Biologi

Fysik

Kemi

Samhällsorienterade ämnen 200 333 352 885

Geografi

Historia

Religionskunskap

Samhällskunskap

Slöjd 50 140 140 330

Svenska eller SVA 680 520 290 1490

Teknik 47 65 88 200

Språkval 48 272 320

Elevens val  277

Totalt garanterat antal timmar 1860 2249 36 2363 6890

Därav skolans val  600



Tranemo  kommun

Åk 1 

(min/vecka)

Åk 2 

(min/vecka)

Åk 3 

(min/vecka)

Åk 1‐3 

(min/vecka)

Åk 1‐3     

(h)

 Lå 18/19     

Åk 3     

(min/vecka)

30 30 30 90 53 40

25 25 55 105 62 65

80 80 80 240 141 120

240 240 240 720 422 260

40 40 40 120 70 30

80 80 85 245 144 120

110 110 125 345 202 100

90 90 53

450 410 300 1160 681 235

40 45 85 50 80

35 35 70 41 65

Minuter/v 1090 1090 1090 3270 1115

Timmar/v 18,2 18,2 18,2 54,5 1918



Åk 4 

(min/v)

Åk 5 

(min/v)

Åk 6 

(min/v)

Åk 4‐6 

(min/v)

Åk 4‐6     

(h)

Åk 7 

(h/vecka)

Åk 7 

(min/vecka)

Åk 8 

(h/vecka)

50 50 40 140 82 0,92 55 0,92
120 120 135 375 220 1,92 115 1,92

65 38 1,17
90 90 90 270 158 1,92 115 1,92
240 240 220 700 411 3,83 230 3,83
50 50 40 140 82 1,17 70

100 120 110 330 194 2,63 158 2,63
30 40 40 110 0,88 53 0,88

30 40 40 110 0,88 53 0,88

40 40 30 110 0,88 53 0,88

200 200 170 570 334 3,33 200 3,33
50 50 40 140 0,83 50 0,83

50 50 40 140 0,83 50 0,83

50 50 40 140 0,83 50 0,83

50 50 50 150 0,83 50 0,83

85 85 70 240 141 1,33 80 1,33
300 320 270 890 522 2,75 165 2,75
50 35 30 115 67 0,88 53 0,88

85 50 2,58 155 2,58

95 70 55 220 129 1,50 90 1,50

1380 1380 1380 3990

23,0 23,0 23,0 66,5 2429 24,75 1485 24,75



Totalt Timplan Tranem

Låg Mellan

Åk 8 

(min/vecka)

Åk 9 

(h/vecka)

Åk 9 

(min/vecka)

Tot 7‐9 

(h/v)

 Tot 7‐9 

(h)
Åk 1‐3     

(h)

Åk 4‐6     

(h)

55 1,00 60 2,83 100 53 82

115 1,92 115 5,75 202 62 220

70 1,17 70 2,33 82 38

115 1,92 115 5,75 202 141 158

230 3,83 230 11,50 405 422 411

1,17 70 2,33 82 70 82

158 2,63 158 7,88 277 144 194

53 0,88 53 2,63

53 0,88 53 2,63

53 0,88 53 2,63

200 3,33 200 10,00 352 202 334

50 0,83 50 2,50

50 0,83 50 2,50

50 0,83 50 2,50

50 0,83 50 2,5

80 1,33 80 4,00 141 53 141

165 2,75 165 8,25 290 681 522

53 0,88 53 2,63 92 50 67

155 2,58 155 7,75 273 50

90 3,00 106 41 129

1485 24,50 1470 74 2605 1918 2429



o kommun

Hög

Tot 7‐9 

(h/v)
Åk 1‐9     

(h)

100 235

202 484

82 120

202 502

405 1238

82 235

277 615

0

0

0

352 889

0

0

0

0

141 334

290 1493

92 210

273 323

106 276

2605 6952



PROTOKOLLSUTDRAG 
Allmänna utskottet 
2018‐05‐17 

 

 

 

   
 

 

§ 97 

Köp av förskolepaviljong Gudarp 39:1, Solhagen (KS/2018:243) 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunen köper den inhyrda förskolepaviljongen vid Solhagen för 

1 039 000 kr av Expandia AB. Förvaltningen får i uppdrag att verkställa 

beslutet snarast.  

 Investeringsbudgeten 2018 utökas med 1 039 000 kr.  

 

Ärendet 
Kommunen hyr sedan ca 12 år en förskolepaviljong av ett företag som heter 

Expandia AB. Den anskaffades ursprungligen till Bikupan i Länghem men 

flyttades sedan för 6‐7 år sedan till Solhagen i Tranemo. Lokalerna fungerar bra 

som förskola och behövs på nuvarande plats i alla fram till dess att en 

genomgående renovering av Solhagen planeras om 6‐8 år. Då får ställning får tas 

om den skall ersättas med en permanent byggnad. Byggnaden bedöms ha en 

återstående livslängd om 10‐15 år och är förhållandevis lätt att flytta. 

 

Efter förhandlingar har en preliminär överenskommelse om att köpa paviljongen 

från Expandia AB för 1 039 000 kr träffats. Årshyran uppgår nu till 190 000 kr, 

och årskostnaden att äga lokalen uppgår till ca 140 000 kr beaktat ränta, 

avskrivning(10 år) och det underhållsansvar som kommunen övertar från 

nuvarande ägare. Resultatet blir således en kostnadsminskning på ca 50 000 kr 

per år. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018‐04‐19 

Beslutet skickas till 

Tekniska sektionen 

Lärandesektionen 

Ekonomifunktionen  

Status 

Kommunstyrelsen  

 
 



 
 

 

 

Vår ref: Lennart Haglund 

Projektledare 

Datum:2018‐04‐19 

Dnr: KS/2018:243  

 

 

Köp av förskolepaviljong Solhagen  

 

Förslag till beslut 

 Kommunen köper den inhyrda förskolepaviljongen vid Solhagen för 

1 039 000 kr av Expandia AB. Förvaltningen får i uppdrag att verkställa 

beslutet snarast.  

 Investeringsbudgeten 2018 utökas med 1 039 000 kr.  

 

Ärendet 
Kommunen hyr sedan ca 12 år en förskolepaviljong av ett företag som heter 

Expandia AB. Den anskaffades ursprungligen till Bikupan i Länghem men 

flyttades sedan för 6‐7 år sedan till Solhagen i Tranemo. Lokalerna fungerar bra 

som förskola och behövs på nuvarande plats i alla fram till dess att en 

genomgående renovering av Solhagen planeras om 6‐8 år. Då får ställning får tas 

om den skall ersättas med en permanent byggnad. Byggnaden bedöms ha en 

återstående livslängd om 10‐15 år och är förhållandevis lätt att flytta. 

 

Efter förhandlingar har en preliminär överenskommelse om att köpa paviljongen 

från Expandia AB för 1 039 000 kr träffats. Årshyran uppgår nu till 190 000 kr, 

och årskostnaden att äga lokalen uppgår till ca 140 000 kr beaktat ränta, 

avskrivning(10 år) och det underhållsansvar som kommunen övertar från 

nuvarande ägare. Resultatet blir således en kostnadsminskning på ca 50 000 kr 

per år. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018‐04‐19 

 



 
 

 

 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 

Tekniska sektionen 

Lärandesektionen 

Ekonomifunktionen  

Status  

 

  

Karl‐Johan Ohlin  Lennart Haglund  

Sektionschef  Projektledare  



PROTOKOLLSUTDRAG 
Allmänna utskottet 
2018‐05‐17 

 

 

 

   
 

 

 

§ 98 

Remiss ‐ Effektivare energianvändning (SOU 2017:99) (KS/2018:246) 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsens beslut 

 Tranemo kommun har inga synpunkter på rubricerat betänkande 

Ärendet 

Regeringen har gett Utredningen om energisparlån i uppdrag att reda ut 

förutsättningarna inklusive det samhällsekonomiska motivet för att införa 

statliga energisparlån i Sverige. Syftet är att få till stånd en ökad 

energieffektivisering i bebyggelsen.  

 

Utredningen ser inte några tydliga motiv för statliga lån. Flera studier har vittnat 

om att bristande lönsamhet är det främsta hindret för att fler och mer omfattande 

energieffektiviseringsåtgärder ska kunna genomföras. Motiven för statlig 

upplåning och utlåning av kapital för sådana åtgärder är för närvarande 

begränsade. 

 

Remissvaren ska ha inkommit i både word‐ och pdf‐format till 

Näringsdepartementet senast den 25 juni 2018. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse gällande SOU betänkande Effektivare energianvändning 2018‐

05‐02 

Effektivare energianvändning Betänkande av utredning om energisparlån SOU 

2017:99 (finns att hämta hos Processtöd, Louise Andreasson) 

Beslutet skickas till 

Sektionen för Samhällsutveckling 

n.registrator@regeringskansliet.se (rubricerat med diarienummer: N2018‐01263‐

BB följt av Tranemo kommun) 

helene.lassi@regeringskansliet.se (rubricerat med diarienummer: N2018‐01263‐BB 

följt av Tranemo kommun) 

Status 

Kommunstyrelsen 



 
 

 

 

Vår ref: Markus Nyström 

Samhällsplanerare 

Datum:2018‐05‐02 

Dnr: KS/2018:246  

 

 

Tjänsteskrivelse gällande SOU betänkande Effektivare 

energianvändning SOU 2017:99  

 

Förslag till beslut 

 Tranemo kommun har inga synpunkter på rubricerat betänkande 

Ärendet 

Regeringen har gett Utredningen om energisparlån i uppdrag att reda ut 

förutsättningarna inklusive det samhällsekonomiska motivet för att införa 

statliga energisparlån i Sverige. Syftet är att få till stånd en ökad 

energieffektivisering i bebyggelsen.  

 

Utredningen ser inte några tydliga motiv för statliga lån. Flera studier har vittnat 

om att bristande lönsamhet är det främsta hindret för att fler och mer omfattande 

energieffektiviseringsåtgärder ska kunna genomföras. Motiven för statlig 

upplåning och utlåning av kapital för sådana åtgärder är för närvarande 

begränsade. 

 

Remissvaren ska ha inkommit i både word‐ och pdf‐format till 

Näringsdepartementet senast den 25 juni 2018. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse gällande SOU betänkande Effektivare energianvändning 2018‐

05‐02 

Effektivare energianvändning Betänkande av utredning om energisparlån SOU 

2017:99 (finns att hämta hos Processtöd, Louise Andreasson) 



 
 

 

 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 

Beslutet skickas till 

Sektionen för Samhällsutveckling 

n.registrator@regeringskansliet.se (rubricerat med diarienummer: N2018‐01263‐

BB följt av Tranemo kommun) 

helene.lassi@regeringskansliet.se (rubricerat med diarienummer: N2018‐01263‐BB 

följt av Tranemo kommun) 

 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Status  

 

  

Pernilla Kronbäck  Markus Nyström  

Sektionschef  Samhällsplanerare  
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§ 99 

Remiss ‐ Lån och garantier för fler bostäder (SOU 2017:108) (KS/2018:253) 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsens beslut 

 Godkänner följande synpunkter: 

Tranemo kommun menar att statligt marknadskompletterande topplån behöver 

genomgående ha en låg ränta och därmed inte sättas av marknaden. Om så blir 

fallet tenderar räntan på de geografiska områden som sedan tidigare präglats av 

befolkningsminskning och ett generellt lågt bostadsbyggande att bli högre.   

Ärendet 

Tranemo kommun får frivilligt lämna synpunkter på SOU‐betänkandet Lån och 

garantier för fler bostäder SOU 2017:108 

 

Svar ska ha inkommit till Näringsdepartementet senast den 2018‐06‐25 i både 

word och PDF format till adress n.registrator@regeringskansliet.se med filnamnet 

N2017‐07857‐BB. 

 

Betänkandet föreslår följande åtgärder för att underlätta finansieringen av 

bostadsprojekt: 

 

1. De statliga kreditgarantierna för lån till bostadsbyggande vässas och 

breddas. Kreditgarantierna lämnas även för lån till renovering och för lån 

till utgifter under projekteringsskedet 

2. Statliga marknadskompletterande topplån erbjuds där det inte går att få 

tillräcklig finansiering på den ordinarie kreditmarknaden 

3. En statlig hyresförlustgaranti erbjuds för aktörer som bygger 

hyresbostäder för egen förvaltning i kommuner som till följd av 

befolkningsökning har brist på bostäder men där det råder osäkerhet om 

framtida efterfrågan 

4. Under en försöksperiod på fem år erbjuds under vissa förutsättningar ett 

startbidrag för byggemenskaper, för att täcka budgeterade utgifter i 

projekteringsskedet upp till 300 000 kronor 



  

 

 

2 (2)  

 

5. Reglerna för investeringsstödet till hyresbostäder och studentbostäder 

ändras, så att en viss del av stödet betalas ut i förväg Det ökar 

möjligheterna att använda investeringsstödet som eget kapital under 

byggtiden och underlättar därmed finansieringen  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse gällande lån och garantier för fler bostäder 2018‐04‐23 

SOU‐betänkandet Lån och garantier för fler bostäder SOU 2017:108 

http://www.regeringen.se/4afeba/contentassets/8c935bc841f0463a97838745fea490

dc/sou‐2017_108_webb.pdf 

Betänkandet finns i två exemplar hos processtöd samt i länken ovan. 

Beslutet skickas till 

n.registrator@regeringskansliet.se 

Sektionen för Samhällsutveckling 

Status 

Kommunstyrelsen  

 
 



 
 

 

 

Vår ref: Markus Nyström 

Samhällsplanerare 

Datum:2018‐04‐23 

Dnr: KS/2018:253  

 

 

Tjänsteskrivelse gällande lån och garantier för fler bostäder  

 

Förslag till beslut 

 Godkänner följande synpunkter: 

Tranemo kommun menar att statligt marknadskompletterande topplån behöver 

genomgående ha en låg ränta och därmed inte sättas av marknaden. Om så blir 

fallet tenderar räntan på de geografiska områden som sedan tidigare präglats av 

befolkningsminskning och ett generellt lågt bostadsbyggande att bli högre.   

  

Ärendet 

 

Tranemo kommun får frivilligt lämna synpunkter på SOU‐betänkandet Lån och 

garantier för fler bostäder SOU 2017:108 

 

Svar ska ha inkommit till Näringsdepartementet senast den 2018‐06‐25 i både 

word och PDF format till adress n.registrator@regeringskansliet.se med filnamnet 

N2017‐07857‐BB. 

 

Betänkandet föreslår följande åtgärder för att underlätta finansieringen av 

bostadsprojekt: 

 

 De statliga kreditgarantierna för lån till bostadsbyggande vässas och 

breddas. Kreditgarantierna lämnas även för lån till renovering och för lån 

till utgifter under projekteringsskedet 

 Statliga marknadskompletterande topplån erbjuds där det inte går att få 

tillräcklig finansiering på den ordinarie kreditmarknaden 

 En statlig hyresförlustgaranti erbjuds för aktörer som bygger 

hyresbostäder för egen förvaltning i kommuner som till följd av 

befolkningsökning har brist på bostäder men där det råder osäkerhet om 

framtida efterfrågan 



 
 

 

 

 Under en försöksperiod på fem år erbjuds under vissa förutsättningar ett 

startbidrag för byggemenskaper, för att täcka budgeterade utgifter i 

projekteringsskedet upp till 300 000 kronor 

 Reglerna för investeringsstödet till hyresbostäder och studentbostäder 

ändras, så att en viss del av stödet betalas ut i förväg Det ökar 

möjligheterna att använda investeringsstödet som eget kapital under 

byggtiden och underlättar därmed finansieringen  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse gällande lån och garantier för fler bostäder 2018‐04‐23 

SOU‐betänkandet Lån och garantier för fler bostäder SOU 2017:108 

http://www.regeringen.se/4afeba/contentassets/8c935bc841f0463a97838745fea490

dc/sou‐2017_108_webb.pdf 

Betänkandet finns i två exemplar hos processtöd samt i länken ovan. 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 

Beslutet skickas till 

n.registrator@regeringskansliet.se 

Sektionen för Samhällsutveckling 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Status  

 

  

Pernilla Kronbäck  Markus Nyström  

Sektionschef  Samhällsplanerare  















PROTOKOLLSUTDRAG 
Allmänna utskottet 
2018‐05‐17 

 

 

 

   
 

 

§ 100 

Underteckna personuppgiftsbiträdesavtal samt göra rättelse, korrigering och 

radering av personuppgifter (KS/2018:319) 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsens beslut 

 Ger sektionschef och funktionschef delegation att underteckna 

personuppgiftsbiträdesavtal för respektive verksamhet. 

 Ger sektionschef och funktionschef delegation att göra rättelse, korrigering 

och radering av personuppgifter utifrån dataskyddsförordningens artiklar 

16‐21. 

Ärendet 

Den 25 maj 2018 träder Dataskyddsförordningen i kraft. Förordningens artikel 28 

innebär att personuppgiftsbiträdesavtal ska upprättas mellan kommunen och 

leverantörer som behandlar personuppgifter. Avtalet ska upprättas för att 

kommunen ska kunna säkerställa att personuppgifter inte behandlas i strid med 

dataskyddsförordningen. I dataskyddsförordningen anges att den som är 

personuppgiftsansvarig ska underteckna avtalet. Kommunstyrelsen är 

personuppgiftsansvarig och därför föreslår förvaltningen att sektionschef och 

funktionschef får på delegation från kommunstyrelsen att underteckna 

personuppgiftsbiträdesavtal för respektive verksamhet. Förvaltningen har tagit 

fram en mall för vad personuppgiftsbiträdesavtalet bör innehålla så att det ska 

vara lätt för verksamheterna att göra rätt.  

 

Dataskyddsförordningens artiklar 16‐21 innebär att personer har rätt att få sina 

personuppgifter rättade, korrigerade eller raderade om personuppgifterna 

behandlas i strid med dataskyddsförordningen. Förvaltningen föreslår att 

sektionschef och funktionschef får delegation att göra rättelser, korrigeringar och 

radering av personuppgifter som behandlas i strid mot dataskyddsförordningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018‐04‐27 

Beslutet skickas till 

Sektionschefer  

Funktionschefer 
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Status 

Kommunstyrelsen  
 



 
 

 

 

Vår ref: Kajsa Montan 

Funktionschef 

Datum:2018‐04‐27 

Dnr: KS/2018:319  

 

 

Tjänsteskrivelse, underteckna personuppgiftsbiträdesavtal 

samt göra rättelse, korrigera och radera personuppgifter  

 

Förslag till beslut 

 Ger sektionschef och funktionschef delegation att underteckna 

personuppgiftsbiträdesavtal för respektive verksamhet. 

 Ger sektionschef och funktionschef delegation att göra rättelse, 

korrigering och radering av personuppgifter utifrån 

dataskyddsförordningens artiklar 16‐21. 

Ärendet 

Den 25 maj 2018 träder Dataskyddsförordningen i kraft. Förordningens artikel 28 

innebär att personuppgiftsbiträdesavtal ska upprättas mellan kommunen och 

leverantörer som behandlar personuppgifter. Avtalet ska upprättas för att 

kommunen ska kunna säkerställa att personuppgifter inte behandlas i strid med 

dataskyddsförordningen. I dataskyddsförordningen anges att den som är 

personuppgiftsansvarig ska underteckna avtalet. Kommunstyrelsen är 

personuppgiftsansvarig och därför föreslår förvaltningen att sektionschef och 

funktionschef får på delegation från kommunstyrelsen att underteckna 

personuppgiftsbiträdesavtal för respektive verksamhet. Förvaltningen har tagit 

fram en mall för vad personuppgiftsbiträdesavtalet bör innehålla så att det ska 

vara lätt för verksamheterna att göra rätt.  

 

Dataskyddsförordningens artiklar 16‐21 innebär att personer har rätt att få sina 

personuppgifter rättade, korrigerade eller raderade om personuppgifterna 

behandlas i strid med dataskyddsförordningen. Förvaltningen föreslår att 

sektionschef och funktionschef får delegation att göra rättelser, korrigeringar och 

radering av personuppgifter som behandlas i strid mot dataskyddsförordningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018‐04‐27 

 



 
 

 

 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 

Sektionschefer  

Funktionschefer 

Status  

 

  

Carita Brovall  Kajsa Montan  

Kommunchef  Funktionschef  



PROTOKOLLSUTDRAG 
Allmänna utskottet 
2018‐05‐17 

 

 

 

   
 

 

§ 101 

Administrationsavgift kommunens bolag (KS/2018:333) 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Administrationsavgift för Tranemo Forum AB 2018 fastställs till 60 300 kr/år.  

 Administrationsavgift för Tranemobostäder AB 2018 fastställs till 3 000 kr/år.  

 Administrationsavgift för Tranemo Utvecklings AB 2018 fastställs till 140 000 

kr/år.  

 

Avgifterna indexuppräknas årligen enligt KPI med oktober 2017 (323,38) som 

basmånad. 

Ärendet 

De kommunala bolagen Tranemo Forum AB och Tranemo Utvecklings AB köper 

administrativa tjänster av Tranemo kommun såsom ekonomiadministration, 

sekreterare, diarieföring, löneadministration (arvoden) och VD.  

Tranemobostäder AB har egen anställd personal och deras behov av 

administrativt stöd är därför betydligt mindre än de andra bolagens. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ang administrationsersättning från kommunens bolag  

2018‐05‐04 

Sammanställning över administrationsersättningar 

Föredragning och debatt 

Ekonomichef Lars‐Gunnar Karlsson föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

Ekonomifunktionen  

Tranemo Forum AB 

Tranemobostäder AB 

Tranemo Utvecklings AB 

Status  

Kommunstyrelsen 
 



 
 

 

 

Vår ref: Eva Borg 

Redovisningsekonom 

Datum:2018‐05‐04 

Dnr: KS/2018:333  

 

 

Tjänsteskrivelse ang administrationsersättning från 

kommunens bolag  

 

Förslag till beslut 

 Administrationsavgift för Tranemo Forum AB 2018 fastställs till 60.300 

kr/år.  

 Administrationsavgift för Tranemobostäder AB 2018 fastställs till 3.000 

kr/år.  

 Administrationsavgift för Tranemo Utvecklings AB 2018 fastställs till 

140.000 kr/år.  

 

Avgifterna indexuppräknas årligen enligt KPI med oktober 2017 (323,38) som 

basmånad. 

 

Ärendet 

De kommunala bolagen Tranemo Forum AB och Tranemo Utvecklings AB köper 

administrativa tjänster av Tranemo kommun såsom ekonomiadministration, 

sekreterare, diarieföring, löneadministration (arvoden) och VD.  

Tranemobostäder AB har egen anställd personal och deras behov av 

administrativt stöd är därför betydligt mindre än de andra bolagens. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ang administrationsersättning från kommunens bolag  

2018‐05‐04 

Sammanställning över administrationsersättningar 

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 

Ekonomifunktionen  

Tranemo Forum AB 

Tranemobostäder AB 

Tranemo Utvecklings AB 

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  Eva Borg  

Ekonomichef  Redovisningsekonom  



ADMINISTRATIONSERSÄTTNING BOLAGEN

Processtöd o 

medb serv Ekonomi Personal Sekreterare VD

Total 

kostnad/år

Tranemo Forum AB 5 000 5 100 1 700 5 000 43 500 60 300

Tranemo Utvecklings AB 0 30 000 10 000 13 000 87 000 140 000

Tranemobostäder AB 0 3 000 0 0 0 3 000



PROTOKOLLSUTDRAG 
Allmänna utskottet 
2018‐05‐17 

 

 

 

   
 

 

 

§ 103 

Motion om att ta fram en plan för expressbygglov ‐ Nya Moderaterna 

(KS/2017:419) 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut  

 Motionen om att ta fram en plan antas. 

 Förvaltningen får i uppdrag att se över rimligheten med ett dygns svarstid. 

Ärendet  

För att tillhandahålla en så bra service som möjligt inom ramen för Plan‐ och 

bygglagens tillämpningsområde och tillgodose allas intressen såsom sökande, 

granne eller andra berörda så krävs det att förvaltningen fokuserar på 

förbättringsarbete som kan underlätta för alla inblandande. Den stora 

utmaningen i att förbättra handläggningstider ligger främst inte i vad som 

brukar benämnas som ”enkla” ärenden eftersom dessa redan idag hanteras 

skyndsamt utifrån tilldelade och tillgängliga resurser. Utmaningen och där 

handläggningstiden är lång är kopplat till ärenden där ansökningar inte är 

kompletta eller fackmannamässiga, strider mot detaljplanen eller inte följer plan‐ 

och bygglagen i övrigt. Förvaltningen ser därför att fokus bör ligga på att 

förenkla och underlätta för sökande att göra rätt från början och fortsätta det 

långsiktiga utvecklingsarbetet som pågår. 

  

Stephan Bergman (M) har 2017‐05‐29 lämnat en motion om att förvaltningen ska 

ges i uppdrag att tillsammans med samverkansnämnden miljö och bygg ta fram 

en plan för expressbygglov. Motionären anser att en snabb och effektiv 

bygglovshantering är en viktig faktor för tillväxten i Tranemo kommun. Han 

anser vidare att man kan korta handläggningstiderna genom att införa en 

”snabbkassa” eller expressbygglov för enklare ärenden.  

 

I samverkansnämndens miljö och byggs uppdrag ingår att hantera ärenden så 

skyndsamt som möjligt samt att se till att beslut fattas på ett rättssäkert sätt. 

Förvaltningens delar således motionärens uppfattning att det viktigt med en 

snabb och effektiv bygglovshantering så länge den även är rättssäker. 

Samverkansnämnden miljö och bygg (nämnden) ska handlägga ärenden om lov 

och förhandsbesked skyndsamt och meddela sitt beslut om lov eller 
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förhandsbesked inom tio veckor från det att den fullständiga ansökningen kom 

in till nämnden. Om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet, får 

tiden förlängas en gång med högst tio veckor utöver de ursprungliga tio 

veckorna. Utöver detta har politiska mål satts upp beträffande 

handläggningstider där målsättningen är att nämnden ska meddela beslut om 

lov eller förhandsbesked inom tre veckor från det att den fullständiga 

ansökningen 2 (3) kom in till nämnden. När det gäller målvärdet för 

handläggningstiden så fick nämnden ett utfall på 4,95 veckor för år 2017 som 

därmed låg ca 2 veckor över uppsatt målvärde men ca 5 veckor lägre tid än 

kravet i Plan‐ och bygglagen. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att skapa 

insatser och åtgärder för att verksamheten ska nå upp till de uppsatta målen 

utifrån tilldelade och tillgängliga resurser. Förvaltningen kan konstatera att 

handläggningstiderna ligger normalt utifrån ett nationellt perspektiv.  

För att nämnden ska kunna hantera ärenden olika utefter ansökans 

svårighetsgrad och hantera ”enklare ärenden” snabbare än övriga ärenden måste 

nämnden ta hänsyn till likabehandlingsprincipen som innebär att myndigheter 

skall ”beakta allas likhet inför lagen”. Frågan blir även vad som är ett enkelt 

ärende? Det beror på vem man frågar, gemene man tycker nog att uppförande av 

mindre komplementbyggnader, göra en liten tillbyggnad, fasadändring, byte av 

fönster är enklare ärenden. För att göra bedömningen om ett ärende är enklare 

behöver nämnden dock ta hänsyn till ett antal faktorer, t.ex.:  

1. Är platsen för ansökan inom eller utanför planlagt område?  

Utanför detaljplanelagt område:  

‐ Avstånd till fastighetsgräns, kan innebära att grannehörande krävs  

‐ Kräver åtgärden att berörda sakägare ska höras  

Inom detaljplanelagt område:  

‐ Är åtgärden planenlig  

‐ Avvikelser från detaljplanen medför att berörda sakägare ska höras  

‐ Avstånd till fastighetsgräns, kan innebära att grannehörande krävs  

2. Är platsen eller byggnaden av kulturhistoriskt intresse  

3. Är tillgänglighetskraven uppfyllda  

4. Innebär åtgärden att byggnaden förvanskas  

5. Är inlämnade handlingar fackmannamässigt utförda  

I de flesta fall där privatpersoner söker för ”enklare ärenden” så tar de själva 

fram de handlingar som krävs för ansökan. Det är svårt för en lekman att ta fram 

fackmannamässiga handlingar vilket får till följd att handlingarna ofta behöver 

justeras eller kompletteras. Förvaltningen arbetar dock aktivt med att utveckla 

sin bygglovsverksamhet genom att bland annat erbjuda stöd som ska underlätta 

för sökanden att göra rätt från början, tex:  
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1. En välutvecklad hemsida med information och vägledning.  

2. Vägledning via telefon eller besök.  

3. E‐tjänst med enkla instruktioner för att fullfölja ansökan.  

4. Exempelritningar för att få förståelse över vilka ritningar som efterfrågas.  

 

Förvaltningen förstår tanken med att införa ”expressbygglov” eller en 

”snabbkassa” för bygglov. Likande åtgärder finns i en rad kommuner med lite 

olika benämning, t.ex. ”bygglov över disk”. Gemensamt i kommunerna där detta 

är infört är dock att en rad kriterier behöver 3 (3) vara uppfyllda för att få en 

snabb hantering, såsom att det avser en mindre åtgärd inom detaljplanelagt 

område, inte får avvika mot detaljplan, att ansökan är komplett när den lämnas 

in och att det är fackmannamässiga ritningar. Den stora utmaningen i att 

förbättra handläggningstider ligger främst inte i dessa ärenden eftersom de 

redan idag hanteras skyndsamt utifrån tilldelade och tillgängliga resurser. 

Utmaningen och där handläggningstiden är lång är kopplat till ärenden där 

ansökningar inte är kompletta eller fackmannamässiga, strider mot detaljplanen 

eller inte följer plan‐ och bygglagen i övrigt. Förvaltningen ser därför att fokus 

bör ligga på att förenkla och underlätta för sökande att göra rätt från början och 

fortsätta det långsiktiga utvecklingsarbete som pågår. När andra kommuner 

marknadsfört ”expressbygglov” eller liknande har förväntningarna ökat på 

kommunerna. Det finns ofta en koppling till att sökande och myndigheten har 

olika syn på när bygglov kan hanteras snabbt, vilket ofta ökar arbetsbelastningen 

och minskar kundnöjdheten. Förvaltningen bedömer att det endast skulle vara 

ett fåtal ärenden som skulle kunna hanteras enlig intentionen i motionen. Vill 

kommunerna se ett snabbare utvecklingsarbete och höja målsättningen så har 

nämnden antagit en behovsutredning för kommunerna att ta ställning till, vilket 

får vägas mot andra behov i kommunerna. Kommunernas förmåga att 

tillhandhålla eller framställa detaljplaner och kart‐ och mättjänster samt ge rätt 

vägledning är även helt avgörande för att öka kundnöjdheten och i slutändan ge 

våra kunder en snabb och effektiv bygglovshantering.  

Enligt Tranemo kommuns regler för handläggning av motioner och 

medborgarförslag så ska förvaltningen ha kontakt med motionären inför arbetet 

med att utarbeta förslag på svar i syfte att motionären och förslagsställaren skall 

ges tillfälle att utveckla sin motion eller sitt medborgarförslag. Förvaltningen har 

därför 2018‐04‐19 varit i kontakt med motionären i detta syfte och fått 

kompletterande information samt haft en god dialog. 

 

Förvaltningen föreslår ett avslag på motionen.  
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Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 

Motion om att om att ge uppdraget att ta fram en plan för expressbygglov 

2017‐05‐29  

Föredragning och debatt 

Patrik Mårtensson, miljö‐ och byggenheten Ulricehamn, föredrar ärendet och 

svarar på frågor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tony Hansen (S) föreslår att motionen antas men att rimligheten med ett dygns 

svarstid behöver ses över. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på Hansens förslag och finner att allmänna utskottet bifaller 

detta. 

Beslutet skickas till 

Stephan Bergman (M) 

Samhällsbyggnadschef, Ulricehamns kommun  

Status 

Kommunstyrelsen   
 



 

  Vår ref: Patrik Mårtensson  

Bygglovschef, byggenheten, miljö och samhällsbyggnad 

Datum: 2018‐04‐23 

Dnr: KS/2017:419 

 

 

  

 

Service‐ och näringslivssektionen, Medborgarservice och processtöd 

Postadress: 514 80 Tranemo  Besöksadress: Storgatan 26 

Telefon: 0325‐57 60 00  Telefax: 0325‐771 32  Direkt: 0325‐57 60 23  Mobil: 0766‐43 07 41 

E‐post: veronica.ronnemo@tranemo.se  www.tranemo.se 
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Svar på Motion om att ta fram en plan för expressbygglov ‐ 

Nya Moderaterna 

 

/Förslag till beslut  

 Motionen avslås.  

Beslutsmotivering  

För att tillhandahålla en så bra service som möjligt inom ramen för Plan‐ och bygglagens 

tillämpningsområde och tillgodose allas intressen såsom sökande, granne eller andra 

berörda så krävs det att förvaltningen fokuserar på förbättringsarbete som kan underlätta 

för alla inblandande. Den stora utmaningen i att förbättra handläggningstider ligger 

främst inte i vad som brukar benämnas som ”enkla” ärenden eftersom dessa redan idag 

hanteras skyndsamt utifrån tilldelade och tillgängliga resurser. Utmaningen och där 

handläggningstiden är lång är kopplat till ärenden där ansökningar inte är kompletta 

eller fackmannamässiga, strider mot detaljplanen eller inte följer plan‐ och bygglagen i 

övrigt. Förvaltningen ser därför att fokus bör ligga på att förenkla och underlätta för 

sökande att göra rätt från början och fortsätta det långsiktiga utvecklingsarbetet som 

pågår.  

Ärendet  

Stephan Bergman (M) har 2017‐05‐29 lämnat en motion om att förvaltningen ska ges i 

uppdrag att tillsammans med samverkansnämnden miljö och bygg ta fram en plan för 

expressbygglov. Motionären anser att en snabb och effektiv bygglovshantering är en 

viktig faktor för tillväxten i Tranemo kommun. Han anser vidare att man kan korta 

handläggningstiderna genom att införa en ”snabbkassa” eller expressbygglov för enklare 

ärenden.  

I samverkansnämndens miljö och byggs uppdrag ingår att hantera ärenden så skyndsamt 

som möjligt samt att se till att beslut fattas på ett rättssäkert sätt. Förvaltningens delar 

således motionärens uppfattning att det viktigt med en snabb och effektiv 

bygglovshantering så länge den även är rättssäker. Samverkansnämnden miljö och bygg 

(nämnden) ska handlägga ärenden om lov och förhandsbesked skyndsamt och meddela 

sitt beslut om lov eller förhandsbesked inom tio veckor från det att den fullständiga 

ansökningen kom in till nämnden. Om det är nödvändigt på grund av utredningen i 
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ärendet, får tiden förlängas en gång med högst tio veckor utöver de ursprungliga tio 

veckorna. Utöver detta har politiska mål satts upp beträffande handläggningstider där 

målsättningen är att nämnden ska meddela beslut om lov eller förhandsbesked inom tre 

veckor från det att den fullständiga ansökningen 2 (3) kom in till nämnden. När det gäller 

målvärdet för handläggningstiden så fick nämnden ett utfall på 4,95 veckor för år 2017 

som därmed låg ca 2 veckor över uppsatt målvärde men ca 5 veckor lägre tid än kravet i 

Plan‐ och bygglagen. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att skapa insatser och 

åtgärder för att verksamheten ska nå upp till de uppsatta målen utifrån tilldelade och 

tillgängliga resurser. Förvaltningen kan konstatera att handläggningstiderna ligger 

normalt utifrån ett nationellt perspektiv.  

För att nämnden ska kunna hantera ärenden olika utefter ansökans svårighetsgrad och 

hantera ”enklare ärenden” snabbare än övriga ärenden måste nämnden ta hänsyn till 

likabehandlingsprincipen som innebär att myndigheter skall ”beakta allas likhet inför 

lagen”. Frågan blir även vad som är ett enkelt ärende? Det beror på vem man frågar, 

gemene man tycker nog att uppförande av mindre komplementbyggnader, göra en liten 

tillbyggnad, fasadändring, byte av fönster är enklare ärenden. För att göra bedömningen 

om ett ärende är enklare behöver nämnden dock ta hänsyn till ett antal faktorer, t.ex.:  

� Är platsen för ansökan inom eller utanför planlagt område  

� Utanför detaljplanelagt område:  

‐ Avstånd till fastighetsgräns, kan innebära att grannehörande krävs  

‐ Kräver åtgärden att berörda sakägare ska hörs  

� Inom detaljplanelagt område:  

‐ Är åtgärden planenlig  

‐ Avvikelser från detaljplanen medför att berörda sakägare ska höras  

‐ Avstånd till fastighetsgräns, kan innebära att grannehörande krävs  

� Är platsen eller byggnaden av kulturhistoriskt intresse  

� Är tillgänglighetskraven uppfyllda  

� Innebär åtgärden att byggnaden förvanskas  

� Är inlämnade handlingar fackmannamässigt utförda  

I de flesta fall där privatpersoner söker för ”enklare ärenden” så tar de själva fram de 

handlingar som krävs för ansökan. Det är svårt för en lekman att ta fram 

fackmannamässiga handlingar vilket får till följd att handlingarna ofta behöver justeras 

eller kompletteras. Förvaltningen arbetar dock aktivt med att utveckla sin 

bygglovsverksamhet genom att bland annat erbjuda stöd som ska underlätta för 

sökanden att göra rätt från början, tex:  
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� En välutvecklad hemsida med information och vägledning.  

� Vägledning via telefon eller besök.  

� E‐tjänst med enkla instruktioner för att fullfölja ansökan.  

� Exempelritningar för att få förståelse över vilka ritningar som efterfrågas.  

 

Förvaltningen förstår tanken med att införa ”expressbygglov” eller en ”snabbkassa” för 

bygglov. Likande åtgärder finns i en rad kommuner med lite olika benämning, t.ex. 

”bygglov över disk”. Gemensamt i kommunerna där detta är infört är dock att en rad 

kriterier behöver 3 (3) vara uppfyllda för att få en snabb hantering, såsom att det avser en 

mindre åtgärd inom detaljplanelagt område, inte får avvika mot detaljplan, att ansökan 

är komplett när den lämnas in och att det är fackmannamässiga ritningar. Den stora 

utmaningen i att förbättra handläggningstider ligger främst inte i dessa ärenden eftersom 

de redan idag hanteras skyndsamt utifrån tilldelade och tillgängliga resurser. 

Utmaningen och där handläggningstiden är lång är kopplat till ärenden där ansökningar 

inte är kompletta eller fackmannamässiga, strider mot detaljplanen eller inte följer plan‐ 

och bygglagen i övrigt. Förvaltningen ser därför att fokus bör ligga på att förenkla och 

underlätta för sökande att göra rätt från början och fortsätta det långsiktiga 

utvecklingsarbete som pågår. När andra kommuner marknadsfört ”expressbygglov” eller 

liknande har förväntningarna ökat på kommunerna. Det finns ofta en koppling till att 

sökande och myndigheten har olika syn på när bygglov kan hanteras snabbt, vilket ofta 

ökar arbetsbelastningen och minskar kundnöjdheten. Förvaltningen bedömer att det 

endast skulle vara ett fåtal ärenden som skulle kunna hanteras enlig intentionen i 

motionen. Vill kommunerna se ett snabbare utvecklingsarbete och höja målsättningen så 

har nämnden antagit en behovsutredning för kommunerna att ta ställning till, vilket får 

vägas mot andra behov i kommunerna. Kommunernas förmåga att tillhandhålla eller 

framställa detaljplaner och kart‐ och mättjänster samt ge rätt vägledning är även helt 

avgörande för att öka kundnöjdheten och i slutändan ge våra kunder en snabb och 

effektiv bygglovshantering.  

Enligt Tranemo kommuns regler för handläggning av motioner och medborgarförslag så 

ska förvaltningen ha kontakt med motionären inför arbetet med att utarbeta förslag på 

svar i syfte att motionären och förslagsställaren skall ges tillfälle att utveckla sin motion 

eller sitt medborgarförslag. Förvaltningen har därför 2018‐04‐19 varit i kontakt med 

motionären i detta syfte och fått kompletterande information samt haft en god dialog.  

Beslutsunderlag  

Motion om att om att ge uppdraget att ta fram en plan för expressbygglov 2017‐05‐29  

Föredragning och debatt 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschef, Ulricehamns kommun  

Status  



         

  

 

 

 Vår ref: Patrik Mårtensson  

Datum: 2018-04-19 

Dnr: KS/2017:419 

    

  

 

 

 

Svar på motion om att ge uppdraget att ta fram en plan 
för expressbygglov 
 

Förslag till beslut 

 Motionen avslås.  
 

Beslutsmotivering 
För att tillhandahålla en så bra service som möjligt inom ramen för Plan- och bygglagens 
tillämpningsområde och tillgodose allas intressen såsom sökande, granne eller andra berörda 
så krävs det att förvaltningen fokuserar på förbättringsarbete som kan underlätta för alla 
inblandande. Den stora utmaningen i att förbättra handläggningstider ligger främst inte i vad 
som brukar benämnas som ”enkla” ärenden eftersom dessa redan idag hanteras skyndsamt 
utifrån tilldelade och tillgängliga resurser. Utmaningen och där handläggningstiden är lång är 
kopplat till ärenden där ansökningar inte är kompletta eller fackmannamässiga, strider mot 
detaljplanen eller inte följer plan- och bygglagen i övrigt. Förvaltningen ser därför att fokus 
bör ligga på att förenkla och underlätta för sökande att göra rätt från början och fortsätta det 
långsiktiga utvecklingsarbetet som pågår. 

 

Ärendet  
Stephan Bergman (M) har 2017-05-29 lämnat en motion om att förvaltningen ska ges i 
uppdrag att tillsammans med samverkansnämnden miljö och bygg ta fram en plan för 
expressbygglov. Motionären anser att en snabb och effektiv bygglovshantering är en viktig 
faktor för tillväxten i Tranemo kommun. Han anser vidare att man kan korta 
handläggningstiderna genom att införa en ”snabbkassa” eller expressbygglov för enklare 
ärenden.  

 

I samverkansnämndens miljö och byggs uppdrag ingår att hantera ärenden så skyndsamt 

som möjligt samt att se till att beslut fattas på ett rättssäkert sätt. Förvaltningens delar således 

motionärens uppfattning att det viktigt med en snabb och effektiv bygglovshantering så 

länge den även är rättssäker. Samverkansnämnden miljö och bygg (nämnden) ska handlägga 

ärenden om lov och förhandsbesked skyndsamt och meddela sitt beslut om lov eller 

förhandsbesked inom tio veckor från det att den fullständiga ansökningen kom in till 

nämnden. Om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet, får tiden förlängas en 

gång med högst tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna. Utöver detta har politiska 

mål satts upp beträffande handläggningstider där målsättningen är att nämnden ska meddela 

beslut om lov eller förhandsbesked inom tre veckor från det att den fullständiga ansökningen 

http://www.tranemo.se/
http://www.ulricehamn.se/upload/klk/information/logotyper/loggorna/cmyk/LOGO_CMYK_VEK_P_LI.ps
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kom in till nämnden. När det gäller målvärdet för handläggningstiden så fick nämnden ett 

utfall på 4,95 veckor för år 2017 som därmed låg ca 2 veckor över uppsatt målvärde men ca 

5 veckor lägre tid än kravet i Plan- och bygglagen. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med 

att skapa insatser och åtgärder för att verksamheten ska nå upp till de uppsatta målen utifrån 

tilldelade och tillgängliga resurser. Förvaltningen kan konstatera att handläggningstiderna 

ligger normalt utifrån ett nationellt perspektiv.  

 

För att nämnden ska kunna hantera ärenden olika utefter ansökans svårighetsgrad och 

hantera ”enklare ärenden” snabbare än övriga ärenden måste nämnden ta hänsyn till 

likabehandlingsprincipen som innebär att myndigheter skall ”beakta allas likhet inför lagen”. 

Frågan blir även vad som är ett enkelt ärende? Det beror på vem man frågar, gemene man 

tycker nog att uppförande av mindre komplementbyggnader, göra en liten tillbyggnad, 

fasadändring, byte av fönster är enklare ärenden. För att göra bedömningen om ett ärende är 

enklare behöver nämnden dock ta hänsyn till ett antal faktorer, t.ex.: 

 Är platsen för ansökan inom eller utanför planlagt område 

 Utanför detaljplanelagt område: 

- Avstånd till fastighetsgräns, kan innebära att grannehörande krävs 

- Kräver åtgärden att berörda sakägare ska hörs  

 Inom detaljplanelagt område: 

- Är åtgärden planenlig 

- Avvikelser från detaljplanen medför att berörda sakägare ska höras 

- Avstånd till fastighetsgräns, kan innebära att grannehörande krävs 

 Är platsen eller byggnaden av kulturhistoriskt intresse 

 Är tillgänglighetskraven uppfyllda 

 Innebär åtgärden att byggnaden förvanskas 

 Är inlämnade handlingar fackmannamässigt utförda 

 

I de flesta fall där privatpersoner söker för ”enklare ärenden” så tar de själva fram de 

handlingar som krävs för ansökan. Det är svårt för en lekman att ta fram fackmannamässiga 

handlingar vilket får till följd att handlingarna ofta behöver justeras eller kompletteras. 

Förvaltningen arbetar dock aktivt med att utveckla sin bygglovsverksamhet genom att bland 

annat erbjuda stöd som ska underlätta för sökanden att göra rätt från början, tex: 

 En välutvecklad hemsida med information och vägledning.  

 Vägledning via telefon eller besök.   

 E-tjänst med enkla instruktioner för att fullfölja ansökan. 

 Exempelritningar för att få förståelse över vilka ritningar som efterfrågas. 

 

Förvaltningen förstår tanken med att införa ”expressbygglov” eller en ”snabbkassa” för 

bygglov. Likande åtgärder finns i en rad kommuner med lite olika benämning, t.ex. ”bygglov 

över disk”. Gemensamt i kommunerna där detta är infört är dock att en rad kriterier behöver 
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vara uppfyllda för att få en snabb hantering, såsom att det avser en mindre åtgärd inom 

detaljplanelagt område, inte får avvika mot detaljplan, att ansökan är komplett när den 

lämnas in och att det är fackmannamässiga ritningar. Den stora utmaningen i att förbättra 

handläggningstider ligger främst inte i dessa ärenden eftersom de redan idag hanteras 

skyndsamt utifrån tilldelade och tillgängliga resurser. Utmaningen och där 

handläggningstiden är lång är kopplat till ärenden där ansökningar inte är kompletta eller 

fackmannamässiga, strider mot detaljplanen eller inte följer plan- och bygglagen i övrigt. 

Förvaltningen ser därför att fokus bör ligga på att förenkla och underlätta för sökande att 

göra rätt från början och fortsätta det långsiktiga utvecklingsarbete som pågår. När andra 

kommuner marknadsfört ”expressbygglov” eller liknande har förväntningarna ökat på 

kommunerna. Det finns ofta en koppling till att sökande och myndigheten har olika syn på 

när bygglov kan hanteras snabbt, vilket ofta ökar arbetsbelastningen och minskar 

kundnöjdheten. Förvaltningen bedömer att det endast skulle vara ett fåtal ärenden som 

skulle kunna hanteras enlig intentionen i motionen. Vill kommunerna se ett snabbare 

utvecklingsarbete och höja målsättningen så har nämnden antagit en behovsutredning för 

kommunerna att ta ställning till, vilket får vägas mot andra behov i kommunerna. 

Kommunernas förmåga att tillhandhålla eller framställa detaljplaner och kart- och 

mättjänster samt ge rätt vägledning är även helt avgörande för att öka kundnöjdheten och i 

slutändan ge våra kunder en snabb och effektiv bygglovshantering.  
 
Enligt Tranemo kommuns regler för handläggning av motioner och medborgarförslag så ska 
förvaltningen ha kontakt med motionären inför arbetet med att utarbeta förslag på svar i 
syfte att motionären och förslagsställaren skall ges tillfälle att utveckla sin motion eller sitt 
medborgarförslag. Förvaltningen har därför 2018-04-19 varit i kontakt med motionären i 
detta syfte och fått kompletterande information samt haft en god dialog.  
 
Beslutsunderlag 

Motion om att om att ge uppdraget att ta fram en plan för expressbygglov 2017‐05‐29 

 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef, Ulricehamns kommun 
 
 
 
Sebastian Olofsson   Patrik Mårtensson 
Samhällsbyggnadschef    Bygglovschef   
Miljö och Samhällsbyggnad    Byggenheten 

Miljö och samhällsbyggnad 
   
    

   

 





 

  Vår ref: Louise Bertilsson 

Verksamhetsutvecklare 

Datum: 2018‐05‐15 

Dnr: KS/2017:449 

 

 

  

 

Omsorgssektionen 

Postadress: 514 80 Tranemo  Besöksadress: Storgatan 26 

Telefon: 0325‐57 60 00  Telefax: 0325‐771 32  Direkt: 0325‐576243  

E‐post:louise.bertilsson@tranemo.se  www.tranemo.se 
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Svar på Motion om inrättande av tjänster som vårdbiträde i 

Tranemo kommuns verksamheter 

 

Förslag till beslut 

 Motionen anses besvarad 

Sammanfattning av ärendet 

ChrisTina Yngvesson (M) har den 8 juni 2017 lämnat en motion om att inrätta 

tjänster som vårdbiträde i Tranemo kommuns verksamheter.  

 

I Tranemo kommuns strategiska plan står det att de tjänster kommun levererar 

ska ha hög kvalitet och ges med ett professionellt bemötande. Förvaltningen ser 

kompetens som en viktig nyckel för att uppfylla detta. Av 3 kap. 3 § 

socialtjänstlagen (2001:453) framgår det vidare att ”För utförande av uppgifter inom 

socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet”. 

Förvaltningen bedömer att inrättandet av tjänster som vårdbiträde skulle 

motverka det. 

 

Ärendet återremitterades från kommunstyrelsen den 18 december 2017 för att 

kompletteras med uppgift om antalet utbildade inom hemtjänsten och 

inventering av extratjänster. 

 

Ärendet återremitterades på nytt från kommunstyrelsen den 12 mars 2018 för att 

se över möjligheten att erbjuda fasta tjänster för vårdbiträde, med krav på 

fortbildning för att bibehålla kvalitet och lönenivå. 

Ärendet 

ChrisTina Yngvesson (M) har den 8 juni 2017 lämnat en motion om att inrätta 

tjänster som vårdbiträde i Tranemo kommuns verksamheter. Hon anger i 

motionen att ”Alla som arbetar inom vård och omsorg vittnar om hur stressade 

och otillräckliga de känner sej i sin yrkesutövning”. Som skäl för detta anges att 
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personalen har arbetsuppgifter som inte är relaterade till yrkesrollen och som 

skulle kunna utföras av någon annan yrkesgrupp. 

 

ChrisTina Yngvesson (M) förslår därför att kommunen: ”via arbetsbeskrivningar 

inventerar vilka arbetsuppgifter som finns som skulle kunna läggas ut på 

vårdbiträde istället för på undersköterskor och sjuksköterskor” och att Tranemo 

kommun ”inrättar yrkeskategorin Vårdbiträde”. 

 

Förvaltningen var i kontakt med ChrisTina Yngvesson den 26 oktober 2017 för 

att ge motionären tillfälle att utveckla sitt förslag.  Christina berättar att hon i sina 

samtal med medarbetare som arbetar inom vården upplever stress och en känsla 

av otillräcklighet. I samtalen beskrivs arbetsuppgifter som troligen inte behöver 

göras av en utbildad undersköterska eller sjuksköterska.  

 

Ärendet återremitterades från kommunstyrelsen den 18 december 2017 för att 

kompletteras med uppgift om antalet utbildade inom hemtjänsten och 

inventering av extratjänster. 

 

Grundläggande kunskaper hos personalen 

Socialstyrelsens allmänna råd 2011:12 om ”Grundläggande kunskaper hos personal 

som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre” gäller för personal som i sin 

yrkesutövning ger äldre personer stöd och hjälp efter beslut enligt 4 kap. 1 och 2 

§§ socialtjänstlagen (2001:453) – i dagverksamhet som avses i 3 kap. 6 § första 

stycket samma lag, – i hemmet som avses i 5 kap. 5 § första stycket samma lag 

eller – i en särskilt inrättad boendeform som avses i 5 kap. 5 § andra stycket 

samma lag. Det allmänna rådet avser att förtydliga 3 kap. 3 § andra stycket 

socialtjänstlagen om lämplig utbildning och erfarenhet. 

 

Följande står om utbildning: ”Den som ska arbeta med stöd och hjälp till äldre 

personer kan uppnå kunskaper och förmågor i enlighet med dessa allmänna råd genom 

god kända kurser om 1 100 poäng i de programgemensamma karaktärsämnena och 300 

poäng i ämnet gerontologi och geriatrik i vård‐ och omsorgsprogrammet eller genom 

annan motsvarande utbildning.” 

 

Vidare beskrivs ett flertal områden där kunskap och förmåga ska finnas hos 

personalen bland annat: kroppsnära omsorg, måltider och näring, skötsel av 

hemmet, omsorg i livets slutskede, hälso‐ och sjukvård samt förhållningssätt, 

bedömnings‐ och kommunikationsförmåga. 
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Tranemo kommun har en mycket hög andel personal med reell utbildning på 

särskilt boende. Under 2016 bemannandes vård‐ och omsorgsboendena med 

minst 96 % utbildad personal vardag‐ som helgdag (nyckeltalsmått – se 

www.kolada.se). Antalet utbildad personal har stadigt ökat. Inom hemtjänsten är 

motsvarande siffra 89 % för år 2016. 

 

Konvertering av tjänster 

Idag tillsätts tjänster som vårdbiträde vid konvertering från visstid till 

tillsvidareanställning, i de fall personen inte har omvårdnadsprogrammet eller 

motsvarande. Tranemo kommun strävar dock efter att uppfylla 3 kap. 3 § andra 

stycket socialtjänstlagen (2001:453) om lämplig utbildning och erfarenhet inom 

omsorgssektionen.  Inrättande av varaktiga tjänster som vårdbiträde skulle 

motverka den strävan. 

 

Extratjänster inom omsorgssektionen 

Tillsammans med Arbetsmarknadsenheten (AME) har extratjänster införts inom 

omsorgssektionen. Extratjänster är en möjlighet för kommuner, landsting och 

privata utförare inom välfärden att få en extra resurs som kan stötta 

verksamheten. Långtidsarbetslösa och nyanlända kan anställas bland annat inom 

social verksamhet. Den som har en extratjänst ska inte ersätta en ordinarie 

personal utan ska utföra uppgifter som arbetsgivaren tillsammans med den 

fackliga organisationen kommit överens om som exempelvis vattna blommor, 

fikarumsvärd, bäddning etc. 

 

Inom omsorgssektionen finns idag 4 pågående extratjänster och en femte är ute 

på annons. Arbetsbeskrivningen är i stort sett likvärdig och benämningen är 

trivselvärd (för att öka guldkanten i vardagen för boende och personal). I 

arbetsuppgifterna ingår bland annat att hjälpa till vid aktiviteter, vara socialt 

umgänge åt de äldre, hålla ordning i personalmatsal, vattna blommor, fylla på 

materialförråd, invändig städning av bilar etc. 

 

Stress bland personalen 

Stress handlar inte alltid om antalet arbetsuppgifter utan om möjligheten att 

påverka sin arbetsvardag och vad som förväntas av mig. Att hantera känslan av 

otillräcklighet och personalens stressnivå ingår i arbetsgivarens systematiska 

arbetsmiljöansvar. Arbetsmiljön följs regelbundet upp och arbetsmiljöfrågorna 

lyfts regelbundet på APT och i samband med medarbetarsamtal.  
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Tjänst som vårdbiträde med krav på fortbildning 

Ärendet återremitterades på nytt från kommunstyrelsen den 12 mars 2018 för att 

se över möjligheten att erbjuda fasta tjänster för vårdbiträde, med krav på 

fortbildning för att bibehålla kvalitet och lönenivå. 

 

Till skillnad mot legitimerade yrken finns det idag inget legitimationskrav för 

undersköterskor. Vi kan inte villkora ytterligare utbildningskrav på en 

anställning än vad befattningen kräver. Är du anställd som vårdbiträde kan vi 

inte kräva att man måste utbilda sig till undersköterska för få att behålla tjänsten. 

Vi kan heller inte villkora en erbjuden utbildning mot en viss tids anställning.   

 

Förvaltningen har för avsikt att se över personal‐ och 

kompetensutvecklingsbehov, men det behovet är övergripande och innefattar 

både vårdbiträden och andra yrkesroller.  

 

Motionen bedöms därmed som besvarad. 

Beslutsunderlag  

Svar på motion om inrättande av tjänster som vårdbiträde i Tranemo kommuns 

verksamheter 2018‐05‐15 

Motion om inrättande av tjänster som vårdbiträde i Tranemo kommuns 

verksamheter 2017‐06‐06  

   

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 

Beslutet skickas till 

ChrisTina Yngvesson (M) 

Sektionschef omsorgssektionen  
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Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Rubriken används i det fall beslutsunderlag skall skickas till motionären i samband med 

expedieringen.    

Status 

Processekreteraren skriver här OBS! Ta inte bort rubriken/ 

  

Solveig Eldenholm  Louise Bertilsson  

Sektionschef  Verksamhetsutvecklare  

 



PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 
2018‐03‐12 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

§ 62 

Motion om inrättande av tjänster som vårdbiträde i Tranemo 

kommuns verksamheter (KS/2017:449) 

Kommunstyrelsens beslut 

 Återremitterar ärendet till förvaltningen för att titta över möjligheten att 

erbjuda fasta tjänster för vårdbiträde, med krav på fortbildning för att 

bibehålla kvalitét och lönenivå. Återkoppling i juni 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

ChrisTina Yngvesson (M) har den 8 juni 2017 lämnat en motion om att inrätta 

tjänster som vårdbiträde i Tranemo kommuns verksamheter.  

 

I Tranemo kommuns strategiska plan står det att de tjänster kommun levererar 

ska ha hög kvalitet och ges med ett professionellt bemötande. Förvaltningen ser 

kompetens som en viktig nyckel för att uppfylla detta. Av 3 kap. 3 § 

socialtjänstlagen (2001:453) framgår det vidare att ”För utförande av uppgifter inom 

socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet”. 

Förvaltningen bedömer att inrättandet av tjänster som vårdbiträde skulle 

motverka det. 

 

Ärendet återremitterades från kommunstyrelsen den 18 december för att 

kompletteras med uppgift om antalet utbildade inom hemtjänsten och 

inventering av extratjänster. 

Ärendet 

ChrisTina Yngvesson (M) har den 8 juni 2017 lämnat en motion om att inrätta 

tjänster som vårdbiträde i Tranemo kommuns verksamheter. Hon anger i 

motionen att ”Alla som arbetar inom vård och omsorg vittnar om hur stressade 

och otillräckliga de känner sej i sin yrkesutövning”. Som skäl för detta anges att 

personalen har arbetsuppgifter som inte är relaterade till yrkesrollen och som 

skulle kunna utföras av någon annan yrkesgrupp. 
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ChrisTina Yngvesson (M) förslår därför att kommunen: ”via arbetsbeskrivningar 

inventerar vilka arbetsuppgifter som finns som skulle kunna läggas ut på 

vårdbiträde istället för på undersköterskor och sjuksköterskor” och att Tranemo 

kommun ”inrättar yrkeskategorin Vårdbiträde”. 

 

Förvaltningen var i kontakt med ChrisTina Yngvesson den 26 oktober 2017 för 

att ge motionären tillfälle att utveckla sitt förslag.  Christina berättar att hon i sina 

samtal med medarbetare som arbetar inom vården upplever stress och en känsla 

av otillräcklighet. I samtalen beskrivs arbetsuppgifter som troligen inte behöver 

göras av en utbildad undersköterska eller sjuksköterska.  

 

Grundläggande kunskaper hos personalen 

Socialstyrelsens allmänna råd 2011:12 om ”Grundläggande kunskaper hos personal 

som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre” gäller för personal som i sin 

yrkesutövning ger äldre personer stöd och hjälp efter beslut enligt 4 kap. 1 och 2 

§§ socialtjänstlagen (2001:453) – i dagverksamhet som avses i 3 kap. 6 § första 

stycket samma lag, – i hemmet som avses i 5 kap. 5 § första stycket samma lag 

eller – i en särskilt inrättad boendeform som avses i 5 kap. 5 § andra stycket 

samma lag. Det allmänna rådet avser att förtydliga 3 kap. 3 § andra stycket 

socialtjänstlagen om lämplig utbildning och erfarenhet. 
 
Följande står om utbildning: ”Den som ska arbeta med stöd och hjälp till äldre personer 

kan uppnå kunskaper och förmågor i enlighet med dessa allmänna råd genom god kända 

kurser om 1 100 poäng i de programgemensamma karaktärsämnena och 300 poäng i 

ämnet gerontologi och geriatrik i vård‐ och omsorgsprogrammet eller genom annan 

motsvarande utbildning.” 
 
Vidare beskrivs ett flertal områden där kunskap och förmåga ska finnas hos 

personalen bland annat: kroppsnära omsorg, måltider och näring, skötsel av 

hemmet, omsorg i livets slutskede, hälso‐ och sjukvård samt förhållningssätt, 

bedömnings‐ och kommunikationsförmåga. 

 

Tranemo kommun har en mycket hög andel personal med reell utbildning på 

särskilt boende. Under 2016 bemannandes vård‐ och omsorgsboendena med 

minst 96 % utbildad personal vardag‐ som helgdag (nyckeltalsmått – se 

www.kolada.se). Antalet utbildad personal har stadigt ökat. Inom hemtjänsten är 

motsvarande siffra 89 % för år 2016. 
 
Konvertering av tjänster 
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Idag tillsätts tjänster som vårdbiträde vid konvertering från visstid till 

tillsvidareanställning, i de fall personen inte har omvårdnadsprogrammet eller 

motsvarande. Tranemo kommun strävar dock efter att uppfylla 3 kap. 3 § andra 

stycket socialtjänstlagen (2001:453) om lämplig utbildning och erfarenhet inom 

omsorgssektionen.  Inrättande av varaktiga tjänster som vårdbiträde skulle 

motverka den strävan. 
 
Extratjänster inom omsorgssektionen 
Tillsammans med Arbetsmarknadsenheten (AME) har extratjänster införts inom 

omsorgssektionen. Extratjänster är en möjlighet för kommuner, landsting och 

privata utförare inom välfärden att få en extra resurs som kan stötta 

verksamheten. Långtidsarbetslösa och nyanlända kan anställas bland annat inom 

social verksamhet. Den som har en extratjänst ska inte ersätta en ordinarie 

personal utan ska utföra uppgifter som arbetsgivaren tillsammans med den 

fackliga organisationen kommit överens om som exempelvis vattna blommor, 

fikarumsvärd, bäddning etc. 
 
Inom omsorgssektionen finns idag 4 pågående extratjänster och en femte är ute 

på annons. Arbetsbeskrivningen är i stort sett likvärdig och benämningen är 

trivselvärd (för att öka guldkanten i vardagen för boende och personal). I 

arbetsuppgifterna ingår bland annat att hjälpa till vid aktiviteter, vara socialt 

umgänge åt de äldre, hålla ordning i personalmatsal, vattna blommor, fylla på 

materialförråd, invändig städning av bilar etc. 
 
Stress bland personalen 
Stress handlar inte alltid om antalet arbetsuppgifter utan om möjligheten att 

påverka sin arbetsvardag och vad som förväntas av mig. Att hantera känslan av 

otillräcklighet och personalens stressnivå ingår i arbetsgivarens systematiska 

arbetsmiljöansvar. Arbetsmiljön följs regelbundet upp och arbetsmiljöfrågorna 

lyfts regelbundet på APT och i samband med medarbetarsamtal.  

Förslag på sammanträdet 

Tony Hansen, (S) föreslår att återremittera ärendet till förvaltningen för att titta 

över möjligheten att erbjuda fasta tjänster för vårdbiträde, med krav på 

fortbildning för att bibehålla kvalitét och lönenivå. Återkoppling i juni 2018. 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 

Hansens förslag. Crister Persson, (C) och Karin Petersson, (M) bifaller till 

förslaget. 

Beslutsunderlag  

Svar på motion om inrättande av tjänster som vårdbiträde i Tranemo kommuns 

verksamheter 2017‐12‐21 

Motion om inrättande av tjänster som vårdbiträde i Tranemo kommuns 

verksamheter 2017‐06‐06  

Beslutet skickas till 

ChrisTina Yngvesson (M) 

Sektionschef omsorgssektionen 

Status 

Pågående 
 





PROTOKOLLSUTDRAG 
Omsorg‐ och folkhälsoutskottet 
2018‐05‐17 

 

 

 

   
 

 

 

§ 86 

Samråd med AU, BKU, OFU‐Förändring av taxor vid färd till 

dagverksamheten Ringblomman. (KS/2017:838) 

 

Omsorgs‐ och folkhälsoutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 

 Samråd genomförs mellan utskotten 

 Beviljar att taxan för resor till dagverksamhet för personer med kognitiv 

svikt indelas i följande tre intervall utifrån antal resor: 

 

1. 1‐4 resor per månad: 280 kr/månad 

1. 5‐8 resor per månad:  374 kr/månad 

2. 9 resor eller fler per månad: 480 kr/månad 

 Taxan gäller från och med 1/1 2019 

Beslutsmotivering 

Idag får brukarna som besöker dagverksamheten för kognitiv svikt betala en och 

samma resetaxa per månad oavsett antal resor.  Nuvarande resetaxa uppgår till 

374 kr.  Avgiften för resor bör istället anpassas mer utifrån antalet resor som görs 

per månad och därför är förslaget en indelning i tre olika intervall.  

Ärendet 

På omsorgs‐ och folkhälsoutskottets sammanträde 2017‐10‐12, uppstod en fråga 

angående resetaxa till dagverksamhet för personer med kognitiv svikt. 

Förvaltningen fick då i uppdrag att utreda resetaxan. Utredningen mynnade ut i 

ett förslag om två olika taxor för 0‐5 resor per månad respektive 6 resor eller fler 

per månad. Förslaget togs upp som ett ärende i omsorgs‐ och folkhälsoutskottets 

sammanträde 2018‐03‐15. Ärendet återremitterades dock till förvaltningen för att 

utreda skillnaderna för resorna till dagverksamhet, då spannet mellan de olika 

taxorna inte var så stort. 

Beslutsunderlag 

Omsorgs‐ och folkhälsoutskottets beslut 2018‐03‐15, §52 

Tjänsteskrivelse 2018‐04‐20 
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Föredragning och debatt 

Sektionschef Solveig Eldenholm föredrar ärendet 

Beslutet skickas till 

Omsorgssektionen 

Ekonomifunktionen 

Status  

Kommunstyrelsen 
 



 
 

 

 

Vår ref: Victoria Valtersson 

Ekonom  

Datum:2018‐04‐20 

Dnr: KS/2017:838  

 

 

Resetaxa avseende dagverksamhet för personer med kognitiv 

svikt  

 

Förslag till beslut 

 Beviljar att taxan för resor till dagverksamhet för personer med kognitiv 

svikt indelas i följande tre intervall utifrån antal resor: 

 

 1‐4 resor per månad: 280 kr/månad 

 5‐8 resor per månad:  374 kr/månad 

 9 resor eller fler per månad: 480 kr/månad 

Beslutsmotivering 

Idag får brukarna som besöker dagverksamheten för kognitiv svikt betala en och 

samma resetaxa per månad oavsett antal resor.  Nuvarande resetaxa uppgår till 

374 kr.  Avgiften för resor bör istället anpassas mer utifrån antalet resor som görs 

per månad och därför är förslaget en indelning i tre olika intervall.  

Ärendet 

På omsorgs‐ och folkhälsoutskottets sammanträde 2017‐10‐12, uppstod en fråga 

angående resetaxa till dagverksamhet för personer med kognitiv svikt. 

Förvaltningen fick då i uppdrag att utreda resetaxan. Utredningen mynnade ut i 

ett förslag om två olika taxor för 0‐5 resor per månad respektive 6 resor eller fler 

per månad. Förslaget togs upp som ett ärende i omsorgs‐ och folkhälsoutskottets 

sammanträde 2018‐03‐15. Ärendet återremitterades dock till förvaltningen för att 

utreda skillnaderna för resorna till dagverksamhet, då spannet mellan de olika 

taxorna inte var så stort. 

Beslutsunderlag 

Omsorgs‐ och folkhälsoutskottets beslut 2018‐03‐15, §52 

Tjänsteskrivelse 2018‐04‐20 



 
 

 

 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 

Omsorgssektionen 

Ekonomifunktionen 

Status  

 

  

Solveig Eldenholm   Victoria Valtersson  

Sektionschef  Ekonom  
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§ 52 

Förändring av taxor vid färd till dagverksamheten 

Ringblomman. (KS/2017:838) 

 

Omsorgs‐ och folkhälsoutskottets beslut 

 Återremitterar ärendet till förvaltningen att mer utreda skillnaderna för 

resorna till dagverksamhet, då spannet inte är så stort mellan 5 resor i 

veckan och de som reser fler än 6 resor i veckan. 

 Återkoppling i april 2018 

Beslutsmotivering 

Idag är det samma resetaxa för personer med kognitiv svikt till dagverksamheten 

oavsett tillfällen man reser. 

Kostnaden för resor bör vara olika beroende på antal resor. 

Ärendet 

På omsorgs‐ och folkhälsoutskottets sammanträde 2017‐10‐12, uppstod en fråga 

angående resetaxa till dagverksamhet för personer med kognitiv svikt. 

Förvaltningen fick då i uppdrag att utreda resetaxan. Utskottet uttrycker att de 

skillnaden mellan resorna inte är så stor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017‐12‐19 

Föredragning och debatt 

Sektionschef Solveig Eldenholm föredrar ärendet 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ulf Thifors, (S) föreslår att återremittera ärendet till förvaltningen för att utreda 

skillnaderna för resorna till dagverksamhet, då spannet inte är så stor mellan 5 

resor i veckan och de som reser fler än 6 resor i veckan samt att återkoppla i 

ärendet i april. 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att utskottet beslutar enligt Thifors 

förslag.  

Beslutet skickas till 

Omsorgssektionen 

Status  

Pågående 
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§ 88 

Samråd AU, BKU och OFU ‐ Riktlinjer för pedagogiska 

måltider (KS/2018:327) 

 

Omsorgs‐ och folkhälsoutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Antar förslag till riktlinjer för pedagogiska måltider 

 Gäller från och med augusti 2018 

 Ger förvaltningen i uppdrag att redovisa efterlevnaden av riktlinjerna. 

Redovisas i november 2019 

Ärendet 

Dagens regler för pedagogiska måltider är för enkla och inte tillräckligt 

instruerande. Detta leder till oklarheter gällande vilka som ska äta pedagogisk 

lunch och på vilka grunder. Även vad som ingår dvs vilka uppgifter man har när 

man äter en pedagogisk lunch. Samtidigt blir det också svårt för kostens personal 

att veta vilka förväntningar de kan ha på den personal som äter pedagogiskt. Vid 

försäljning av kuponger måste det också vara klart för personalen vilken kategori 

man tillhör och på vilka premisser man äter. 

 

En arbetsgrupp med chefer fick i uppdrag att arbeta med detta bestående av 

representanter från F‐6, 7‐9, Förskola och kosten. Dessutom har samverkan med 

de fackliga parterna genomförts. Sektionschef Lärande och Kostchef lämnade 

över följande uppdrag till arbetsgruppen. Samråd genomförs.  

 

Uppdraget 

 

1. Gör en nulägesanalys 

2. Gör en omvärldsanalys 

3. Ta fram ett önskat läge 

 

Det som bör finnas med i ett nytt regelverk 

 

1. Definiera en pedagogisk måltid 

2. Ta avstamp i skatteverkets regelverk 

3. När kan en pedagogisk måltid genomföras (arbetstid/rast) 
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4. Vad innebär det att äta en pedagogisk lunch 

5. Vilka arbetsuppgifter ingår 

6. Vilka kan få äta en pedagogisk lunch (yrkesgrupper) 

7. Hur många kan samtidigt delta i en pedagogisk lunch 

8. Förslag på kostnadsnivåer 

9. Förslag till hantering av övriga pedagogiska måltider inom förskola och 

fritidshem såsom frukost och mellanmål 

 

Med bifogade riktlinjer anser förvaltningen att uppdraget är tillfyllest och 

inrymmer de delar som är brukligt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018‐05‐03 

Riktlinjer pedagogiska måltider 

Föredragning och debatt 

Sektionschef Thomas Åhman föredrar ärendet 

Beslutet skickas till 

Lärandesektionen 

Ekonomifunktionen  

Status  

Kommunstyrelsen 

 
 



 
 

 

 

Vår ref: Thomas Åhman 

Sektionschef 

Datum:2018‐05‐03 

Dnr: KS/2018:327  

 

 

Riktlinjer för pedagogiska måltider  

 

Förslag till beslut 

 Antar förslag till riktlinjer för pedagogiska måltider 

Ärendet 

Dagens regler för pedagogiska måltider är för enkla och inte tillräckligt 

instruerande. Detta leder till oklarheter gällande vilka som ska äta pedagogisk 

lunch och på vilka grunder. Även vad som ingår dvs vilka uppgifter man har när 

man äter en pedagogisk lunch. Samtidigt blir det också svårt för kostens personal 

att veta vilka förväntningar de kan ha på den personal som äter pedagogiskt. Vid 

försäljning av kuponger måste det också vara klart för personalen vilken kategori 

man tillhör och på vilka premisser man äter. 

 

En arbetsgrupp med chefer fick i uppdrag att arbeta med detta bestående av 

representanter från F‐6, 7‐9, Förskola och kosten. Dessutom har samverkan med 

de fackliga parterna genomförts. Sektionschef Lärande och Kostchef lämnade 

över följande uppdrag till arbetsgruppen. 

 

Uppdraget 

 

1. Gör en nulägesanalys 

2. Gör en omvärldsanalys 

3. Ta fram ett önskat läge 

 

Det som bör finnas med i ett nytt regelverk 

 

1. Definiera en pedagogisk måltid 

2. Ta avstamp i skatteverkets regelverk 

3. När kan en pedagogisk måltid genomföras (arbetstid/rast) 

4. Vad innebär det att äta en pedagogisk lunch 

5. Vilka arbetsuppgifter ingår 

6. Vilka kan få äta en pedagogisk lunch (yrkesgrupper) 



 
 

 

 

7. Hur många kan samtidigt delta i en pedagogisk lunch 

8. Förslag på kostnadsnivåer 

9. Förslag till hantering av övriga pedagogiska måltider inom förskola och 

fritidshem såsom frukost och mellanmål 

 

Med bifogade riktlinjer anser förvaltningen att uppdraget är tillfyllest och 

inrymmer de delar som är brukligt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018‐05‐03 

Riktlinjer pedagogiska måltider 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 

Beslutet skickas till 

Lärandesektionen 

Ekonomifunktionen (när beslut handlar om ekonomi) 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Status  

 

  

Thomas Åhman  

Sektionschef    
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1 Inledning  

Tranemo kommun har sedan tidigare regler för pedagogiska måltider som reviderades 

och är senast antagna av KS 2015‐08‐13 (KS/2015:398). Dessa har gått ur tiden och 

behöver uppdateras. Det finns även regelverk att förhålla sig till från Skatteverket för vad 

en pedagogisk måltid anses vara för att inte bli förmånsbeskattad. 

2 Syfte 

Det krävs riktlinjer som är instruerande om vilka som kan äta pedagogisk lunch och på 

vilka grunder. Även vilka arbetsuppgifter som ingår och om det sker på arbetstid eller 

lunch etc. Kostens personal måste även veta vilka förväntningar de kan ha på den 

personal som äter pedagogisk lunch. Vid försäljning av kuponger måste det också vara 

klart för personalen vilken kategori man tillhör och på vilka premisser man äter. 

3 Riktlinjer pedagogiska måltider Förskola, Fritidshem, 

F‐6, Träningsskola och Grundsärskola F‐6 Tranemo 

kommun. 

Syfte pedagogisk måltid 

Främja en god måltidsmiljö och samvaro mellan vuxna och barn. Det är viktigt att barnen 

får en positiv upplevelse av måltiden och en naturlig inställning till mat. Att sitta 

tillsammans vid samma bord ger tillfälle till samtal. Barnen får träna gruppkänsla och 

betydelse av hänsyn och samverkan med olika individer. Den vuxne är en viktig förebild 

och måltiden ger tillfälle till samtal mellan dem som deltar i måltiden. 

 

Definition  

Pedagogisk måltid innebär att personalen sitter vid samma bord som barnen/eleverna. 

Personalen skall äta den mat som serveras, en portion enligt tallriksmodellen, och ha 

tillsynsansvar. Pedagogisk måltid ingår i arbetsuppgifterna och skall ske på arbetstid 

enligt arbetsschema.  

Pedagogisk måltid skall ske enligt det som anges av Skatteverket, se nedan. 

 

Vem kan äta pedagogisk måltid? 

All personal inom skolan skall verka för att eleverna når skolans mål. All personal inom 

lärandesektionen kan äta pedagogisk måltid utifrån nyckeltal och Skatteverkets 

definition, se nedan.  
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Pedagogisk måltid Förskola, Fritidshem, F‐6, Träningsskola och Grundsärskola F‐6. 

Barnen behöver tillsyn vid matsituationen.  

 Den vuxnes närvaro är nödvändig för att barnen skall kunna få en god 

måltidsmiljö. 

 Personalen är en förebild genom att äta samma mat som barnen. 

 Barnen tränas i bordsskick, vänta på sin tur, äta med bestick etc. 

 Personalen blir ett stöd för barnen i utvecklingen av den sociala kompetensen när 

man sitter tillsammans och samtalar vid måltiden. 

 

Eleverna behöver vuxna förebilder för att utveckla: 

 

 Ett gott förhållningsätt till olika maträtter. 

 Ett bra måltidsklimat med god samtalston och språkutveckling. 

 Att måltiden är en viktig del av elevens skoldag. 

 
 

Skatteverkets definition av pedagogisk måltid 

Förmån av fri eller subventionerad måltid för lärare eller annan personal vid grundskola, 

förskola och fritidshem är av hävd skattefri. Detta förutsätter att personalen har 

tillsynsansvar vid måltiden eller motsvarande ansvar för barn/elever under skolmåltider 

och andra s.k. pedagogiska måltider. 

 

Nyckeltal 

Genom dessa nyckeltal gör varje enhet en fördelning av uppdraget pedagogisk måltid. 

Nyckeltalet beräknas utifrån antalet schemalagda barn, se kostnadsnivåer nedan. 

 

Förskola     Avgiftsfritt. 

Förskoleklass    1 vuxen upp till 10 barn äter avgiftsfritt. 

Skola; 1‐6    1 vuxen upp till 15 barn äter avgiftsfritt. 

Fritidshem     1 vuxen upp till 15 barn äter avgiftsfritt. 

Särskola    Rektor beslutar om måltidsorganisationen utifrån behov. 

 

Rektor har möjlighet att göra avsteg från ovanstående nyckeltal utifrån särskilda behov, 

dessa avsteg skall vara tidsbestämda.  

 

För frukost och mellanmål gäller samma nyckeltal i förskola och fritidshem som för 

lunchen.  

 

 

Kostnadsnivåer 

Följande kostnadsnivåer enligt 2018 års taxa 
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Riktlinjer för pedagogisk lunch i skolrestaurangen 7‐9 

samt grundsärskolan 7‐9 Tranemo kommun. 
 

Syfte  

Främja en god måltidsmiljö för eleverna på skolan. Ge möjlighet till en naturlig social 

interaktion mellan vuxna och ungdomar.  

Alla elever ska ges möjlighet att äta sin lunch i en lugn och trygg miljö, vilket är en 

förutsättning för att de ska komma till skolrestaurangen och äta lunch. Detta möjliggörs 

genom att det finns vuxna som sitter och äter tillsammans med ungdomarna. 

Mötet mellan vuxna och elever i skolrestaurangen skapar goda relationer dem emellan 

vilket gynnar skolans psykosociala miljö som helhet. 

 

Definition  

Pedagogisk lunch på 7‐9 innebär att personalen sitter vid samma bord som eleverna. 

Maximalt två vuxna kan sitta tillsammans. Personalen skall äta den mat som serveras och 

ha tillsynsansvar. Detta innebär att personalen kan äta subventionerad lunch. 

Pedagogisk lunch skall ske enligt det som anges som pedagogisk måltid av Skatteverket, 

se nedan. 

 

Vem kan äta pedagogisk lunch? 

All personal inom skolan skall verka för att eleverna når skolans mål. All personal inom 

lärandesektionen kan äta pedagogisk lunch utifrån Skatteverkets definition av 

pedagogisk måltid, se nedan.  

 

Skatteverkets definition av pedagogisk måltid 

Förmån av fri eller subventionerad måltid för lärare eller annan personal vid grundskola, 

förskola och fritidshem är av hävd skattefri. Detta förutsätter att personalen har 

tillsynsansvar vid måltiden eller motsvarande ansvar för barn/elever under skolmåltider 

och andra s.k. pedagogiska måltider. 

 

Kostnadsnivåer  

Följande kostnadsnivåer enligt 2018 års taxa 
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§ 94 

Rapport enligt Lex Sarah 2018M5‐M7 (KS/2018:229) 

Omsorgs‐ och folkhälsoutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Noterar informationen   

Beslutsmotivering 

Utredning visar att den rapporterade händelsen varit ett missförhållande och en 

påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande. Händelsen har därför anmälts till 

tillsynsmyndigheten, Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) enligt 14 kap. 7 § 

socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) den 16 april 2018. 

 

Den 27 april inkom beslut från IVO. Ärendet avslutas utan ytterligare åtgärder. 

IVO bedömer att nämnden fullgjort sin utrednings‐ och anmälningsskyldighet 

och att adekvata åtgärder vidtagits. 

Ärendet 

Skriftlig rapport lex Sarah enligt 14 kap 3 § socialtjänstlagen inkom den 27 

februari och avser brist i handläggning (ej korrekt hantering av skyddade 

personuppgifter).  

 

En handläggare på myndighetsfunktionen kontaktas per telefon. Handläggaren 

har nyligen haft en ärenderelation till den som ringer (i texten nedan kallad den 

anhörige/anhörig). Den anhörige ringer för att lämna synpunkter på 

handläggningen av närståendes ärende.  

 

I samtalet diskuteras även åtgärder som kan vara aktuella för den närstående och 

de personer som är involverade i ärendet. Den närståendes ärende är bakgrund 

till varför handläggaren och den anhörige haft en ärenderelation. Uppringd 

handläggare är dock inte handläggare för närståendes ärende. Den närstående 

eller övriga personer i ärendet har heller inte lämnat samtycke till att uppgifter 

om dem får lämnas ut.  

 

Arbetsrättsliga åtgärder har vidtagits med anledning av händelsen. Vidare har 

offentlighet och sekretess diskuterats i arbetsgruppen. Verksamheten kan 

konstatera att brister i rutiner kring offentlighet och sekretess finns inom hela 



  

 

 

2 (2)  

 

sektionen och en åtgärdsplan är framtagen. Vidare måste sektionsövergripande 

och arbetsplatsförlagda introduktioner arbetas fram. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om lex Sarah 2018M5‐7, 2018‐04‐16 

Utredning om lex Sarah 2018M5‐7, 2018‐04‐10 

Föredragning och debatt 

Social ansvarig samordnare Louise Bertilsson föredrar ärendet 

Beslutet skickas till 

Sektionschef omsorgssektionen 

Socialt ansvarig samordnare 

Status  

Kommunstyrelsen 

 

 
 



 
 

 

 

Vår ref: Louise Bertilsson 

Verksamhetsutvecklare/Socialt ansvarig samordnare 

Datum:2018‐04‐16 

Dnr: KS/2018:229  

 

 

Tjänsteskrivelse lex Sarah 2018M5‐7  

 

Förslag till beslut 

 Notera informationen   

Beslutsmotivering 

Utredning visar att den rapporterade händelsen varit ett missförhållande och en 

påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande. Händelsen har därför anmälts till 

tillsynsmyndigheten, Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) enligt 14 kap. 7 § 

socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) den 16 april 2018. 

 

Den 27 april inkom beslut från IVO. Ärendet avslutas utan ytterligare åtgärder. 

IVO bedömer att nämnden fullgjort sin utrednings‐ och anmälningsskyldighet 

och att adekvata åtgärder vidtagits. 

Ärendet 

Skriftlig rapport lex Sarah enligt 14 kap 3 § socialtjänstlagen inkom den 27 

februari och avser brist i handläggning (ej korrekt hantering av skyddade 

personuppgifter).  

 

En handläggare på myndighetsfunktionen kontaktas per telefon. Handläggaren 

har nyligen haft en ärenderelation till den som ringer (i texten nedan kallad den 

anhörige/anhörig). Den anhörige ringer för att lämna synpunkter på 

handläggningen av närståendes ärende.  

 

I samtalet diskuteras även åtgärder som kan vara aktuella för den närstående och 

de personer som är involverade i ärendet. Den närståendes ärende är bakgrund 

till varför handläggaren och den anhörige haft en ärenderelation. Uppringd 

handläggare är dock inte handläggare för närståendes ärende. Den närstående 

eller övriga personer i ärendet har heller inte lämnat samtycke till att uppgifter 

om dem får lämnas ut.  

 



 
 

 

 

Arbetsrättsliga åtgärder har vidtagits med anledning av händelsen. Vidare har 

offentlighet och sekretess diskuterats i arbetsgruppen. Verksamheten kan 

konstatera att brister i rutiner kring offentlighet och sekretess finns inom hela 

sektionen och en åtgärdsplan är framtagen. Vidare måste sektionsövergripande 

och arbetsplatsförlagda introduktioner arbetas fram. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om lex Sarah 2018M5‐7, 2018‐04‐16 

Utredning om lex Sarah 2018M5‐7, 2018‐04‐10 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 

Sektionschef omsorgssektionen 

Socialt ansvarig samordnare 

Status  

 

  

Solveig Eldenholm  Louise Bertilsson  

Sektionschef  Socialt ansvarig samordnare  





PROTOKOLLSUTDRAG 
Omsorg‐ och folkhälsoutskottet 
2018‐05‐17 

 

 

 

   
 

 

 

§ 95 

Utredning av risk för vårdskada T10499 (KS/2018:151) 

Omsorgs‐ och folkhälsoutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Informationen mottagen och ärendet avslutas 

Beslutsmotivering 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att ta 

vidta några ytterligare åtgärder. IVO har bedömt att vårdgivaren efter begärd 

komplettering har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som 

har medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada. 

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. 

Vårdgivaren har vidtagit åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen. 

Ärendet 

Anmälan handlar om en boende som under uppsikt av en fysioterapeut 

(sjukgymnast) utförde träning på en höj‐ och sänkbar brits. I samband med 

överflyttning från brits till rullstol föll britsens ena ände ner. Höj‐ och 

sänkningsmekanismen hade gått sönder. Patienten skadades dock inte i samband 

med händelsen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018‐05‐07 

Beslut från IVO 2018‐04‐19 

Föredragning och debatt 

Sektionschef Solveig Eldenholm föredrar ärendet 

Beslutet skickas till 

Omsorgssektionen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Kopia på IVO beslut 

Status  

Kommunstyrelsen 
 



 
 

 

 

Vår ref: Ann‐Marie Nors 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Datum:2018‐05‐07 

Dnr: KS/2018:151  

 

 

Beslut från IVO ‐ utredning av risk för vårdskada T10499  

 

Förslag till beslut 

 Informationen mottagen och ärendet avslutas 

Beslutsmotivering 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte 

att ta vidta några ytterligare åtgärder. IVO har bedömt att vårdgivaren 

efter begärd komplettering har fullgjort sin skyldighet att utreda och 

anmäla händelser som har medfört eller kunnat medföra en allvarlig 

vårdskada. 

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. 

Vårdgivaren har vidtagit åtgärder för att hindra att något liknande 

inträffar igen. 

Ärendet 

Anmälan handlar om en boende som under uppsikt av en fysioterapeut 

(sjukgymnast) utförde träning på en höj‐ och sänkbar brits. I samband 

med överflyttning från brits till rullstol föll britsens ena ände ner. Höj‐ och 

sänkningsmekanismen hade gått sönder. Patienten skadades dock inte i 

samband med händelsen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018‐05‐07 

 Kommunstyrelsens beslut 2018‐XX‐XX, § X 

Beslut från IVO 2018‐04‐19 



 
 

 

 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 

Omsorgssektionen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Kopia på IVO beslut 

Status  

 

  

Solveig Eldenholm  Ann‐Marie Nors  

Sektionschef  Medicinskt ansvarig sjuksköterska  



 

  Vår ref: Yvonne Skogh‐ Andersson/ Ann‐Marie Nors 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska    

Datum 2018‐02‐21  

    

  

 

  

 

Omsorgssektionen   

Postadress: 514 80 Tranemo  Besöksadress: Storgatan 26, Tranemo 

Telefon: 0325‐57 60 00  Telefax: 0325‐771 32  Direkt: 0325‐57 62 36 

E‐post: yvonne.skogh.andersson@tranemo.se  www.tranemo.se  1 (2) 
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Dnr   KS/2018:151 

MAS‐ utredning efter rapport enligt Lex Maria 

Enligt 3 kap 5 § i patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska anmälan till Inspektionen för 

vård och omsorg göras vid händelser, som uppkommer i verksamhet, som medfört eller 

kunnat medföra en allvarlig vårdskada (HSLF‐FS 2017:40 och 2017:41) 

 

Händelseförlopp  

Patient har utfört träning på brits under uppsikt av fysioterapeut.  

Patienten sitter på britskanten för överflyttning till rullstol, innan flytt behövde britsen 

höjas för att underlätta förflyttningen. 

När fysioterapeuten höjer britsen ”brakar det till”, britsen faller ihop i fotänden och 

hamnar i sluttande läge. 

Överflyttning till rullstol sker med hjälp av fysioterapeut och hämtad baspersonal. 

Patienten är inte skadad. 

Efteråt hittar fysioterapeuten lösa plastbitar på golvet och höj/sänkmekanismen är helt 

trasig. 

Omedelbara åtgärder 

Hjälpa patienten till rullstol 

Britsen märks som trasig och tas ur bruk för att kasseras. 

Identifierade orsaker 

Britsen tillhör vård‐ och omsorgsboendets grundutrustning och är av höj och sänkbar 

modell, inköpt 1993 eller 1994. 

Britsen har inte ingått i HUPP och har under de senaste åren använts sparsamt. 

Berörd personals redogörelse 

Se händelseförlopp 

Patient/anhörigas redogörelse 

Patienten tar händelsen med lugn och är inte upprörd efteråt 

 



  

 

 

2 (2)  

 

Konsekvenser av händelsen: 

Konsekvenser för patienten 

Inga omedelbara konsekvenser, träning får i fortsättningen ske i annan lokal. 

Konsekvenser för kommunen 

Behov av översyn av rutiner för kontroll av grundutrustning 

Åtgärder: 

Vidtagna åtgärder 

Medicintekniskt hjälpmedel taget ur bruk 

Riskförebyggande åtgärder 

Översyn av program för hjälpmedelsuppföljning när det gäller grundutrustning. 

Tidigare har alla personligt förskrivna hjälpmedel, lyftar, hygienstolar och transportrullstolar som 

ingår i grundutrustning mm kontrollerats. 

Höj‐ och sänkbara britsar har inte följts upp. 

 

Händelser av samma typ som tidigare hänt i verksamheten 

Inga kända 

 

Bedömning av MAS 

 

Sammanfattning: 

 Risk för vårdskada 

 Behov av översyn av gällande rutin för uppföljning av grundutrustning 

 Felet som uppstod kommer på grund av hjälpmedlets ålder inte att anmälas till 

Läkemedelsverket eller leverantören 

 

För ärendet viktiga handlingar 

 Avvikelse 

 Gällande riktlinjer och rutiner  

 

 







 
 

 

 

Vår ref: Anne Steine 

Processekreterare 

Datum:2018‐03‐02 

Dnr: KS/2018:151  

 

 

Tjänsteskrivelse ‐Utredning av risk för vårdskada T10499  

 

Förslag till beslut 

 Notera informationen 

Beslutsmotivering 

Anmälan om risk för vårdskada är sänd av Medicinskt ansvarig för 

rehabilitering(MAR) till Inspektionen för vård och omsorg 

Ärendet 

Vid användning av höj och sänkbar brits för funktionsträning, brast britsens 

underrede och nedre delen sjönk ihop. Patienten kunde skadats vid händelsen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018‐02‐26 

Intern MAS‐ utredning 2018‐02‐21 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 

Beslutet skickas till 

Omsorgssektionen 

 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Rubriken används i det fall handlingar ska skickas med i samband med extern 

expediering 



 
 

 

 

Status  

 

Solveig Eldenholm  Yvonne Skogh‐Andersson  

Sektionschef  MAS 



PROTOKOLLSUTDRAG 
Omsorg‐ och folkhälsoutskottet 
2018‐03‐15 

 

 

 

   
 

 

 

 
 

§ 50 

Utredning av risk för vårdskada T10499 (KS/2018:151) 

Omsorgs‐ och folkhälsoutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Noterar att anmälan enligt Lex Maria skickats 

Beslutsmotivering 

Anmälan om risk för vårdskada är sänd av Medicinskt ansvarig för 

rehabilitering(MAR) till Inspektionen för vård och omsorg 

Ärendet 

Vid användning av höj och sänkbar brits för funktionsträning, brast britsens 

underrede och nedre delen sjönk ihop. Patienten kunde skadats vid händelsen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018‐02‐26 

Intern MAS‐ utredning 2018‐02‐21 

Föredragning och debatt 

Medicinsk ansvarig sjuksköterska, Ann‐Marie Nors föredrar ärendet och svarar 

på frågor. 

Beslutet skickas till 

Omsorgssektionen 

Status  

Kommunstyrelsen 
 



 

  Vår ref: Ann‐Marie Nors 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska     

2018‐03‐28 

    

  

 

  

 

Omsorgssektionen   

Postadress: 514 80 Tranemo  Besöksadress: Storgatan 26, Tranemo 

Telefon: 0325‐57 60 00  Telefax: 0325‐771 32  Direkt: 0325‐57 62 36 

E‐post: yvonne.skogh.andersson@tranemo.se  www.tranemo.se  1 (1) 
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Dnr   KS/2018:151 

Begäran om komplettering angående utredning av risk för 

vårdskada 

Hänvisning till diarienummer: 8.1.1‐9225/2018‐3 

 

Bifogad Instruktion angående kontroll och besiktning av britsar är framtagen av 

rehabenheten tillsammans med områdeschefer för enheten.  

Åtgärderna är vidtagna 2018‐03‐27 och rehabenheten tillsammans med 

områdeschefer ansvarar för att åtgärderna vidtas. 

Av instruktionen framgår vad som åtgärdats, ansvar och tidsintervall. 

Det som är rödmarkerat i instruktionen kan vi inte leva upp till i dagsläget. 

Angående om vi ska ha britsar i vår sektion ska diskuteras och följas upp. Frågan 

skrivs med till Omsorgssektionens ledningsgrupps agenda 2018‐04‐24. 

De britsar som nu finns i vår verksamhet följs upp och är de äldre än 10‐15 år 

kasseras de. 

Bifogar Rutin för användning av medicintekniska produkter angående 

uppdatering med SOSFS 2008:1 om användning av medicintekniska produkter i 

hälso‐ och sjukvården. 

 

 

För ärendet viktiga handlingar 

 Instruktion angående kontroll och besiktning av britsar. 

 Rutin för användning av medicintekniska produkter 

 

 

 

 



PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 
2018‐04‐16 

 

 

 

   
 

 

 

 
 

§ 92 

Utredning av risk för vårdskada T10499 (KS/2018:151) 

Kommunstyrelsens beslut 

 Noterar att anmälan enligt Lex Maria skickats 

Beslutsmotivering 

Anmälan om risk för vårdskada är sänd av Medicinskt ansvarig för 

rehabilitering(MAR) till Inspektionen för vård och omsorg 

Ärendet 

Vid användning av höj och sänkbar brits för funktionsträning, brast britsens 

underrede och nedre delen sjönk ihop. Patienten kunde skadats vid händelsen. 

Beslutsunderlag 

OFU § 50, 2018‐03‐15 

Tjänsteskrivelse 2018‐02‐26 

Intern MAS‐ utredning 2018‐02‐21 

Beslutet skickas till 

Omsorgssektionen 

Status  

Avslutas 
 



PROTOKOLLSUTDRAG 
Omsorg‐ och folkhälsoutskottet 
2018‐05‐17 

 

 

 

   
 

 

 

§ 97 

Uppdrag ‐ Stöd till anhöriga (KS/2018:82) 

Omsorgs‐ och folkhälsoutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Noterar informationen 

 Överlämnar utredningen till budgetberedningen att hanteras i budget för 

2019 

Ärendet 

Anhörigstödet som finns idag riktar sig främst till äldreomsorgen. Ytterligare 

målgrupper som är i behov av anhörigstöd är anhöriga till personer med 

missbruk/beroendeproblematik, föräldrar till barn och unga där föräldrarna 

behöver stöd i sin föräldraroll, anhöriga till personer med psykisk sjukdom både 

unga och vuxna samt anhöriga till personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF) tex ADHD. Utredningen har kommit fram till att 

en anhörigkonsulent kan vara behjälplig med råd och stöd samt utveckla 

anhörigstödet till ytterligare målgrupper. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018‐05‐04 

Stöd till anhöriga 2018‐05‐04 

Uppdrag stöd till anhöriga 2018‐01‐25 

Föredragning och debatt 

Sektionschef Solveig Eldenholm föredrar ärendet 

Beslutet skickas till 

Omsorgssektionen 

Ekonomisektionen 

Status  

Kommunstyrelsen 

 
 



 
 

 

 

Vår ref: Ann‐Marie Nors 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Datum:2018‐05‐04 

Dnr: KS/2018:82  

 

 

Tjänsteskrivelse ‐ Stöd till anhöriga  

 

Förslag till beslut 

 Godkänna utredningen.  

Ärendet 

Anhörigstödet som finns idag riktar sig främst till äldreomsorgen. 

Ytterligare målgrupper som är i behov av anhörigstöd är anhöriga till 

personer med missbruk/beroendeproblematik, föräldrar till barn och unga 

där föräldrarna behöver stöd i sin föräldraroll, anhöriga till personer med 

psykisk sjukdom både unga och vuxna samt anhöriga till personer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) tex ADHD. Utredningen 

har kommit fram till att en anhörigkonsulent kan vara behjälplig med råd 

och stöd samt utveckla anhörigstödet till ytterligare målgrupper. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018‐05‐04 

Stöd till anhöriga 2018‐05‐04 

Uppdrag stöd till anhöriga 2018‐01‐25 

 

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 



 
 

 

 

Beslutet skickas till 

Omsorgssektionen 

Ekonomisektionen 

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  

 

  

Solveig Eldenholm  Ann‐Marie Nors  

Sektionschef  Medicinskt ansvarig sjuksköterska  



 

 

OMSORGSSEKTIONEN TRANEMO KOMMUN 

Postadress: 514 80 Tranemo   

Telefon: 0325 ‐ 57 60 00    Direkt: 0325 57 62 36      

E‐post: Ann‐Marie.Nors@tranemo.se  www.tranemo.se  1 (3) 
 

   

Vår ref: Ann‐Marie Nors  

MAS/MAR 

Datum: 2018‐05‐04 

Diarienr: KS/2018:82 

 

  

Stöd till anhöriga 

 

Syfte: Hur kan anhörigstödet i Tranemo kommun utvecklas? 

 

Mål: Möta upp fler av de som vårdar anhöriga 

 

Beskrivning av uppdraget 

1. Analysera och beskriva vilket stöd som finns i kommunen idag och 

vilka grupper som har anhörigstöd 

2. Samt analysera och beskriva ytterligare målgrupper som kan ha 

behov av anhörigstöd 

3. Presentera förslag på hur vägledning och information avseende 

anhörigstöd i samordning med övrig kommunal information till 

berörda grupper kan ges 

4. Ta fram förslag på mål för anhörigstödet och vad som behöv s för 

att nå målen 

 

1. Anhörigstödet som finns idag riktar sig mest till äldreomsorgen. 

Stöd som finns idag är dagverksamhet för demenssjuka personer, 

korttidsplats, växelvård, hemtjänst, trygghetslarm, avlösning i 

hemmet, anhörigträffar. Anhörigvårdarkort finns men används 

sparsamt. 

Anhörigstöd som finns inom funktionsnedsättning är följande: 

korttidsplats, avlösning i hemmet, anhöriggrupp för föräldrar till 

barn med funktionsvariation är ett samarbete mellan Svenljunga 
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kommun, Tranemo kommun och Svenljungabygdens församling. 

Gruppmedlemmarna har ett stort behov av att på prata med andra i 

samma situation. Anhörigvårdarkort finns men används sparsamt. 

Inom individ‐ och familjeomsorgen finns fem fria samtal för råd 

och stöd. MIO‐grupp, stödgrupp för barn och ungdomar som har 

föräldrar med psykisk ohälsa, beroendeproblematik eller krångliga 

familjesituationer. 

 

2. Ytterligare målgrupper som är behov av anhörigstöd är anhöriga 

till personer med missbruk/beroendeproblematik, anhöriga till 

personer med psykisk sjukdom både unga vuxna och vuxna samt 

anhöriga till personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF) tex ADHD 

 

3. Vägledning och information kan ges via Tranemo kommuns 

hemsida, Svenljunga‐Tranemo tidning på kommunens 

informationssida, informationsbroschyrer som tex kan lämnas ut av 

handläggare, personal från hemtjänst och hemsjukvård. 

Informationsbroschyrerna bör finnas på biblioteket, bokbuss, 

vårdcentralernas väntrum, kommunens reception, individ‐ och 

familjeomsorgens väntrum, kommunens vård‐ och 

omsorgsboenden. Broschyren ska också vara känd av 

vårdcentralernas personal, skolans kurator, kommunala 

pensionärsrådet (KPR), tillgänglighetsrådet och 

pensionärsorganisationerna. Förslagsvis även information på 

vårdcentralernas och livsmedelsbutikernas informationsmonitor. 

I vägledningen och information ska det även finnas upplysning om 

anhörigstöd via nätet tex En bra plats. Där det finns möjlighet till 

att ”nätverka” med andra anhöriga och även ta del av information, 

forskning och fakta.  

 

 

4. Mål: Anhöriga ska kunna behålla eller förbättra sin livskvalité. 
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     Minska arbetsbelastningen och förebygga ohälsa hos anhöriga 

    Anhörigstödet ska vara flexibelt, vara av god kvalité och individuellt  

     anpassat. 

 

För att nå målen behöver avlösning i hemmet prioriteras. Personal 

inom omsorgssektionen arbetar utifrån anhörigperspektivet och kan 

informera och vara uppdaterade på vilket stöd som finns och 

hjälpa/vägleda anhöriga vart de ska vända sig. Ökad samverkan 

mellan grannkommunerna för att få ett bredare utbud av anhörigstöd. 

Anhörigkonsulent som kan vara behjälplig med råd och stöd men 

också få en samlad bild vilket behov som finns för anhörigstöd samt 

utveckla anhörigstödet till ytterligare målgrupper. Men också för 

omsorgssektionens personal att slussa vidare anhöriga till. 

 



Stöd till anhöriga 

Kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som 

är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning enligt 5 kap. 10 § socialtjänstlagen. 

Arbetet med stöd till anhöriga ska omfatta socialtjänstens alla verksamheter. Syftet är att 

minska de anhörigas psykiska och fysiska belastning.  I kommunens ansvar ingår att 

upprätta planer för hur bestämmelsen ska tillämpas i socialtjänsten, att informera 

kommuninvånarna om möjligheten att få stöd om man vårdar en närstående, att avsätta 

pengar för anhörigstöd samt att följa upp arbetet. 
 
I dagsläget har Tranemo ett anhörigstöd som mest riktar sig till äldreomsorgen.  

 

Människor som vårdar anhöriga som är äldre, långvarigt sjuk eller har en 

funktionsnedsättning gör en stor insats. Det är ofta båda ensamt och tungt att ta hand om en 

närstående. Ett väl fungerade anhörigstöd kan göra en stor skillnad i vardagen för den som 

vårdar en anhörig.  

 

Vi vill ge förvaltningen ett uppdrag i att utreda hur anhörigstödet i Tranemo kommun kan 

utvecklas för att kunna möta upp fler av de som vårdar anhöriga.  

Redovisning till KS senast juni 2018. 
 



PROTOKOLLSUTDRAG 
Omsorg‐ och folkhälsoutskottet 
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§ 98 

Uppdrag att djupare genomlysa fritidsverksamheten i 

Tranemo kommun (KS/2017:662) 

Omsorgs- och folkhälsoutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Noterar informationen  
Överlämnar utredningen till budgetberedningen att hanteras i budget för 2019 

Ärendet 

Förvaltningen har av Kommunstyrelsen 2017‐10‐09 fått i uppdrag att genomföra 

en bred och djup genomlysning av fritidsgårdarnas verksamhet.  

Analys och identifierade förbättringsområden 

Bakgrund 
Den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga och socialt utanförskap ökar. 

Även det faktum att barn och unga rör sig för litet har uppmärksammats. En 

meningsfull och aktiv fritid är en viktig del i pusslet för att förebygga ohälsa 

bland barn och unga och minska utanförskap i vår kommun. 

Vi har idag en organisation som gör det svårt att ställa om till de varierande 

behov som uppstår vad gäller aktiviteter, öppettider, mötesplatser där behoven 

finns, olika målgruppers behov.  

Flexibilitet, öppethållande och målgrupper  
Vår utvärdering visar att det finns ett ökat behov av mötesplatser med vuxennärvaro för 
barn i mellanstadieåldern på fler orter. I dag har vi öppet för de yngre åldrarna, dvs 
årskurs 6 i Grimsås, Limmared och Länghem 1-2 eftermiddagar och i Tranemo har vi 
öppet för årskurs 4-6 2 eftermiddagar i veckan. Med ökad bemanning skulle vi kunna öka 
verksamheten på eftermiddag och kvällar för mellanstadiet på de orter som idag har 
fritidsgård och vi kan även finnas på fler orter som tex Dalstorp. 
Öppethållandet på de mindre orterna är begränsat till en dag per vecka vilket är för lite för 
att kunna utveckla och möta behoven som vi ser finns enligt våra utvärderingar. Skulle vi 
kunna koncentrera verksamheten till färre orter per termin så skulle det vara möjligt att ha 
öppet fler kvällar på 2 mindre orter per termin.  
 
I Tranemo på Grottan har vi en något äldre målgrupp kvällstid (ålder mellan 13-20 år), 
där de flesta som besöker gården ligger i åldern 15-18 år, vi har en hög andel killar med 
invandrarbakgrund. Vi ser att vi behöver arbeta med olika metoder för att få mer 
mångfald och även få fler tjejer som besöker verksamheten. Våra utvärderingar visar att 
det finns behov av en mötesplats i Tranemo fler kvällar i veckan än de tre som vi kan 
erbjuda i dag. 
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Nuvarande öppethållande 

Grimsås   Måndag kl:16‐20 

Limmared   Tisdag och torsdag kl:16‐20 

Länghem   Tisdag kl:16‐20 

Tranemo  Måndag och onsdag kl:14‐17, 17‐21   

    Fredag kl:16‐23 

Lokaler 

I dag har vi en externt förhyrd lokal i Grimsås med en hyra på 60 000 kr per år, 

uppsägningstiden är 9 månader. I Länghem finns vi i Fritids lokaler i Länghems 

skolan och vi kan fortsätta använda den lokalen, dock senare på kvällen. 

Fritidsgårdarna har under 2017 och våren 2018 provat att boka idrottshallarna i 

Limmared, Länghem och Grimsås och genomfört verksamheten där när det har 

funnits möjlighet, vilket har varit mycket uppskattat. Vi vill gå vidare med detta 

arbetssätt i idrottshallar och bygdegårdar samt även utomhus om vädret tillåter.  

I Limmared finns vi i Glasets Hus sedan 2012, lokalen är inte helt ändamålsenligt, 

tex så serveras det ibland alkohol i andra delar av huset när gården är öppen. 

Lokalen är för liten för att kunna driva och utveckla verksamheten och även ur 

en arbetsmiljösynvinkel finns det en del att önska.  

En så kallad mobil fritidsgård görs möjlig med införskaffandet av en minibuss 

där vi kan ha med den utrustning som krävs för att kunna bedriva 

verksamheten. Det krävs också att hänsyn tas till Fritidsgårdarnas tillgänglighet 

på lämpliga tider i idrottshallarna. Detta kan innebära att vissa föreningars 

vuxentid flyttas så att Fritidsgårdarna kan få tillgång till idrottshallarna vissa 

eftermiddagar och kvällar.  

 

Organisation 

Organisationen så som den ser ut i dag med 4 fritidsgårdar kräver en bemanning 

med minimum 4 fritidsledare för att klara öppethållandet. Vi har 4 deltidstjänster 

på totalt 2,4 heltidstjänster, samt 1 fritidsledare som arbetar 15% och resterande 

inom föreningsadministrationen på Fritid. Bemanningen så som den ser ut i dag 

begränsar vår flexibilitet vad gäller att variera öppethållandet eftersom vi då får 

stänga någon annan gård. 

Vi ser också att det är svårt att rekrytera personal som stannar kvar inom 

verksamheten med så pass små tjänster och endast kvällstjänstgöring som det är i 

dag. Vi skulle vilja se en ökad samverkan med skolan vad gäller tjänster då 
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kontaktytorna för fritidsledarna skulle öka samt att vi skulle kunna erbjuda även 

dagtidsarbete. Det skulle det vara lättare för fritidsledarna att få mer naturliga 

och större kontaktytor med barn och unga för att kunna jobba med delaktighet 

på ett bredare plan och därmed utveckla verksamheten i riktning mot barn och 

ungas behov och önskemål. Med ökade/rimliga tjänstgöringsgrader och en 

personal till så ser vi att flexibiliteten ökar markant. 

Besöksstatistik, antal barn/unga i respektive ålderskategori 

      

      2017  2016     

Fritidsgårdar, antal besök     

Grimsås                            1 kväll/vecka    508    243 

Länghem                           1 kväll/vecka    361    289 

Limmared                     2 kvällar/vecka    963    857 

Tranemo, årskurs 7‐ 20 år   3 kvällar/vecka  1741  1407 

Tranemo, årskurs  4‐6          2 kvällar/vecka    539    792 

Antal besökare sommarlovsverksamheten 2017    494 

 

Antal barn och unga i respektive ålder och ort 

Antal barn
Ambjörnarp årskurs 4-6 15
Dalstorp årskurs 4-6 35
Grimsås  årskurs 4-6  43
Limmared årskurs 4-6 73
Ljungsarps årskurs 4-6 10
Länghem årskurs 4-6 59
Månstad årskurs 4-6 10
Nittorp årskurs 4-6 9
Sjötofta årskurs 4-6 17
Tranemo årskurs 4-6 121
Uddebo årskurs 4-6 9
Ölsremma årskurs 4-6 3

Totalt årsk 4-6   404
 
 
Totalt i åldern årskurs 7 (13år) -20 
år hela kommunen 

       
979
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För att öka tillgängligheten och bli mer flexibla bör följande förändring av 

Analys och identifierade förbättringsområden 

Öppethållande vid föreslagen förändring och bemanning 

Grimsås, Länghem, Limmared, Dalstorp ‐ 2 orter per vecka enligt rullande 

schema, 2 eftermiddagar samt 2 kvällar per vecka. 

Tranemo ‐ 3 eftermiddagar samt 5 kvällar  

Sommarlovsverksamheten 

Sommarlovet genomförs sommarlovsprogram v 26‐v 33 på olika orter i 

kommunen samt att Grottan i Tranemo håller öppet 1‐2 kvällar per vecka. 

 

Kostnadsberäkning, (ej helt säkerställd) 

Minibuss, leasing + bensin      

  40 000 kr 

Ökad bemanning med 1,6 tjänst, vilket skulle innebära   640 000 kr 

att 5 personal får 80% tjänstgöringsgrad var. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018‐04‐30 

Resultat genomlysning av fritidsgårdsverksamheten inom Tranemo kommun 

2017‐2018 

Föredragning och debatt 

Fritidsintendent Annika Loman föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 

Samhällsutvecklingssektionen 

Ekonomifunktionen  

Status 

Kommunstyrelsen  
 
 



 
 

 

 

Vår ref: Annika Loman 

Fritidschef 

Datum:2018‐04‐30 

Dnr: KS/2017:662  

 

 

Tjänsteskrivelse angående genomlysning av fritidsgårds‐

verksamheten samt förslag till förbättringsområden 

 

Förslag till beslut 

 Noterar informationen  

 Ger förvaltningen i uppdrag att ta med detta i förvaltningens förslag till 

prioriteringar i 2019 års budgetprocess 

 

Ärendet 

Förvaltningen har av Kommunstyrelsen 2017‐10‐09 fått i uppdrag att genomföra 

en bred och djup genomlysning av fritidsgårdarnas verksamhet.  

Analys och identifierade förbättringsområden 

Bakgrund 

Den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga och socialt utanförskap ökar. 

Även det faktum att barn och unga rör sig för litet har uppmärksammats. En 

meningsfull och aktiv fritid är en viktig del i pusslet för att förebygga ohälsa 

bland barn och unga och minska utanförskap i vår kommun. 

Vi har idag en organisation som gör det svårt att ställa om till de varierande 

behov som uppstår vad gäller aktiviteter, öppettider, mötesplatser där behoven 

finns, olika målgruppers behov.  

Flexibilitet, öppethållande och målgrupper  

Vår utvärdering visar att det finns ett ökat behov av mötesplatser med 

vuxennärvaro för barn i mellanstadieåldern på fler orter. I dag har vi öppet för 

de yngre åldrarna, dvs årskurs 6 i Grimsås, Limmared och Länghem 1‐2 

eftermiddagar och i Tranemo har vi öppet för årskurs 4‐6 2 eftermiddagar i 

veckan. Med ökad bemanning skulle vi kunna öka verksamheten på eftermiddag 

och kvällar för mellanstadiet på de orter som idag har fritidsgård och vi kan även 

finnas på fler orter som tex Dalstorp. 

Öppethållandet på de mindre orterna är begränsat till en dag per vecka vilket är 

för lite för att kunna utveckla och möta behoven som vi ser finns enligt våra 



 
 

 

 

utvärderingar. Skulle vi kunna koncentrera verksamheten till färre orter per 

termin så skulle det vara möjligt att ha öppet fler kvällar på 2 mindre orter per 

termin.  

 

I Tranemo på Grottan har vi en något äldre målgrupp kvällstid (ålder mellan 13‐

20 år), där de flesta som besöker gården ligger i åldern 15‐18 år, vi har en hög 

andel killar med invandrarbakgrund. Vi ser att vi behöver arbeta med olika 

metoder för att få mer mångfald och även få fler tjejer som besöker 

verksamheten. Våra utvärderingar visar att det finns behov av en mötesplats i 

Tranemo fler kvällar i veckan än de tre som vi kan erbjuda i dag. 

Nuvarande öppethållande 

Grimsås   Måndag kl:16‐20 

Limmared   Tisdag och torsdag kl:16‐20 

Länghem   Tisdag kl:16‐20 

Tranemo  Måndag och onsdag kl:14‐17, 17‐21   

  Fredag kl:16‐23 

 

Lokaler 

I dag har vi en externt förhyrd lokal i Grimsås med en hyra på 60 000 kr per år, 

uppsägningstiden är 9 månader. I Länghem finns vi i Fritids lokaler i Länghems 

skolan och vi kan fortsätta använda den lokalen, dock senare på kvällen. 

Fritidsgårdarna har under 2017 och våren 2018 provat att boka idrottshallarna i 

Limmared, Länghem och Grimsås och genomfört verksamheten där när det har 

funnits möjlighet, vilket har varit mycket uppskattat. Vi vill gå vidare med detta 

arbetssätt i idrottshallar och bygdegårdar samt även utomhus om vädret tillåter.  

I Limmared finns vi i Glasets Hus sedan 2012, lokalen är inte helt ändamålsenligt, 

tex så serveras det ibland alkohol i andra delar av huset när gården är öppen. 

Lokalen är för liten för att kunna driva och utveckla verksamheten och även ur 

en arbetsmiljösynvinkel finns det en del att önska.  

En så kallad mobil fritidsgård görs möjlig med införskaffandet av en minibuss 

där vi kan ha med den utrustning som krävs för att kunna bedriva 

verksamheten. Det krävs också att hänsyn tas till Fritidsgårdarnas tillgänglighet 

på lämpliga tider i idrottshallarna. Detta kan innebära att vissa föreningars 

vuxentid flyttas så att Fritidsgårdarna kan få tillgång till idrottshallarna vissa 

eftermiddagar och kvällar.  

 

Organisation 

Organisationen så som den ser ut i dag med 4 fritidsgårdar kräver en bemanning 



 
 

 

 

med minimum 4 fritidsledare för att klara öppethållandet. Vi har 4 deltidstjänster 

på totalt 2,4 heltidstjänster, samt 1 fritidsledare som arbetar 15% och resterande 

inom föreningsadministrationen på Fritid. Bemanningen så som den ser ut i dag 

begränsar vår flexibilitet vad gäller att variera öppethållandet eftersom vi då får 

stänga någon annan gård. 

Vi ser också att det är svårt att rekrytera personal som stannar kvar inom 

verksamheten med så pass små tjänster och endast kvällstjänstgöring som det är i 

dag. Vi skulle vilja se en ökad samverkan med skolan vad gäller tjänster då 

kontaktytorna för fritidsledarna skulle öka samt att vi skulle kunna erbjuda även 

dagtidsarbete. Det skulle det vara lättare för fritidsledarna att få mer naturliga 

och större kontaktytor med barn och unga för att kunna jobba med delaktighet 

på ett bredare plan och därmed utveckla verksamheten i riktning mot barn och 

ungas behov och önskemål. Med ökade/rimliga tjänstgöringsgrader och en 

personal till så ser vi att flexibiliteten ökar markant. 

 

Besöksstatistik, antal barn/unga i respektive ålderskategori 

         

  2017  2016     

Fritidsgårdar, antal besök    

Grimsås                            1 kväll/vecka    508    243 

Länghem                           1 kväll/vecka    361    289 

Limmared                     2 kvällar/vecka    963    857 

Tranemo, årskurs 7‐ 20 år   3 kvällar/vecka  1741  1407 

Tranemo, årskurs  4‐6          2 kvällar/vecka    539    792 

Antal besökare sommarlovsverksamheten 2017    494 

 

Antal barn och unga i respektive ålder och ort 

Antal barn 

Ambjörnarp årskurs 4‐6  15 

Dalstorp årskurs 4‐6  35 

Grimsås  årskurs 4‐6   43 

Limmared årskurs 4‐6  73 

Ljungsarps årskurs 4‐6  10 

Länghem årskurs 4‐6  59 

Månstad årskurs 4‐6  10 

Nittorp årskurs 4‐6  9 

Sjötofta årskurs 4‐6  17 

Tranemo årskurs 4‐6  121

Uddebo årskurs 4‐6  9 



 
 

 

 

Ölsremma årskurs 4‐6  3 

Totalt årsk 4‐6      404

 

 

Totalt i åldern årskurs 7 (13år) ‐20 

år hela kommunen 
       
979

 

För att öka tillgängligheten och bli mer flexibla bör följande förändring 

av Analys och identifierade förbättringsområden 

Öppethållande vid föreslagen förändring och bemanning 

Grimsås, Länghem, Limmared, Dalstorp  

2 orter per vecka enligt rullande schema  2 eftermiddagar samt 2 kvällar per 

vecka. 

Tranemo    

 3 eftermiddagar samt 5 kvällar  

Sommarlovsverksamheten 

Sommarlovet genomförs sommarlovsprogram v 26‐v 33 på olika orter i 

kommunen samt att Grottan i Tranemo håller öppet 1‐2 kvällar per vecka. 

 

Kostnadsberäkning, (ej helt säkerställd) 

Minibuss, leasing + bensin         83 000 kr 

Ökad bemanning med 1,6 tjänst, vilket skulle innebära   640 000 kr 

att 5 personal får 80% tjänstgöringsgrad var. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018‐04‐30 



 
 

 

 

Resultat genomlysning av fritidsgårdsverksamheten inom Tranemo kommun 

2017‐2018  

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 

Beslutet skickas till 

Samhällsutvecklingssektionen 

Ekonomifunktionen (när beslut handlar om ekonomi) 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Status  

 

  

Pernilla Kronbäck  Annika Loman  

Sektionschef  Fritidschef 



 

  Vår ref: Annika Loman 
Fritidschef  
Datum: 2018‐04‐30 
KS 2017: 232 
    

  

 

  

 

 

 

 

  1 (6) 
 

 

 

T
R

A
20

00
, v

 2
.0

, 
20

1
1-

06
-0

8 
   

 

Resultat genomlysning av fritidsgårdsverksamheten inom Tranemo 

kommun 2017‐2018 

Förvaltningen har av Kommunstyrelsen 2017‐10‐09 fått i uppdrag att genomföra en bred 

och djup genomlysning av fritidsgårdarnas verksamhet.  

Genomlysning 

Förvaltningens genomlysning har bestått av: 

 Dialogträffar och samtal med barn och unga i årskurs 5 i Dalstorp, Grimsås och 
Länghem. 

 Samtal med barn och ungdomar i årskurs 6 upp till 20 år som besöker 
fritidsgårdarna. 

 Resultatet från trivselenkät på fritidsgården Grottan i Tranemo. 

 Genomgång av svar från fritidsfrågorna i skolans enkät i årskurs 7‐9 samt 
gymnasiet år 2. 

 Genomgång av underlag från enkäter och samtal med barn och unga som 
föräldragruppen i Limmared tagit fram. 

 Genomgång underlag runt barn och ungas åsikter och behov som finns i 
utvecklingsplanen för Grimsås som förvaltningen genomfört. 

 Dialog med Grimsås föreningar. 

 Besöksstatistik fritidsgårdarna Tranemo kommun. 

 Diskussioner om behoven nu och framåt inom BRÅ unga. 

 Diskussioner och dialog med föreningar i kommunen om behoven nu och 
framåt.  

 Diskussioner med medarbetarna inom Fritid. 

 Omvärldsbevakning: Olika kommuner inom VG regionen, Småland, Öland 
Mörbylånga, fritidsgårdsverksamhet, öppen verksamhet, mobil verksamhet. 

 Kartläggning av lokaler i Limmared och Grimsås. 

 MUCF, Kartläggning av öppen fritidsverksamhet –En nationell bild och 
faktorer som påverkar deltagande. 

 SKL:s rapport, Helhetsperspektiv på barns och ungas hälsa 
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Analys och identifierade förbättringsområden 

 Bakgrund 

Den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga och socialt utanförskap ökar. 

Även det faktum att barn och unga rör sig för litet har uppmärksammats. En 

meningsfull och aktiv fritid är en viktig del i pusslet för att förebygga ohälsa 

bland barn och unga och minska utanförskap i vår kommun. 

Vi har idag en organisation som gör det svårt att ställa om till de varierande 

behov som uppstår vad gäller aktiviteter, öppettider, mötesplatser där behoven 

finns, olika målgruppers behov.  

 Flexibilitet, öppethållande och målgrupper  

Vår utvärdering visar att det finns ett ökat behov av mötesplatser med 

vuxennärvaro för barn i mellanstadieåldern på fler orter. I dag har vi öppet för 

de yngre åldrarna, dvs årskurs 6 i Grimsås, Limmared och Länghem 1‐2 

eftermiddagar och i Tranemo har vi öppet för årskurs 4‐6 2 eftermiddagar i 

veckan. Med ökad bemanning skulle vi kunna öka verksamheten på eftermiddag 

och kvällar för mellanstadiet på de orter som idag har fritidsgård och vi kan även 

finnas på fler orter som tex Dalstorp. 

Öppethållandet på de mindre orterna är begränsat till en dag per vecka vilket är 

för lite för att kunna utveckla och möta behoven som vi ser finns enligt våra 

utvärderingar. Skulle vi kunna koncentrera verksamheten till färre orter per 

termin så skulle det vara möjligt att ha öppet fler kvällar på 2 mindre orter per 

termin.  

I Tranemo på Grottan har vi en något äldre målgrupp kvällstid (ålder mellan 13‐

20 år), där de flesta som besöker gården ligger i åldern 15‐18 år, vi har en hög 

andel killar med invandrarbakgrund. Vi ser att vi behöver arbeta med olika 

metoder för att få mer mångfald och även få fler tjejer som besöker 

verksamheten. Våra utvärderingar visar att det finns behov av en mötesplats i 

Tranemo fler kvällar i veckan än de tre som vi kan erbjuda i dag. 

Nuvarande öppethållande 

Grimsås   Måndag kl:16‐20 

Limmared   Tisdag och torsdag kl:16‐20 

Länghem   Tisdag kl:16‐20 

Tranemo  Måndag och onsdag kl:14‐17, 17‐21 

    Fredag kl:16‐23 
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 Lokaler 

I dag har vi en externt förhyrd lokal i Grimsås med en hyra på 60 000 kr per år, 

uppsägningstiden är 9 månader. I Länghem finns vi i Fritids lokaler i Länghems 

skolan och vi kan fortsätta använda den lokalen, dock senare på kvällen. 

Fritidsgårdarna har under 2017 och våren 2018 provat att boka idrottshallarna i 

Limmared, Länghem och Grimsås och genomfört verksamheten där när det har 

funnits möjlighet, vilket har varit mycket uppskattat. Vi vill gå vidare med detta 

arbetssätt i idrottshallar och bygdegårdar samt även utomhus om vädret tillåter.  

I Limmared finns vi i Glasets Hus sedan 2012, lokalen är inte helt ändamålsenligt, 

tex så serveras det ibland alkohol i andra delar av huset när gården är öppen. 

Lokalen är för liten för att kunna driva och utveckla verksamheten och även ur 

en arbetsmiljösynvinkel finns det en del att önska.  

En så kallad mobil fritidsgård görs möjlig med införskaffandet av en minibuss där 

vi kan ha med den utrustning som krävs för att kunna bedriva verksamheten. 

Det krävs också att hänsyn tas till Fritidsgårdarnas tillgänglighet på lämpliga 

tider i idrottshallarna. Detta kan innebära att vissa föreningars vuxentid flyttas 

så att Fritidsgårdarna kan få tillgång till idrottshallarna vissa eftermiddagar och 

kvällar.  

 Organisation 

Organisationen så som den ser ut i dag med 4 fritidsgårdar kräver en bemanning 

med minimum 4 fritidsledare för att klara öppethållandet. Vi har 4 

deltidstjänster på totalt 2,4 heltidstjänster, samt 1 fritidsledare som arbetar 15% 

och resterande inom föreningsadministrationen på Fritid. Bemanningen så som 

den ser ut i dag begränsar vår flexibilitet vad gäller att variera öppethållandet 

eftersom vi då får stänga någon annan gård. 

Vi ser också att det är svårt att rekrytera personal som stannar kvar inom 

verksamheten med så pass små tjänster och endast kvällstjänstgöring som det 

är i dag. Vi skulle vilja se en ökad samverkan med skolan vad gäller tjänster då 

kontaktytorna för fritidsledarna skulle öka samt att vi skulle kunna erbjuda även 

dagtidsarbete. Det skulle det vara lättare för fritidsledarna att få mer naturliga 

och större kontaktytor med barn och unga för att kunna jobba med delaktighet 

på ett bredare plan och därmed utveckla verksamheten i riktning mot barn och 

ungas behov och önskemål. Med ökade/rimliga tjänstgöringsgrader och en 

personal till så ser vi att flexibiliteten ökar markant. 
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 Besöksstatistik, antal barn/unga i respektive ålderskategori 

      2017  2016     

Fritidsgårdar, antal besök     

Grimsås                            1 kväll/vecka    508    243 

Länghem                           1 kväll/vecka    361    289 

Limmared                     2 kvällar/vecka    963    857 

Tranemo, årskurs 7‐ 20 år   3 kvällar/vecka  1741  1407 

Tranemo, årskurs  4‐6          2 kvällar/vecka    539    792 

Antal besökare sommarlovsverksamheten 2017    494 

 

Antal barn och unga i respektive ålder och ort 

  Antal barn 

Ambjörnarp årskurs 4‐6  15  
Dalstorp årskurs 4‐6  35  
Grimsås  årskurs 4‐6   43  
Limmared årskurs 4‐6  73  
Ljungsarps årskurs 4‐6  10  
Länghem årskurs 4‐6  59  
Månstad årskurs 4‐6  10  
Nittorp årskurs 4‐6  9  
Sjötofta årskurs 4‐6  17  
Tranemo årskurs 4‐6  121  
Uddebo årskurs 4‐6  9  
Ölsremma årskurs 4‐6  3  

Totalt årsk 4‐6      404
 
 
Totalt i åldern årskurs 7 (13år) ‐20 år 
hela kommunen 

        
979
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För att öka tillgängligheten och bli mer flexibla bör följande förändring av 

verksamheten genomföras med start januari 2019. 

Införa mobil verksamheten  

Verksamhet kommer då i första hand att bedrivas mobilt i Grimsås och Länghem. Vi kan 

även finnas på fler orter som tex Dalstorp. Verksamheten kommer att vara på 2 orter 

per termin enligt ett rullande schema. Vi vill också öka samverkan med föreningslivet på 

de olika orterna för att få in olika prova på verksamheter. 

Förvaltningen behöver då genomföra följande: 

1. Säja upp lokalen i Grimsås senast xx maj med nio månaders uppsägning. 

2. När det gäller Limmared så behöver vi fortsätta se över alternativa lokaler och 

hålla kontakten med föräldragruppen som jobbar med park utvecklingen i 

anslutning till Skateparken i Limmared eftersom där även finns idéer om en 

inomhus mötesplats. Ev kan det bli aktuellt med mobil verksamhet även i 

Limmared, det hänger på tillgången på lämpliga lokaler. 

3. Säkerställa tillgången på idrottshallar för fritidsgårdsverksamhet på lämpliga 

tider. Detta kan innebära att vissa föreningars vuxentid flyttas så att 

Fritidsgårdarna kan få tillgång till idrottshallarna vissa eftermiddagar och kvällar.  

4. Säkerställa tillgången på andra lämpliga lokaler så som tex bygdegårdar runt om 

i våra orter. 

5. Upphandla och införskaffa minibuss och lämplig utrustning.  

Fritid behöver tillgång till en mindre buss där man förvarar utrustning som man 

tar med ut till de olika platserna om en mobilverksamhet införs. 

6. Skapa ett samverkans forum med föreningslivet på de olika orterna. 

 

Öka tillgängligheten för årskurs 4‐6 i Grimsås, Limmared och Länghem samt i 

tex Dalstorp 

Förvaltningen behöver då genomföra följande: 

1. Öka bemanningen och samverka med skolorna runt personal som kan arbeta på 

skolan dagtid och gårdarna kvällstid  

2. I övrigt gäller samma som för den mobila verksamheten. 
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Öka tillgängligheten till Grottan i Tranemo  

Grottan är verksamhetens huvudarbetsplats, där finns personalens kontor och förråd 

med utrustning som inte kommer att finnas i minibussen. Grottan är och blir basen för 

fritidsgårdsverksamheten och skall utvecklas mot en mer aktivitetsbaserad gård. För att 

göra det behöver förvaltningen satsa på att bygga om och utöka Grottans lokaler och 

göra den mer ändamålsenlig för olika verksamheter som ungdomarna vill ha. Tex 

möjlighet till dans, e‐sportverksamhet.  

Vi ser också i våra utvärderingar att ungdomarna önskar lördagsöppet och att Grottan 

skulle vara öppen minst 5 dagar per vecka för unga i åldern 13‐20 år. 

Förvaltningen behöver då genomföra följande: 

1. Öka bemanningen och samverka med skolorna runt personal som kan arbeta på 

skolan dagtid och gårdarna kvällstid. 

2. Utreda och ta fram kostnadsförslag på hur Grottan kan utformas för att få in 

mer aktivitetsbaserad verksamhet i lokalen alternativt att hitta annan 

ändamålsenlig lokal. 

Öppethållande vid föreslagen förändring och bemanning 

Grimsås, Länghem, Limmared, Dalstorp  

2 orter per vecka enligt rullande schema  2 eftermiddagar 14‐17 samt 2 kvällar per 

vecka  kl 16‐20 

Tranemo       3 eftermiddagar samt 5 kvällar  

Sommarlovsverksamheten 

Sommarlovet genomförs sommarlovsprogram v 26‐v33 på olika orter i kommunen samt 

att Grottan i Tranemo håller öppet 1‐2 kvällar per vecka. 

Kostnadsberäkning, (ej helt säkerställd) 

Minibuss leasing+ drivmedelskostnad      83 000 kr 

Ökad bemanning med 1,6 tjänst, vilket skulle innebära   640 000 kr 

att 5 personal får 80% tjänstgöringsgrad var. 









PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 
2017‐10‐09 

 

 

 

   
 

 

 

§ 232 

Uppdrag till förvaltningen angående fritidsgårdar 

Kommunstyrelsens beslut 

 Ger förvaltningen i uppdrag att bredare och djupare genomlysa 

fritidsgårdarna verksamhet. 

 Förvaltningen återkopplar till kommunstyrelsen i maj 2018. 

Ärendet 

Föredragning av ärenden som uppkommit under budgetberedningens 

sammanträden och som behövde klargöras föredras och diskuteras. 

 

Fritidsgårdarna: 

Förvaltningen föreslår att det behövs göras en bredare och djupare genomlysning 

av fritidsverksamheten. I många kommuner finns numera mobila fritidsgårdar. 

En kommun som har mobila fritidsgårdar är Mörbylånga där förvaltningen 

redan har haft en kontakt.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden föreslår att förvaltningen återkopplar till kommunstyrelsen i maj 

2018. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

Beslutet skickas till 

Lärandesektionen  

Status 

Pågående 

  
 



PROTOKOLLSUTDRAG 
Allmänna utskottet 
2018‐05‐17 

 

 

 

   
 

 

 

§ 102 

Årsredovisning 2017 ‐ Sjuhärads kommunalförbund, Boråsregionen 

(KS/2018:308) 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Godkänner årsredovisning för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund 

2017. 

 Beviljar ansvarsfrihet för 2017 för direktionen samt de enskilda 

styrelseledamöterna i Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund.  

Ärendet 

Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt 

sammanträde 2018‐02‐23 att fastställa årsredovisning för år 2017 samt att 

översända densamma tillsammans med revisionsberättelse till 

medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.  

Medlemskommunernas beslut meddelas Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund senast 2018‐06‐28. 

Förbundet redovisar ett positivt resultat för 2017 på 1 952 tkr. Samtliga i 

förbundet ingående enheter, Kansliet, Navet Science Center, Medarbetarcentrum 

och Närvårdskontoret visar positivt resultat 2017. 

Revisorerna i förbundet tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att 

respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen och för de enskilda 

ledamöterna. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018‐04‐25 

Årsredovisning 2017 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund 

Revisionsberättelse 

Revisionsredogörelse 

Protokollsutdrag 

Brev till medlemskommunerna 

Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

Ekonomifunktionen  



  

 

 

2 (2)  

 

info@boråsregionen.se 

Status 

Kommunstyrelsen 

 



 
 

 

 

Vår ref: Lars‐Gunnar Karlsson 

Ekonomichef 

Datum:2018‐04‐25 

Dnr: KS/2018:308  

 

 

Tjänsteskrivelse gällande årsredovisning för Sjuhärads 

kommunalförbund 2017  

 

Förslag till beslut 

 Godkänna årsredovisning för Boråsregionen, Sjuhärads 

kommunalförbund 2017. 

 Bevilja ansvarsfrihet för 2017 för direktionen samt de enskilda 

styrelseledamöterna i Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund.  

Ärendet 

Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt 

sammanträde 2018‐02‐23 att fastställa årsredovisning för år 2017 samt att 

översända densamma tillsammans med revisionsberättelse till 

medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.  

Medlemskommunernas beslut meddelas Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund senast 2018‐06‐28. 

Förbundet redovisar ett positivt resultat för 2017 på 1 952 tkr. Samtliga i 

förbundet ingående enheter, Kansliet, Navet Science Center, Medarbetarcentrum 

och Närvårdskontoret visar positivt resultat 2017. 

Revisorerna i förbundet tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att 

respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen och för de enskilda 

ledamöterna. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018‐04‐25 

Årsredovisning 2017 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund 

Revisionsberättelse 

Revisionsredogörelse 

Protokollsutdrag 

Brev till medlemskommunerna 



 
 

 

 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 

Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

Ekonomifunktionen  

info@boråsregionen.se 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Status  

 

  

Carita Brovall   Lars‐Gunnar Karlsson  

Sektionschef  Ekonomichef  



  2018-04-24 

 

 

    Medlemskommunerna Boråsregionen,  

    Sjuhärads kommunalförbund  

 

 

Årsredovisning 2017 samt revisionsberättelse  

 
Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde  

2018-02-23 att fastställa årsredovisning för år 2017 samt att översända densamma tillsammans 

med revisionsberättelse till medlemskommunerna för godkännande och prövning av 

ansvarsfrihet.  

Medlemskommunernas beslut meddelas Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund senast 

2018-06-28 på  

info@borasregionen.se  

alternativt  

Linda Bergholtz 

Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund 

Skaraborgsvägen 1A 

506 30 Borås  

 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund  

 

Linda Bergholtz 

Administrativ chef  

 

Bilagor: 

1. Protokollsutdrag 20180223 

2. Årsredovisning 2017 

3. Revisionsberättelse  

4. Revisionsredogörelse 

  

mailto:info@borasregionen.se


Revisorerna, Sjuhärads kommunalförbund

Revisionsredogörelse

Sjuhärads 
kommunalförbund 

år 2017

20
17



Revisionsberättelse för Sjuhärads 
kommunalförbund år 2017

Vi, av respektive fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i Sjuhärads 
Kommunalförbund (organisationsnummer 222000-1008) av dess direktion.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar 
och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern 
kontroll. Revisorernas ansvar är att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs är 
tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt Kommunallagen, God revisionssed i kommunal verksamhet, 
förbundsordningen och förbundets revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med biträde av 
sakkunniga och med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och 
ansvarsprövning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av 
granskningen. 

När det gäller förbundets följsamhet mot budgetbeslut och fastställda mål konstaterar vi att det inte går att 
avgöra om de strategiska målen är uppnådda eller ej. Det går inte heller att avgöra om kommunalförbundet 
närmar sig målen. Navet Science Center når inte fem av tio mål. Det är väsentligt att förbundet analyserar 
och ger förklaringar till varför man inte uppnår mål/resultatmål. 

Vi bedömer att det med utgångspunkt från årsredovisningen är svårt att uttala sig om verksamheten i 
Sjuhärads Kommunalförbund är ändamålsenlig. Det är angeläget att förbundet utvecklar måluppföljningen. 

Vi bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, och att resultatet enligt årsredovisningen är 
förenligt med de finansiella mål som direktionen uppställt. 

 
Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för år 2017 för direktionen samt de enskilda 
ledamöterna i densamma. Vi tillstryker att årsredovisningen för år 2017 kan fastställas.

Borås 2018-04-09

Till Kommunfullmäktige i:
samtliga medlemskommuner 

i Sjuhärads kommunalförbund

Revisorerna, Sjuhärads 
kommunalförbund

Ingrid Isaksson Roger Fogelström 

Weine ErikssonUlf Tranefors-Gustafsson

Boris Preijde

Bilagor:
Sjuhärads kommunalförbund, Revisionsredogörelse 2017 

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2017, Sjuhärads kommunalförbund



Sjuhärads kommunalförbund 2017
Revisionsredogörelse
I revisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom kommunalförbundet 
är tillräcklig. 

Revisionen lämnar en revisionsberättelse som en grund för Kommunfullmäktige i respektive 
medlemskommuns ansvarsprövning. Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad 
bedömning av all den granskning av nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från granskning av årsredovisningen, 
fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. Granskningen av årsredovisning och intern 
kontroll är i huvudsak analytisk, medan fördjupade granskningar i förekommande fall innehåller 
substansgranskning/ granskning av ändamålsenlighet i vilken revisionen kan verifiera måluppfyllelse. 
Räkenskapsrevisionen har genomförts av revisionsbyrån Deloitte AB och redovisas i Rapport avseende 
granskning av årsredovisning 2017-12-31 Sjuhärads kommunalförbund.

Ekonomiskt- och verksamhetsmässigt resultat
Förbundet redovisar ett överskott på 1 952 tkr jämfört med budget. 

Förbundskansli och tillväxtmedel
• Redovisar ett överskott på 1 224 tkr jämfört med budget. Överskottet beror främst på 

kvarvarande tillväxtmedel från 2016, samt på vakanta tjänster.

Navet
• Redovisar ett överskott på 383 tkr jämfört med budget, avvikelsen kommenteras inte av 

direktionen.

Medarbetarcentrum 
• Redovisar ett överskott på 346 tkr jämfört med budget. Avvikelsen kommenteras inte av 

direktionen.

Närvårdssamverkan
• Verksamheten som redovisas som en egen resultatenhet redovisar ett resultat om 803 tkr 

men bokförs som ett nollresultat i enlighet med beslutad styrmodell.

Medfinansiering av E20.
• Direktionen har beslutat om medfinansiering av E20 med 15 000 tkr i 2013 års penningvärde 

plus anläggningsindex. Avtalet har tecknats och förbundet har avsatt 9 500 tkr från 2014 
och återstående summa ska avsättas under en period av fyra år. Under 2017 har 1 658 tkr 
avsatts varav 310 tkr för anläggningsindex.

Sjuhärads kommunalförbunds målarbete
Sjuhärads kommunalförbunds förbundsordning utgör grunden för förbundets verksamhet och 
fastställs av respektive medlemskommuns fullmäktige.
Direktionen har beslutat om det övergripande målet: Att aktivt delta i arbetet för att Sjuhärad/
Boråsregionen skall vara ett bra område att bo, arbeta och leva i. Målet nås genom tre strategiska 
mål som är:

• Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv 

• Gränsöverskridande möten och samverkan 

• Främja innovation och nytänkande
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0   0   0   3 – av 3 strategiska mål

Kommunalförbundet analyserar inte hur nära de är att nå de tre strategiska målen. De strategiska 
målen bryts ned i effektmål för respektive verksamhetsområde. 

Regional utveckling och hållbarhet 
De tre strategiska målen ska nås genom fyra effektmål som är:

• Framtidsbild Boråsregionen 
Gemensam regional planering för goda planeringsförutsättningar för ex. bostäder, 
service- och näringslivsverksamheter för hela Boråsregionen

• Infrastruktur och kollektivtrafik 
Väl utbyggd infrastruktur för pendling till och från arbete och studier inom delregionen 
samt arbeta för förstoring av arbetsmarknadsregionen främst mot Göteborg

• eSamhälle och eHälsa  
Vara väl rustad för att nyttja digital kommunikation för förbättrad service till invånare 
och organisationer samt effektiv intern ärendehantering

• Näringsliv  
Arbeta för att stärka näringslivet och minska arbetslösheten i regionen, både genom 
att stärka existerande företag, stimulera nyföretagande och genom att locka fler företag 
utifrån att flytta hit och/eller investera här.

Kommunalförbundet gör ingen bedömning huruvida verksamheten nått effektmålen. Kommunalförbundet 
redogör för aktiviteter inom målområdet.

0   0   4   0 – av 4 effektmål

Välfärd och kompetens 
De tre strategiska målen ska nås genom fyra effektmål som är:

• Kompetensförsörjning 
Utbildningsutbudet ska öka utifrån den kompetens som efterfrågas så att denna 
matchning leder till ökad tillväxt

• Skolavhoppen ska minska  
Antal unga som väljer att avsluta sina gymnasiestudier i förtid ska minska

• Öppna jämförelser  
Ska leda till utveckling, förbättrad effektivitet och kvalitet

• Sociala dimensionen för hållbar utveckling och tillväxt  
Genom att räkna med den sociala dimensionen i planering av samhällsinsatser kan 
resurser frigöras i form av uteblivna kostnader

Kommunalförbundet gör ingen bedömning huruvida verksamheten nått effektmålen. Kommunalförbundet 
redogör för aktiviteter inom målområdet.

0   0   4   0 – av 4 effektmål

Medarbetarcentrum
De tre strategiska målen ska nås genom fem effektmål som är:
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• Genom dialogträffar med kommunernas personalenheter rikta insatser mot behov, utveckling 
och utbud.

• Marknadsföra Medarbetarcentrums verksamhet för ett ökat användande av verksamheten 
i medlemskommunerna men också marknadsföring i icke medlemskommuner.

• Utveckla och genomföra Ledarskapsprogrammet (hälsosamt och effektivt ledarskap) för 
att stärka och utveckla chefernas ledarskap.

• Stärka arbetsgrupper för ökad hälsa, trivsel och prestation i de grunduppdrag vi har och 
i de grupper där chefer går Ledarskapsutbildningen, och som väljer att också jobba med 
sin grupp.

• Vara ett stöd och verktyg för arbetsgivarna i arbetet med organisationsrisk och social arbetsmiljö 
för att bidra till ökad hälsa hos medarbetarna i medlemskommunerna.

I årsredovisningen redovisas endast arbetet mot det strategiska målet Tydligt och långsiktigt 
Sjuhäradsperspektiv och Kommunalförbundet följer upp fyra av fem effektmål. Medarbetarcentrum 
har inte bedömt om målen är uppfyllda eller ej, men utifrån redovisningen gör revisionen bedömningen 
att de fyra redovisade effektmålen är uppfyllda.

0   0   4   1 – av 5 effektmål

Det effektmål som inte följts upp är:

• Stärka arbetsgrupper för ökad hälsa, trivsel och prestation i de grunduppdrag vi har och 
i de grupper där chefer går Ledarskapsutbildningen, och som väljer att också jobba med 
sin grupp.

Navet Science Center
Navet Science Center redovisar inte vad de gjort för att nå de övergripande målen (de strategiska 
målen). Däremot har de satt upp ett antal resultatmål. Navet Science Center redovisar måluppfyllelsen 
enligt nedanstående.

4   0   5   1 – av 10 resultatmål

Navet Science Center har inte nått upp till målvärdena för fyra resultatmål och ett av resultatmålen 
har ännu inte följts upp.

De resultatmål som inte har nåtts/följts upp är:

• Minst 30 000 elever på teman 
Resultatet har ökat jämfört med 2016, men når inte upp till Direktionens mål.

• Minst 25 000 besökare på helger och lov 
Utfallet blev 21 653 besökare.

• Minst 2 000 elever på teman i matematikpalatset 
Utfallet blev 1 925 elever

• Minst motsvarande 300 lärarutbildningsdagar för personal i förskolan för att 
implementera den reviderade läroplanen genomförs 
Programmet startade inte

• Navet bidrar till att minst tio nya skolor/förskolor erövrar utmärkelsen Grön Flagg 
Statistik för att följa upp målet finns först i mars 2018.



Närvårdskontoret Södra Älvsborg 
Det har inte i Budget och verksamhetsplan 2017 inte satts upp några mål för Närvårdskontoret. 
Närvårdskontoret redovisar kortfattat hur de har arbetat med de olika målgrupperna.

Sammanfattningsvis konstateras att Sjuhärads kommunalförbund överlag har redovisat vad de 
gjort för att närma sig de strategiska målen och effektmålen. Då majoriteten av målen varken är 
specifika, mätbara eller tidsbundna går det inte att avgöra om de tre strategiska målsättningarna är 
uppnådda eller ej, det går heller inte att avgöra om kommunalförbundet närmar sig målen.

Specifika bevakningsområden
Revisorerna har inte haft några särskilda bevakningsområden avseende Sjuhärads kommunalförbund. 

Fördjupad granskning
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har en fördjupad granskning genomförts. 
I det nedanstående redovisas sammanfattningar av den fördjupade granskningen.

Projektstyrning i Sjuhärads kommunalförbund
Revisionskontoret i Borås Stad har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sjuhärads 
kommunalförbund granskat om beviljade projekt lever upp till intentionerna i Boråsregionens 
tillväxt- och utvecklingsstrategi 2014-2020, och om Boråsregionen har ändamålsenliga rutiner för 
utöva kontroll över projekten.

I granskningen konstateras att inget av de prioriterade målområdena är nedbrutna på Sjuhäradsnivå, 
därmed är de inte heller mätbara, vilket försvårar möjligheten att ställa krav på projektansökningars 
målbilder. 

Då annonsering av projektmedel endast sker genom Boråsregionens hemsida och genom 
medlemskommunernas nätverk är sannolikheten stor att organisationer med projektidéer inte får 
reda på möjligheten att söka projektmedel. I nuläget beviljas endast organisationer som tidigare fått 
driftsbidrag medel. Inga nya ansökningar om driftsbidrag prövas av Direktionen.

Beviljade projekt får inte alltid de medel de ansöker om, de inkommer då med reviderade mål som 
godkänds i efterhand av Boråsregionens regionutvecklingschef.

Den sammanfattande bedömningen presenteras under stycket bedömning.

Intern kontroll
Direktionen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med förbundsordning, samt de föreskrifter 
som gäller för verksamheten. Direktionen har vidare ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig 
samt att verksamheten bedrivs på ett övrigt tillfredställande sätt. Revisionen noterar att uppföljning 
och kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också genomförs 
inom ramen för kvalitetssystem. 

Planen för intern kontroll är antagen den 2 juni 2017 och omfattar fem kontrollmoment, riskanalysen 
15 identifierade risker. Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till direktionen den 23 februari 
2018. Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. Direktionen 
har inte gjort någon egen riskanalys men godkänt förvaltningens riskanalys. I planen för intern 
kontroll redovisas hur kommunalförbundet arbetar med intern kontroll.

Sammanfattande bedömning
I granskningen av Sjuhärads kommunalförbunds årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet 
mot Direktionens budgetbeslut. Sjuhärads kommunalförbunds interna kontroll bedöms utifrån riskanalys 
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och plan för intern kontroll. I den sammanfattande bedömningen ingår också granskningsresultat 
från den fördjupade granskningen som har varit riktad mot kommunalförbundet. 

Sjuhärads kommunalförbund gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning 
av hur man arbetat med målen/eller hur nära man ligger att uppnå målvärden. Vidare görs en viss 
uppföljning av viktiga aktiviteter/delmoment.

Revisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag, 
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt 
väsentligt att kommunalförbundet analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte uppnår 
mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Avseende de strategiska målen har Sjuhärads kommunalförbund redovisat vad de gjort för att närma 
sig målen. Revisionen gör bedömningen att det inte går att avgöra om målen är uppnådda eller ej, 
det går inte heller att avgöra om kommunalförbundet närmar sig målen. Avseende effektmålen går 
det inte att bedöma om nio av 13 effektmål är uppfyllda eller ej, det går inte heller att avgöra om 
kommunalförbundet närmar sig målen. Avseende Navet Science Centers resultatmål är fem av tio 
resultatmål inte uppfyllda. Revisonen poängterar vikten av att Direktionen arbetar fram mätbara 
mål som blir styrande för verksamheten, och som är möjliga att följa upp. 

Avseende Projektstyrning i Sjuhärads kommunalförbund görs bedömningen att projektstyrningen
i Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund inte är helt ändamålsenlig. Direktionen behöver 
förtydliga vad de vill uppnå i Sjuhärad, och sätta upp mätbara mål utifrån målbilden. Det är också 
utifrån av Direktionen utfärdade mätbara mål som sökta projekt bör utvärderas och beviljas medel.

Det ekonomiska resultatet för kommunalförbundet visar på ett överskott mot budget på 1 952 tkr.

Kommunalförbundets uppföljning av den interna kontrollen innehåller mindre analyser och åtgärder. 
I riskanalysen har det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och ekonomiska 
risker. Direktionen antog internkontrollplanen sent på året (juni). Samtliga kontrollmoment är 
avrapporterade till Direktionen. För att förbundet ska hinna arbeta med kontrollmomenten i 
internkontrollplanen bör den tas tidigare på året. 

Revisionens sammantagna bedömning är att det på grund av bristande måluppföljning inte går att 
avgöra om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande 
sätt. Revisionen bedömer att Sjuhärads kommunalförbund bör göra ett kraftfullt omtag avseende sitt 
målarbete, från målformulering till måluppföljning. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.

2018-04-09

Andreas Ekelund 
Revisionschef, Revisionskontoret
Borås Stad 

Olof Fredholm
Kommunal yrkesrevisor
Borås Stad
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Sammanfattning och 

kommentarer 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna för Sjuhärads 

kommunalförbund har Deloitte granskat förbundets årsredovisning för 

räkenskapsåret 2017.  

 

Avgränsningar, revisionskriterier och metod 

Granskningen syftar till att verifiera att Sjuhärads kommunalförbund 

upprättar årsbokslut i enlighet med kommunallagen (KL), lagen om 

kommunal redovisning (KRL), god redovisningssed i kommuner och 

landsting. Vi har i allt väsentligt utfört revisionen enligt god revisionssed för 

kommuner och landsting. Granskningen har skett utifrån väsentlighet och 

risk. Vi har därför granskat ett urval av underlag utifrån en väsentlighets- 

och riskbedömning. Det ingår ej i Deloittes revisionsuppdrag ett granska 

förbundets måluppfyllelse.  

 

I årsredovisningen har följande delar granskats: 

 Resultat- och balansräkningar 
 Noter 
 Kassaflödesanalys 
 

Uttalanden  
Vår sammanfattande bedömning är att Sjuhärads kommunalförbunds 

resultat- och balansräkning, noter och kassaflödesanalys som ingår i 

årsredovisningen i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av den 

finansiella ställningen per den 31 december 2017 och av dess finansiella 

resultat för året enligt lag om kommunal redovisning. 

 

 
 

Göteborg den 9 april 2018  

 

DELOITTE AB 

 

 

 

Pernilla Lihnell  

Auktoriserad revisor  

Certifierad kommunal revisor 
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1. Inledning 

Bakgrund 
Enligt Lag om kommunal redovisning (KRL) ska en förbundets 

årsredovisning redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut.  

 

Rådet för kommunal redovisning (RKR), vars huvuduppgift är att främja och 

utveckla god redovisningssed i kommuner och landsting i enlighet med KRL, 

har gett ut rekommendationer för den kommunala redovisningen. I 

tillämpliga delar ska även normering från Redovisningsrådet och 

Bokföringssektoren användas.  

 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna för Sjuhärads 

kommunalförbund har Deloitte genomfört en granskning av 

årsredovisningen för räkenskapsåret 2017.  

Syfte, revisionsfråga 
Revisorerna ska enligt KL pröva om räkenskaperna är rättvisande samt 

bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige 

beslutat om. Revisorernas skriftliga bedömning ska biläggas årsbokslutet.  

 

Vi har i allt väsentligt utfört revisionen enligt god revisionssed för 

kommuner och landsting. En revision innefattar att genom olika åtgärder 

inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i de finansiella 

rapporterna. Det sakkunniga biträdet väljer i samråd med de 

förtroendevalda revisorerna vilka åtgärder som skall utföras, bland annat 

genom att bedöma riskerna för felaktigheter i de finansiella rapporterna, 

vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning 

beaktar det sakkunniga biträdet de delar av den interna kontrollen som är 

relevanta för hur kommunen upprättar årsbokslutet för att ge en 

rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 

ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra 

uttalande om effektiviteten i kommunens interna kontroll. En revision 

innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 

redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i förbundets 

uppskattningar i redovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har 

inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.  

 

Avgränsningar, revisionskriterier och metod 

Granskningen har skett utifrån väsentlighet och risk. Vi har därför granskat 

ett urval av underlag utifrån en väsentlighets- och riskbedömning. Det ingår 

ej i Deloittes revisionsuppdrag ett granska förbundets måluppfyllelse.  

 

I årsredovisningen har följande delar granskats: 

 

 Resultat- och balansräkningar 
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 Noter 

 Kassaflödesanalys 

 

Granskning har skett av bilagor och specifikationer till årsredovisningen.  

 

För att granska att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, har 

granskning skett av fullständighet, riktighet, existens, tillhörighet, 

periodisering, värdering, äganderätt och förpliktelser samt innehåll, 

presentation och läsbarhet. 
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2. Granskningsresultat 

Resultaträkning 
Enligt KRL 5:1 ska resultaträkningen redovisa samtliga intäkter och 

kostnader samt hur det egna kapitalet förändrats under året.  
 

Vi har granskat att: 

 

 Resultaträkningen är uppställd enligt KRL 

 Resultaträkningen i allt väsentligt redovisar årets samtliga externa 

intäkter och kostnader 

 Noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av 

resultaträkningens poster samt möjliggör avstämning mot balanskravet 

 Resultaträkningens innehåll är rätt periodiserat  

 
Kommentarer 
Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av 

årets resultat och att noter finns i tillräcklig omfattning och utgör 

specifikationer av resultaträkningens poster. 

 

Balansräkning 
Enligt KRL 5:2 ska balansräkningen redovisa kommunens samtliga 

tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för 

räkenskapsårets utgång (balansdagen). Ställda panter och 

ansvarsförbindelser ska tas upp inom linjen.  

 

Vi har granskat att: 

 

 Balansräkningen är uppställd enligt KRL 

 Noter finns i tillräcklig omfattning 

 Upptagna tillgångar, avsättningar och skulder existerar, tillhör 

kommunen och är fullständigt redovisade och rätt periodiserade 

 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats enligt principerna i 

KRL 

 Föregående års utgående balanser har överförts rätt som årets ingående 

balanser 

 Specifikationer och underlag till utgående balanser finns i tillräcklig 

omfattning 

 Årets resultat enligt balansräkning överensstämmer med 

resultaträkningen 

 
Kommentarer 
Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 

tillgångar, avsättningar, skulder och eget kapital. 
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 Noter 

 Kassaflödesanalys 

 

Granskning har skett av bilagor och specifikationer till årsredovisningen.  

 

För att granska att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, har 

granskning skett av fullständighet, riktighet, existens, tillhörighet, 

periodisering, värdering, äganderätt och förpliktelser samt innehåll, 

presentation och läsbarhet. 
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Kassaflödesanalys 
I kassaflödesanalysen ska enligt KRL 7:1 kommunens finansiering och 

investeringar under räkenskapsåret redovisas.  

 

Vi har granskat att: 

 

 Kassaflödesanalysen uppfyller kraven i KRL 

 Noter finns i tillräcklig omfattning 

 Kassaflödesanalysens innehåll överensstämmer med motsvarande 

uppgifter i övriga delar av årsredovisningen 

 
Kommentarer 
Kommunens kassaflödesanalys är uppställd i enlighet med 

rekommendationen från Rådet för kommunal redovisning och 

överensstämmer i allt väsentligt med övriga delar i årsredovisningen.  
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Kassaflödesanalys 
I kassaflödesanalysen ska enligt KRL 7:1 kommunens finansiering och 

investeringar under räkenskapsåret redovisas.  

 

Vi har granskat att: 

 

 Kassaflödesanalysen uppfyller kraven i KRL 

 Noter finns i tillräcklig omfattning 

 Kassaflödesanalysens innehåll överensstämmer med motsvarande 

uppgifter i övriga delar av årsredovisningen 

 
Kommentarer 
Kommunens kassaflödesanalys är uppställd i enlighet med 

rekommendationen från Rådet för kommunal redovisning och 

överensstämmer i allt väsentligt med övriga delar i årsredovisningen.  
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Politisk representation Direktion 2017 
Direktionen är förbundets beslutande organ och tillika förbundsstyrelse. Direktionen har haft sex 
sammanträden under år 2017. 

 
 

Ordförande Ulf Olsson (S) Borås Stad 
1-e vice ordförande  Crister Persson (C) Tranemo kommun 
2-e vice ordförande Tomas Johansson (M) Marks kommun 

Ledamot Peter Rosholm (S) Bollebygds kommun 
Ledamot Annette Carlsson (M) Borås Stad 
Ledamot Johnny Carlsson (C) Herrljunga kommun 
Ledamot Stefan Carlsson (S) Svenljunga kommun 
Ledamot Mattias Josefsson (S) Ulricehamns kommun 
Ledamot Bengt Hilmersson (C) Vårgårda kommun 

Ersättare Christer Johansson (M) Bollebygds kommun 
Ersättare Morgan Hjalmarsson (L) Borås Stad 
Ersättare Malin Carlsson (S) Borås Stad 
Ersättare Christina Abrahamsson (M) Herrljunga kommun 
Ersättare Peter Landgren (S) Marks kommun 
Ersättare Johan Björkman (M) Svenljunga kommun 
Ersättare Tony Hansén (S) Tranemo kommun 
Ersättare Roger Wilhelmsson (M) Ulricehamns kommun 
Ersättare t.o.m. 30 juni Christer Forsmark (S) Vårgårda kommun 
Ersättare fr.o.m.1 juli Tony Willnér (S) Vårgårda kommun 

Adjungerad Ann-Charlotte Stenkil (M) Varbergs kommun 
Adjungerad Jana Nilsson (S) Varbergs kommun 
Adjungerad Cristina Bernevång (KD)  
Adjungerad Lennart Andreasson (V)  
Adjungerad Tom Andersson (MP)  
Adjungerad Crister Spets (SD)  
Adjungerad Anders Leijonhielm (-) Tidigare LPO Svenljunga 
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Revisorer 
Förbundet ska revideras av minst tre revisorer som är gemensamma för förbundsmedlemmarna. Borås, Mark 
och Ulricehamn utser vardera en revisor samt en ersättare för denna. Borås revisor är sammankallande. 
Dessutom kan övriga medlemskommuner om de så önskar utse vardera en revisor och en ersättare för 
denne. 

 

Revisorer   
Ordinarie Boris Preijde (M) Borås Stad 
Ordinarie Roger Fogelström (M) Marks kommun 
Ordinarie Ulf Tranfors-Gustafsson (M) Tranemo kommun 
Ordinarie Ingrid Isaksson (S) Ulricehamns kommun 
Ordinarie Weine Eriksson (S) Vårgårda kommun 
Ersättare Ingwer Kliche (S) Borås Stad 
Ersättare Eva Ryberg (S) Marks kommun 
Ersättare Lars-Erik Josefsson (M) Ulricehamns kommun 

 

Förvaltningsberättelse 

Verksamhetsidé 
Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, 
Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är 
adjungerade till förbundet. Avtal som reglerar samverkan med Varberg finns. 

 
Förbundet är ett offentligrättsligt organ utifrån kommunallagen. Verksamheten grundar sig på 
förbundsordningen som beslutats av kommunerna. Sammanfattningsvis ska förbundet; 

- Stärka Sjuhärad som attraktiv och konkurrenskraftig tillväxtregion 
- Stödja kommunerna i deras samverkan och i omvärldsbevakning 
- Samverka med nationella organ liksom Västra Götalandsregionen och andra myndigheter och 

organisationer på regional nivå. 
 

Arbetsformer 
Förbundet bedriver basverksamhet, delregionala projekt samt fördelar tillväxtmedel. Förbundet är också 
huvudman för Medarbetarcentrum, Navet Science Center, Närvårdskontoret och Business Region Borås, 
(BRB). Finansieringen i form av avgift från medlemskommunerna för förbundskansli och tillväxtmedel har 
varit 78 kronor per invånare. Av detta betalas 2 kronor/inv. som medlemsavgift till VästKom. Utöver 
medlemsavgiften finansierar medlemskommunerna BRB med 6 kr per invånare. För Varbergs kommun är 
bidraget 11 kronor/inv. 
Genom avtal med Västra Götalandsregionen beslutar Direktionen om användning av regionens bidrag för 
tillväxtsatsningar i Sjuhärad. I princip gäller medfinansiering med egna förbundsmedel. 
Navet finansieras dels av medlemskommunerna men har också intäkter från Skolverket, bidrag från Västra 
Götalandsregionen och temporära projektmedel. 
Medarbetarcentrums basverksamhet utgörs främst av intäkter från medlemskommunerna och har därutöver 
ett tjänsteutbud som säljs till både medlemskommuner och andra. 
Närvårdskontoret finansieras av medverkande kommuner och Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN). 
Medverkande kommuner bidrar med 5,06 kr per invånare och HSN bidrar med motsvarande hela summa. 
Mot bakgrunden att Verksamheterna Navet och Medarbetarcentrum finansieras och nyttjas olika av 
medlemskommunerna samt att Närvårdskontoret finansieras av både medlemskommunerna och Västra 
Götalandsregionen förs dessa som egna resultatenheter i den interna redovisningen. 

 
Förbundets arbetsformer bygger på en generell strategi med 

- Politiskt engagemang i Direktion 
- Politiska beredningsgrupper och utsedda styr- och ledningsgrupper för särskilda frågor 
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Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund har två beredningsgrupper, Hållbar regional utveckling 
(BH7) och Välfärd & Kompetens. Beredningsgrupperna har till uppgift att: 

- Arbeta med strategiska frågor 
- Bereda ärenden inom sitt kompetensområde till Direktionen 
- Ta initiativ i frågor 
- Företräda kommunalförbundet inom sitt verksamhetsområde 
Därutöver finns en politisk styrgrupp för Navet och ett delregionalt politiskt samråd för 
Närvårdskontoret. 

 
Förbundet utser Sjuhärads representanter i regionala beredningar samt nominerar deltagare till 
styrelsen för VästKom som är Västsvenska kommunalförbundens samorganisation som arbetar med 
utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland. 
Förbundskansliet bistår de politiska organen, och har kontakt gentemot kommunala förvaltningar och 
andra myndigheter och organisationer. Utöver basorganisationen finns temporära resurs- och 
kompetensförstärkningar. 
Förbundets verksamhet bygger i hela sin omfattning på samverkan. I syfte att tillvarata och fånga upp 
utveckling inom de kommunala verksamhetsområdena med sikte på samverkan, deltar kansliet i stort 
sett regelbundet i förekommande tjänstemannagrupper mellan medlemskommunerna såsom t ex 
kommun, utbildnings-, och socialchefsgrupp, nätverk för vård- och omsorgschefer och 
samhällsbyggnad. 

 
På regional nivå samverkar kansliet med länets övriga kommunalförbund samt VästKoms kansli, andra 
regionala och delregionala grupper såsom Västra Götalandsregionen (VGR), Länsstyrelse, Högskola och 
Arbetsförmedling. På tjänstemannanivå möts de fyra kommunalförbunden för samverkan via VästKom i 
vad som benämns ledningsgrupp VGK.. Förbundsdirektör och Regionutvecklingschef medverkar i 
Västgruppen för beredning av frågor inom regional utveckling och tillväxt till Beredningen för hållbar 
utveckling Västra Götaland (BHU). I BHU möts de fyra kommunalförbunden och representanter för VGR 
om strategiska frågor inom regional utveckling och tillväxt. På politisk nivå representerar presidiet och 
ordförande för BH7 förbundet i VästKoms styrelse och BHU. Direktionens ordförande representerar 
förbundet i Samrådsorganet där de fyra kommunalförbunden via VästKom samverkar med VGR om 
strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor. 
Samverkan är också en av de viktigaste förutsättningarna för att utveckla NAVET liksom 
Medarbetarcentrum och Närvårdskontoret. Under året har dessa samarbetat med åtskilliga 
olika institutioner och organisationer både i och utanför Sjuhärad. 

 

Händelser av väsentlig betydelse 
Ombyggnation pågår i Navets och i angränsande lokaler. Navet får en ny granne då Borås kulturskola flyttar 
in under hösten 2018. Till följd av det har stora förändringar av Navets lokaler varit nödvändiga. Den stora 
ombyggnationen har kraftigt begränsat Navets möjlighet att bedriva verksamhet och producera utställningar 
som är viktiga intäkter för verksamheten. För att kompensera intäktsförluster har ett tilläggsavtal förhandlats 
fram mellan Sjuhärads kommunalförbund avseende Navet och fastighetsägaren Simonsland Nybron AB. 

 
Väsentliga personalförhållanden 
Andelen medelanställda på förbundet under år 2017 är totalt 40,07 (åa) i jämförelse med år 2016 då 
andelen medelanställda årsarbetare var 41,58 årsarbetare. Fördelning se bilaga 4. 

 
Sjukfrånvaro 
Total sjukfrånvaro 

år 2017 
7,7% 

år 2016 
6,3 % 

Varav kvinnor 88,9% 70,9 % 
Varav män 11,1% 29,1 % 
Varav över 60 dagar 81,2% 64,1 % 
Varav kvinnor över 60 dagar 88,7% 71,7 % 
Varav män över 60 dagar 11,3% 28,3 % 
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Resultat 2017 
Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 1 952 tkr gentemot budget vilket är 652 tkr lägre än år 
2016. 
Förbundskansliet redovisar ett resultat gentemot budet om 1 224 tkr vilket ligger i samma nivå som år 2016. 
Navet Science Center redovisar ett resultat om 383 tkr vilket är 762 tkr lägre än år 2016. Medarbetarcentrum 
gör ett resultat om 346 tkr vilket ligger i samma nivå som år 2016. Närvårdskontoret redovisar ett resultat om 
805 tkr vilket är 437 tkr högre resultat än år 2016. 

 

Kommentar till ekonomiskt resultat i förhållande till delårsbokslut 
Prognos för helårsresultat i samband med delårsbokslut var 3 000 tkr. Det faktiska resultatet för förbundet 
uppgår till 1 952 tkr vilket är 1 048 tkr lägre än prognosen i delårsbokslutet. 
De huvudsakliga förklaringarna till det något lägre resultatet är införande av en förändrad redovisningsprincip 
avseende interna tillväxtprojekt. De förändrade redovisningsprinciperna innebär i huvudsak att egna 
kostnader bokas upp i ett tidigare läge i syfte att minska risken för framtida underskott. Se 
redovisningsprinciper och beräkningsmodeller sid 7. 
Ytterligare en huvudförklaring till det något lägre resultatet i förhållande till delårsprognosen är att 
närvårdskontorets faktiska resultat om 803 tkr föreslås bokföras som ett nollresultat vilket möjliggör för det 
politiska samrådet inom närvårdssamverkan att hantera resultatet i enlighet med beslutad styrmodell. 
Förbundets övriga verksamhetsområden Navets Science Center samt Medarbetarcentrum redovisar ett 
helårsresultat i paritet prognos i delårsbokslut 

 

Balanskravsutredning 
Kommunalförbundet redovisar ett positivt balanskravsresultat för 2017. Förbundet använder inte 
resultatutjämningsreserv (RUR). 

 

Beräkning av balanskravsresultat 
Belopp i tkr 

Årets resultat enligt resultaträkningen + 1 952 
Reducering av samtliga realisationsvinster  0 
Balanskravsresultat + 1 952 

 
God ekonomisk hushållning 
Direktionen har tidigare beslutat att verksamhetens underliggande omslutning och karaktär bedömts 
motivera ett Eget kapital för förbundskansliet om cirka 4 miljoner kronor. Navets styrgrupp har bedömt att 
ett eget kapital om 10% är motiverat. Det totala utgående egna kapitalet är vid årets utgång 9 727tkr varav 
kansliet del är 7 141 tkr, Navet 2 322 tkr och Medarbetarcentrum 264 tkr. 

 
Verksamhetens förväntade utveckling 
Under år 2018 ska en modell för målstyrning avseende tillväxtmedel tas fram som kommer att underlätta 
uppföljning av förbundets arbete inom området. Förbundet har också fått i uppdrag att förstärka arbetet med 
framtidsbild Boråsregionen och att på tre års sikt genomföra projekt inom områdena miljöstrategisk 
samverkan och besöksnäring. 
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Medfinansiering av E20 
Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beslutade 2013-05-30 att underteckna 
avsiktsförklaring att för egen del medfinansiera utbyggnaden av E20 på sträckorna förbi Vårgårda, Vårgårda 
till Vara, förbi Skara samt Götene till Mariestad med 15 000 tkr i 2013 års penningvärde plus s.k. 
anläggningsindex under förutsättning att samtliga ingående kommuner, kommunalförbund samt Västra 
Götalandsregionen undertecknar motsvarande avsiktsförklaring. Avtal har tecknats och förbundet har avsatt 
9500 tkr från år 2014 och återstående summa ska avsättas under en period av fyra år. Under år 2017 har 
1 685 tkr avsatts varav 310 tkr för anläggningsindex. Verkligt index blev 5,5 % mot antaget 2 %, jmf tidigare 
underlag från Trafikverket. Anläggningsindex för 2018 och framåt förväntas stiga vilket kommer tas hänsyn 
till i budget för kommande år. 

 
 

Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder 
För kansliets egna projekt som finansieras med tillväxtmedel har viss förändring skett av nuvarande 
bokföringsrutiner. Anledningen till förändringen är svårigheter att göra prognos för slutligt utfall och att 
minimera risker i kommande års resultat. Förändringen innebär att periodisering av kommunernas andel av 
tillväxtmedel nu görs i samband med att beslut fattas. 

 
 

Investeringsverksamhet 
Navet har under året investerat i en saxlift och bordsåg motsvarande totalt 184 tkr. 

 
Intern kontroll 
Uppföljning av intern kontrollplan för år 2017 är genomförd och redovisas i bilaga 5. 
Beslut om intern kontrollplan 2018 fattades av Direktionen 20171208 som också beslutade att Direktionen 
ska medverka i arbetet med att genomföra väsentlighets- och riskanalys inför år 2019. 

 

Regional utveckling och hållbarhet 
Förbundets verksamhet inom området regional utveckling i Sjuhärad (BH7) handlar till stor del om att 
biträda medlemskommuner och förtroendevalda i regionalt och delregionalt förhandlingsarbete, 
utredningar och utvecklingsarbete. I ansvarsområdet ingår: 

 
• Infrastruktur 
• Samhällsbyggnad 
• Kollektivtrafik 
• Tillväxt 
• Kultur 
• eSamhälle 

 
Hur arbetet styrts mot de strategiska målen 

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv 
Genom aktivt arbeta med att lyfta Sjuhäradsperspektivet genom kunskaps- erfarenhetsutbyte och 
samordning mellan medlemskommunerna och därigenom flytta fram positionerna på både delregional och 
regional nivå gagna invånarna inom kommunalförbundets ansvarsområde. 

 
Gränsöverskridande möten och samverkan 
Möten i nätverk och samverkansgrupper med andra externa aktörer medverkar till att 
medlemskommunernas gemensamma erfarenheter, problem, resurser och synpunkter tas tillvara och 
används i möten med beredning och övriga förtroendevalda. Resultat av möten inom olika 
verksamhetsområden leder till gemensamma delregionala satsningar. 
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Främja innovation och nytänkande 
Beredningens frågor inom ansvarsområdena är av strategisk art. Arbetssättet är att med nytt tänkande och 
innovativa lösningar möta framtida behov och utmaningar utifrån begränsade resurser. 

 
Effektmål 
Beredningens arbete utgår ifrån att bidra till målet att Boråsregionen skall vara en bra plats att bo och leva i. 
Målen är hämtade från såväl Boråsregionens prioriteringar som strategi VG 2020 och söker effektmål 
såsom: 

 

Framtidsbild Boråsregionen Gemensam regional planering för goda 
planeringsförutsättningar för markanvändning för 
ex. bostäder, service- och näringslivsverksamheter 
för hela Boråsregionen 

 
Infrastruktur och kollektivtrafik 

 
Väl utbyggd infrastruktur för pendling till och från 
arbete och studier inom delregionen samt arbeta 
för förstoring av arbetsmarknadsregionen främst 
mot Göteborg 

eSamhälle och eHälsa Vara väl rustade för att nyttja digital 
kommunikation för förbättrad service till invånare 
och organisationer samt effektiv intern 
ärendehantering 

Näringsliv Arbeta för att stärka näringslivet och minska 
arbetslösheten i regionen, både genom att stärka 
existerande företag, stimulera ny-företagande och 
genom att locka fler företag utifrån att flytta hit 
och/eller investera här. 

 
Viktiga aktiviteter/delmoment för att uppnå effektmålen 

Område Aktivitet Resultat 

Kollektivtrafik Remisshantering av målen via ”Årlig 
avstämning” i det reviderade 
Trafikförsörjningsprogrammet. 

 
 
 
Remisser inom DKR 

Remisshantering av målen via 
”årlig avstämning” i det 
reviderade 
Trafikförsörjningsprogrammet är 
genomfört. 

Västtågsutredningen och Ny 
zonstruktur har under hösten 
kommit ut till delregionala 
kollektivtrafikråden på remiss. 
Beslut tas av BHU i mars 2018 

Samhällsbyggnad Fortsatt arbete med strategiska frågor som är 
viktiga för hela delregionen. 

Arbetet med att ta fram en 
gemensam strukturbild för 
Sjuhärad har påbörjats. Denna 
kommer att vara ett viktigt bidrag 
till det pågående arbetet med att 
ta fram en strukturbild för Västra 
Götalandsregionen. 
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 Framtidsbild Boråsregionen Direktionen beslutade 20171110 
att förstärka arbetet och har 
avsatt 1 220 tkr av tillväxtmedel 
för tillsättning av tjänst för 
genomförandet. 

Infrastruktur Revidering nationell och regional 
transportinfrastrukturplan. 2019- 2028 
(Beslut i riksdag vår 2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hantering av remisser inom området och 
genomföra ett flertal s.k. åtgärdsvalsstudier 
tillsammans med VGR och Trafikverket. 

Revidering av nationell och 
regional infrastrukturplan har 
dominerat årets arbete. I det 
förslag som Trafikverket tagit 
fram utefter vårt utrednings- och 
nomineringsarbete tillsammans 
med medlemskommunerna, har 
vår delregion fått med de högst 
prioriterade åtgärderna. Som 
exempel kan nämnas i nationell 
plan kommer stora 
upprustningssatsningar ske på 
både Kust- till kustbanan och 
Viskadalsbanan. Vad gäller 
regional plan finns väg 156 och 
27 med tidigt i planläggningen 
för att göra s.k. åtgärdsvalsstudier 
(ÅVS) 

Flertalet remisser har hanterats 
inom området och ett flertal 
åtgärdsvalsstudier har 
genomförts tillsammans med 
VGR och Trafikverket, t ex väg 
180 och Noden Borås. 

Samverkan stråket 
Göteborg - Borås 

Genom att samverka över 
kommungränserna kring samhällsplanering 
bidra till en hållbar tillväxt i stråket. En 
utbyggnad i stråket ger samhällsnyttor på 
lokal, regional och nationell nivå. 

Uppdatering av nulägesbild har 
skett och förslag på ny 
handlingsplan samt ändrat 
arbetssätt för kommande år har 
tagits fram. En film om stråkets 
potentialer har producerats och 
har fått stor spridning och 
uppmärksamhet. 

Tillväxtprogrammet Genomföra en begränsad utlysning av 
tillväxtmedel för enbart kultur- och 
miljöprojekt under första halvåret 2017. 
Måluppföljning och tilldelning av förstudier. 

Fortsatt kvalitetsarbete regionalt såväl som 
delregionalt för att ta fram regler, rutiner och 
processer vid tilldelning och bedömning av 
tillväxtmedel. 

En begränsad utlysning av 
tillväxtmedel har genomförts 
under våren 2017. 

 
Regionalt har uppdraget 
resulterat i en ökad samverkan 
och helhetssyn. VGR har därav 
tagit fram ett gemensamt projekt- 
handläggningssystem samt en 
modell för utvärdering och 
uppföljning som förbunden kan 
tillämpa. 
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Genomföra en utvärdering av strategiska 
tillväxtprojekt som bedrivits enligt avtal 
2012-2015. 

Direktionen beslutade 2017-09- 
29 att från januari 2019 införa en 
ny tredelad modell för 
tillväxtmedel. I november 
beslutade Direktionen att fördela 
tillväxtmedel till interna projekt 
inom besöksnäring, näringsliv, 
framtidsbild och miljösamverkan. 

En utvärdering av strategiska 
tillväxt-projekt har genomförts 
av Kontigo AB. 

Kultur Fortsätta arbetet med att genomföra och 
förankra Kulturplan för Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund 2016 - 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrangera en temadag för Boråsregionens 
kulturprojekt med syftet att synliggöra 
resultatet av genomförda, pågående och 
blivande kulturprojekt i Boråsregionen samt 
utbyta erfarenheter för att effektivisera och 
utveckla kultursamverkan. 

Boråsregionens kulturnätverk har 
utvecklat kultursamverkan under 
året. En arbetsgrupp har skapats 
för arbetet kring folkbiblioteken 
och en grupp för kultur- och 
musikskolor. Ett möte med 
folkbildningsorganisationer i 
Sjuhärad har hållits för att 
diskutera plan och samarbete. 

En temadag för kulturprojekt 
genomfördes i samarbete med 
Kultur i väst i februari. 

På uppdrag av VGR-s 
kulturnämnd har en uppföljning 
och utvärdering av delregionala 
tillväxtmedlen för projekt och 
tjänst genomförts. Resultatet 
presenterades för BH7 i nov. 

EU-samordning Företräda och samordna 
medlemskommunerna i arbetet med andra 
regionala myndigheter och organisationer 
kring internationella frågor. Förankra och 
informera våra kommuner samt föra deras 
krav och önskemål kring pågående 
utvecklingsaktiviteter såväl på lokal, regional 
och nationell nivå. 

Ett nätverk har inrättats som leds 
av förbundet. Europa 
Direktkontoret medverkar i 
nätverket. Nätverket har 
identifierat sex förslag till 
samverkansprojekt som kan 
drivas med stöd av bidrag från 
EU. Ett urval diskuterades vid 
nätverksmötet i december. 
Europa Direkt Sjuhärad-s 
ansökan beviljades för kontor 
2018-2020 

eSamhälle Att genom den gemensamma satsningen 
kallad E-kontoret stödja kommunerna i 
deras digitaliseringsarbete. Arbetet utgår från 
den handlingsplan som framarbetats av 
eLedningsrådet. 

En handlingsplan för arbetet 
antogs av Direktionen i februari. 
Förbundet har genomfört ca 80 
aktiviteter, bland annat 
informations- och 
utbildningstillfällen som stöd för 
kommunerna i införandet av den 
nya dataskyddsförordningen. 
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Näringsliv Att genom Business Region Borås (BRB) 
bygga upp en struktur för att samordna 
medlemskommunernas gemensamma arbete 
med näringslivsfrågor exempelvis inom 
etablering av nya företag 

Verksamhetsplanen för BRB 
godkändes av Direktionen 
20170929. Ett beslut rörande 
samarbetsavtal med Business 
Sweden är taget av Direktionen 
20171109, vilket innebär att BRB 
blir en regional partner till 
Business Sweden och att ett 
etableringskontor inrättas inom 
kommunalförbundet. En ny 
hemsida är framtagen och 
kommer lanseras under april 
2018. 

 
 
 
 

Välfärd och Kompetens 
I beredningens ansvarsområde ingår inom välfärdsområdet äldreomsorg, funktionshinder, socialpsykiatri, 
hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg. 
Inom området kompetens är inriktningen till största del fokuserad på gymnasie-/och vuxenutbildning som i 
sin tur har fokus på dagens och framtidens arbetsmarknads-/och kompetensförsörjning i Boråsregionen. 
Inom respektive beredningsområde bedrivs ett flertal projekt. 

 
Förbundets verksamhet inom välfärd och kompetens handlar till stor del om att biträda medlemskommuner 
och förtroendevalda i regionalt och delregionalt förhandlingsarbete, utredningar och utvecklingsarbete. 
Kommunalförbundet är en part i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Ett omfattande kontakt- och 
nätverksarbete bedrivs till stöd för kommunerna. För länsgemensamma frågor samarbetar länets fyra 
kommunalförbund genom VästKom. 
Inom utbildningssektorn finns samverkansavtal tecknade för både gymnasie-/och vuxenutbildningen och 
de intentioner som uttrycks där, ska förverkligas av aktörerna i Boråsregionen. I syfte att uppfylla 
kvalitetskriterierna för collegeverksamheterna Vård- och omsorgscollege Sjuhärad och Teknikcollege 
Sjuhärad ska alla involverade parter samverka på föreskrivet vis. De styrgrupper och nätverk som är 
kopplade till utbildningsverksamheten är i sin tur länkade till det regionala arbete som bedrivs av Västra 
Götalandsregionen. 

 
 

Hur arbetet styrts mot de strategiska målen 
 

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv 
Kunskaps-, erfarenhetsutbyte och samordning inom medlemskommunerna skall vara till gagn för 
invånarna inom kommunalförbundets ansvarsområde. Den sociala dimensionen är av stor vikt vid 
samhällsplanering med tillhörande samhällsinsatser. Arbetet inom området skall stödjas genom att 
identifiera särskilt betydelsefulla indikatorer för hållbar utveckling och tillväxt inom vårt geografiska 
område. 
De insatser som berör utbildnings- och kompetenssektorn har ett långsiktigt perspektiv på hållbar tillväxt. 
Inom ramen för collegearbetet är den framtida försörjningsproblematiken det övergripande syftet med dessa 
samverkansinsatser. Inom kompetensplattformsarbetet ryms flertalet processarbeten som även de syftar till 
att sörja för att arbetsgivare och arbetstagare ska matcha sina behov med varandra. De prioriterade mål som 
fastställts samt de riktlinjer som anges i samverkansavtalen är alla insatser som syftar till att ge 
Boråsregionens aktörer bästa möjliga förutsättningar att lyckas i sitt kvalitetsutvecklingsarbete. 

 
 

Gränsöverskridande möten och samverkan 
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Möten i nätverk och samverkansgrupper med andra vårdgivare medverkar till att medlemskommunernas 
gemensamma erfarenheter, problem, resurser och synpunkter tas tillvara och används i möten med 
beredning och övriga förtroendevalda. Analysarbete utifrån resultat i öppna jämförelser inom olika 
verksamhetsområden skall kunna leda till gemensamma delregionala satsningar. 
Utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser måste planeras i ett långsiktigt perspektiv och det har blivit 
allt tydligare att utbildningsanordnarna även bör arbeta tvärprofessionellt med andra berörda aktörer i 
Boråsregionen samt över de delregionala gränserna. Samarbetet förhindrar ett parallellt utbildningsutbud 
som kan ge upphov till konkurrenssituationer och bidrar istället till ett brett utbud av utbildningsmöjligheter 
för regionens kommuninvånare. Den tvärprofessionella samverkan leder även till insatser för den enskilde 
som gagnar hela livssituationen. 

 
 

Främja innovation och nytänkande 
Kommunalförbundets medverkan bidrar till att kunskap och erfarenheter från nationell, regional och lokal 
nivå tas till vara för att utveckla kvalitet och samverkan inom beredningens samtliga områden. 

 
 
Effektmål 
Beredningens arbete utgår ifrån att bidra till målet att Boråsregionen skall vara en bra plats att bo och leva i. 
Målen är hämtade från såväl Boråsregionens prioriteringar som strategi VG 2020 och söker effektmål såsom: 

 

Kompetensförsörjning 
 
 
 
 

Skolavhoppen ska minska 
 
 

Öppna jämförelser 

Utbildningsutbudet ska öka utifrån den 
kompetens som efterfrågas så att denna 
matchning leder till ökad tillväxt. 

 
 

Antalet unga som väljer att avsluta sina 
gymnasiestudier i förtid ska minska. 

Ska leda till utveckling, förbättrad effektivitet och 
kvalitet. 

Sociala dimensionen för hållbar utveckling 

och tillväxt 

 
Genom att räkna med den sociala dimensionen i 
planering av samhällsinsatser kan resurser frigöras 
i form av uteblivna kostnader. 

 
Viktiga aktiviteter/delmoment för att uppnå effektmålen 

Område Aktivitet Resultat 

Hälso- och sjukvård Medverka vid implementering av det 
Hälso- och sjukvårdsavtal med 
underavtal, som börjar gälla 2017-04- 
01, som reglerar hälso- och 
sjukvårdsansvaret mellan Västra 
Götalandsregionen och kommunerna 
i Västra Götaland. 

Kommunalförbundet har 
medverkat i implementeringen av 
avtalet och medverkar fortfarande 
vid dialoger och diskussioner som 
gäller Hälso-och sjukvårdsavtalet 
och dess underavtal. 

Närvårdssamverkan Fortsatt medverkan i 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. 

Representant från 
beredningsområdet deltar i 
delregionalt politiskt samråd och 
styrgrupp enligt uppdraget. 
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Barn och unga Medverkan vid implementering av 
Nationell handlingsplan stärkt skydd 
för barn och unga inom den sociala 
barn- och ungdomsvården. 

Medverkan vid framtagande av nytt 
inriktningsdokument för 
Ungdomsmottagningar i VG 

Har medverkat vid 
implementering och 
kommundialoger. 

 
Inriktningsdokumentet är nu 
färdigt och beslutsprocess pågår i 
kommunerna 

Flyktingmottagning och 
integration 

Ett ”advisory board” för samverkan 
mellan berörda myndigheter ska 
inrättas 

Arbetet i Nätverket Integration 
Boråsregionen startade våren 
2017. 
Boråsregionen har dessutom fått 
medel från Länsstyrelsen för att 
driva ett projekt i syfte att skapa 
en platt-form för att samverkan 
ge alla nyanlända, goda och 
likvärdiga förutsättningar att ta 
del av samhällslivet. 

Välfärd övergripande Delta i utveckling av FoU Sjuhärad 
Välfärd 

 
 
 
 
 

 
Stödja kommunerna i arbetet med det 
nya avtalet gällande Utväg. 

 
 
Medverkan vid implementering av 
nya Nationella riktlinjer och 
utbildningsinsatser inom 
missbruksområdet och 
demensområdet. 

 
Fortsatt arbete inom psykisk hälsa, 
barn- och unga-, funktionshinder- 
och äldreområdet med kvarvarande 
stimulansmedel. 

Kontinuerliga dialoger sker med 
FoU Sjuhärad Välfärd. 
Representanter från FoU 
Sjuhärad Välfärd deltar på 
nätverksträffar för 
förvaltningschefer och 
verksamhetschefer inom det 
sociala området. 

 
Samtliga ingående kommuner har 
ställt sig bakom ny finansiering av 
Utväg. Avtal är under 
framtagande. 

Kommunalförbundet medverkar, 
planerar och deltar i 
länsgemensamma aktiviteter. 

 

 
Konferenser och 
utbildningsinsatser har 
genomförts för 
medlemskommunernas 
medarbetare. 

Kompetensutveckling och 
metodstöd 

Erbjuda kompetensutveckling och 
metodstöd inom det sociala området 

Kompetensutveckling och 
metodstöd har genomförts för 
medlemskommunernas 
medarbetare bla. genom BPSD 
och Delaktighets-modellen. 

Personalförsörjning Erbjuda ett sammanhållande stöd för 
kommunerna i arbetet med att 
rekrytera och behålla personal inom 
välfärdsområdet. 

Ett förslag till gemensamma 
aktiviteter har tagits fram. 



 

Stöd kring ny lagstiftning Stödja kommunerna i 
förberedelsearbetet kring Trygg och 
effektiv utskrivning från slutenvård 
(SOU 2015:12) och Effektiv vård 
(SOU 2016:2) 

Stöd och dialog kring 
kommunernas processer har skett 
i nätverken. 

ESF-projektet ”En skola för 
alla” 

”En skola för alla” är ett projekt som 
bedrivs i samarbete med 
kommunalförbunden i Fyrbodal och 
Skaraborg samt 
Samordningsförbundet Väst. 
Projektet syftar till att främja fullföljda 
studier och minska avhoppen från 
gymnasiet. Genom att stärka det 
kommunala aktivitetsansvaret och 
genomföra insatser till unga i åldrarna 
15-24 år vill projektet bidra till att 
ungdomar får ett ökat psykiskt 
välmående och att de ytterligare 
motiveras att fullfölja sina studier. 

Projektet är inne i 
genomförandefas och de 
deltagande kommunerna i 
Boråsregionen (Bollebygd, Borås, 
Mark och Ulricehamn) arbetar 
inledningsvis med upprättande av 
lokala projektplaner. Ett nätverk 
för tjänstemän och verksamheter 
som innehar uppdraget för det 
kommunala aktivitetsansvaret har 
bildats. Erfarenhetsutbytet över 
kommungränserna ska leda till 
ökad kunskapsöverföring och 
bidra till ett mer kvalitativt KAA- 
arbete kring varje individ. 

ESF-projektet ”Vägledning 
för livet” 

Boråsregionen samverkar i detta 
projekt med Skaraborg och Fyrbodal 
som tillsammans ska tillse att studie- 
/och yrkesvägledning prioriteras högt 
och blir ett ansvar för fler än SYV. 
Individer ska 

matchas för utbildningar som leder till 
arbete på den regionala 
arbetsmarknaden där resurser ställs till 
förfogande och där SYV tillägnar sig 
utökad kompetens och bättre 
omvärldsförståelse. 

En tjänstemannagrupp bestående 
av SYV från de tre delregionerna 
har varit på studiebesök i 
Frankrike. Därefter har totalt fem 
skolor påbörjat pilotverksamheter 
med utgångspunkt i det som 
inhämtades från den franska 
vägledningsmodellen. 
Pilotskolorna ska nu på olika sätt 
utveckla SYV-funktionen. I 
Boråsregionen ska 
kommunalförbundet ansvara för 
att SYV-funktionerna får 
nätverksforum som ytterligare 
kan stötta utvecklingsarbetet av 
organisation och kompetens. 

ESF-projektet 
”Collegesamverkan Västra 
Götaland” 

”Collaprojektet” ska stärka 
branscherna teknik, vård och omsorg 
samt gröna näringar genom att bidra 
till ökad rekrytering och höjd kvalitet 
på collegeutbildningarna. Projektet 
bedrivs i samverkan med Skaraborg 
och Fyrbodal. 

I Boråsregionen bedrivs VO- 
collegearbetet enligt de planerade 
projektaktiviteterna. Målet för 
VOC-insatserna är certifiering av 
lokala college. Processarbetet har 
fokuserat på Mark, Ulricehamn, 
Svenljunga och Tranemo som 
beslutat sig för att lokalt stötta 
varandra i en lokal 
collegesamverkan. 

Inom ramen för TC-delen har 
”Industrinatten Sjuhärad” ännu 
en gång genomförts och följts 
upp med hjälp av ett mentimeter- 
verktyg. De workshops som 
hållits med skolpersonal kring 14 
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  ökad ämnesintegrering av 
teknikämnet, har börjat ge resultat 
i form av ökat intresse för en mer 
genomgripande 
samverkansmetod. 

ESF-projektet ”InVäst” Projektarbetet bedrivs sedan 
september 2016 i kommunerna Mark, 
Herrljunga och Vårgårda i samverkan 
med GR, Skaraborg och region 
Halland. Insatserna ska stärka 
kvaliteten inom Sfi-verksamheterna 
och riktas främst till Sfi-personal som 
får ökad yrkeskompetens att ta emot 
nyanlända. 

Projektledningen för insatserna i 
Mark, Herrljunga och Vårgårda 
överläts i februari 2017 till 
projektägarna GR. Därmed har 
de operativa insatserna utförts av 
GR:s personal och Sjuhärads 
kommunalförbund har övervakat 
arbetet genom representantskap i 
den strategiska 
samordningsgruppen. 

I Herrljunga/Vårgårda har 
erfarenhetsutbytet med Sfi- 
personal från andra kommuner 
gett stort mervärde medan Mark 
fokuserat på att utveckla det 
kollegiala lärandet i Sfi-gruppen, 
vilket stöttats med handledning 
av en processledare. Under 
hösten genomfördes även ett 
heldagsprogram då all Sfi- 
personal i Boråsregionen var 
inbjuden. 

Kompetensplattformsarbetet Kompetensplattformsarbetet ska 
kanaliseras dels genom 
processledarens omvärldsbevakning 
och kommunalförbundets 
samordning samt genom dialogen 
mellan parterna i Kompetens-Forum. 
Denna tvärprofessionella grupp ska 
bidra till att det skapas 
ansvarsbärande strukturer för 
matchnings- och 
kompetensförsörjningsbehovet, enligt 
regeringsuppdraget. 

Parterna i Kompetens-Forum är 
överens om att deras insatser 
kräver en uppdragsbeskrivning. 
Därtill anser de att KP-Forum ska 
bestå av en bred uppslutning av 
samverkanspartners. Gruppen har 
påbörjat ett arbete för att tillse att 
deras insatser ger effekter baserat 
på de prognoser och den 
omvärldsinformation som samlas. 

Vård- och omsorgscollege 
Sjuhärad 

Processarbetet ska med stöd av ESF- 
projektet ”Collegesamverkan VG” 
leda till även lokala certifieringar av 
VOC-arbetet. Samverkan mellan 
parterna från kommun, landsting och 
Arbetsförmedling ska verka för ökad 
attraktionskraft för studier och/eller 
arbete inom vo-sektorn. 

Det lokala processarbetet i Mark, 
Ulricehamn, Svenljunga och 
Tranemo (MUST-området) har 
lett till att en ansökan ska lämnas 
in för lokal certifiering i början av 
år 2018. 

Bollebygd och Borås har beslutat 
sig för att inleda sitt workshop- 
arbete för ökad samverkan 
parallellt med att MUST-området 
lämnar in sin ansökan. 
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Vuxenutbildning i samverkan 
(BRVux) 

I samverkan ska Boråsregionens 
kommunala vuxenutbildningar 
(BRVux) gemensamt ansöka om de 
riktade statsbidrag som erbjuds olika 
skolformer. 

Även Borås Yrkeshögskola och 
Nordiska Textilakademien (stiftelsen 
Proteko) ska lämna in ansökningar 
vid YH-myndighetens utlysningar. 

BRVux har ansökt om samtliga 
statsbidrag och har vid alla 
tillfällen erhållit ca 2 procent av 
den nationella budgeten. 
Samverkan fungerar väl, enligt det 
avtal som tecknats i 
Boråsregionen. 

YH-myndigheten har mottagit 
många ansökningar från både 
Borås YH och Nordiska 
Textilakademien men de flesta 
har avslagits. Detta vållar 
bekymmer för flera stora och 
medelstora arbetsgivare i 
Boråsregionen då dessa inte 
finner den kompetens som krävs. 
Ärendet är nu även en politisk 
fråga då denna 
kompetensförsörjningsbrist kan 
leda till att näringslivet väljer att 
inte etablera sig i Boråsregionen. 
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Resultaträkning 2017 
 
 

Sjuhärads kommunalförbund    

Resultaträkning 2017, belopp i tkr    
Exkl interna poster    

 
2017 2016 Not 

Verksamhetens intäkter 41 280 34 044 1 

Verksamhetens kostnader -67 153 -55 707 2 

Avskrivningar -296 -290  

Verksamhetens nettokostnader -26 169 -21 953 
 

Förbundsbidrag, Kansli 17 296 14 769 3 

Medlemsavgifter, Navet 7 126 6 953 4 

Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum 2 254 2 199 5 

Medfinansiering, Närvårdssamverkan 1 762 640 6 

Finansiella intäkter 0 0  
Finansiella kostnader -317 -4 7 

Resultat före extraordinära poster 1 952 2 604 
 

Extraordinära intäkter 0 0 
 

Extraordinära kostnader 0 0  

Årets resultat 1 952 2 604 
 

 
 
 

RESULTATRÄKNING (tkr) Utfall Utfall Budget Prognos Utfall 
 2017-08 2016-08 helår 2017 helår 2017 helår 2016 

Verksamhetens intäkter 43 418 38 566 42 766 70 418 58 605 

Verksamhetens kostnader -41 498 -36 668 -42 486 -67 118 -55 707 

Avskrivningar/nedskrivningar -199 -193 -280 -300 -290 

Verksamhetens nettokostnader 1 721 1 705 0 3 000 2 608 

Finansiella intäkter 0 0 0  0 

Finansiella kostnader -6 -4 0  -4 

Periodens resultat 1 715 1 701 0 3 000 2 604 
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Sjuhärads kommunalförbund, Kansli och Tillväxtmedel 
Resultaträkning 2017, belopp i tkr   
Inkl interna poster   

 
2017 2016 

Verksamhetens intäkter 16 735 13 460 

Verksamhetens kostnader -32 456 -27 065 

Avskrivningar -39 -39 

Verksamhetens nettokostnader -15 760 -13 644 

Förbundsbidrag, Kansli 17 296 14 769 

Finansiella intäkter 0 0 

Finansiella kostnader -312 -1 

Resultat före extraordinära poster 1 224 1 124 

Extraordinära intäkter 0 0 

Extraordinära kostnader 0 0 

Årets resultat 1 224 1 124 
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Sjuhärads kommunalförbund, Navet   

Resultaträkning 2017, belopp i tkr   
Inkl interna poster   

 
2017 2016 

Verksamhetens intäkter 12 960 17 612 

Verksamhetens kostnader -19 441 -23 166 

Avskrivningar -258 -251 

Verksamhetens nettokostnader -6 739 -5 805 

Medlemsavgifter, Navet 7 126 6 953 

Finansiella intäkter 0 0 

Finansiella kostnader -4 -3 

Resultat före extraordinära poster 383 1 145 

Extraordinära intäkter 0 0 

Extraordinära kostnader 0 0 

Årets resultat 383 1 145 
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Sjuhärads kommunalförbund, Medarbetarcentrum 
Resultaträkning 2017, belopp i tkr   
Inkl interna poster   

 
2017 2016 

Verksamhetens intäkter 724 709 

Verksamhetens kostnader -2 632 -2 574 

Avskrivningar 0 0 

Verksamhetens nettokostnader -1 908 -1 865 

Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum 2 254 2 199 

Finansiella intäkter 0 0 

Finansiella kostnader 0 0 

Resultat före extraordinära poster 346 334 

Extraordinära intäkter 0 0 

Extraordinära kostnader 0 0 

Årets resultat 346 334 
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Sjuhärads kommunalförbund, Närvårdssamverkan 
Resultaträkning 2017, belopp i tkr   
Inkl interna poster   

 
2017 2016 

Verksamhetens intäkter 13 696 4 397 

Verksamhetens kostnader -15 458 -5 037 

Avskrivningar 0 0 

Verksamhetens nettokostnader -1 762 -640 

Medfinansiering, Närvårdssamverkan 1 762 640 

Finansiella intäkter 0 0 

Finansiella kostnader 0 0 

Resultat före extraordinära poster 0 0 

Extraordinära intäkter 0 0 

Extraordinära kostnader 0 0 

Årets resultat 0 0 
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Balansräkning 2017, 
belopp i tkr 

   

  
2017 

 
2016 

 
Not 

Anläggningstillgångar 3 373 4 861 
 

Maskiner och inventarier 1 486 1 599 8 

Värdepapper 512 512 9 

Bidrag till statlig infrastruktur 1 375 2 750 10 

Omsättningstillgångar 67 858 58 998 
 

Fordringar 10 359 7 299 11 

Kassa och bank 57 499 51 699 12 

Summa tillgångar 71 231 63 859 
 

Eget kapital 9 727 7 775 13 

Därav årets resultat 1 952 2 604  

Avsättningar 26 128 24 161 
 

Avsättningar för pensioner 10 818 9 161 14 

Andra avsättningar 15 310 15 000 15 

Skulder 35 376 31 923 
 

Långfristiga skulder 121 146 16 

Kortfristiga skulder 35 255 31 777 17 

Summa eget kapital, avsättningar 71 231 63 859 
 

och skulder.    



23  

Noter, belopp i tkr   

 2017 2016 
1 Verksamhetens intäkter   
Statsbidrag 5 809 6 194 

Bidrag från Regionen 24 530 18 496 

EU-bidrag 817 207 

Försäljning mm 10 124 9 147 

Summa 41 280 34 044 

2 Verksamhetens kostnader 
  

Bidrag till projekt/verksamheter 11 182 10 271 

Bidrag till statlig infrastruktur* 1 375 1 375 

Personalkostnader 27 956 26 629 

Material och tjänster 26 640 17 432 

Summa 67 153 55 707 

3 Förbundsbidrag, kansli 
  

Bollebygd 700 636 

Borås 8 506 7 855 

Herrljunga 733 683 

Mark 2 655 2 473 

Svenljunga 827 757 

Tranemo 914 845 

Ulricehamn 1 849 1 706 

Varberg 674 667 

Vårgårda 878 812 

Överskott 2016, förs över till 2017 1 665 -1 665 

Beslutade men ej påbörjade interna projekt -2 105 0 

Summa 17 296 14 769 

4 Medlemsavgifter, Navet 
  

Borås 5 610 5 473 

Mark 655 640 

Svenljunga 200 195 

Tranemo 249 243 

Ulricehamn 412 402 

Summa 7 126 6 953 

5 Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum 
  

Borås 1 416 1 381 

Mark 514 501 

Svenljunga 152 149 

Tranemo 172 168 

Summa 2 254 2 199 
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6 Medfinansiering, Närvårdssamverkan   

Bollebygd 44 26 

Borås 549 320 

Herrljunga 47 27 

Mark 172 100 

Svenljunga 53 31 

Tranemo 59 34 

Ulricehamn 119 69 

Vårgårda 56 33 

Fakturerat HSNK 1 100 0 

Överskott 2016 368 0 

Överskott 2017 -805 0 

Summa 1 762 640 

7 Finansiella kostnader 
  

Index E20 310 0 

Övrigt 7 4 

Summa 317 4 

8 Maskiner och inventarier 
  

Ingående balans 1 599 1 889 

Investeringar 183 0 

Avskrivningar -296 -290 

Utgående balans 1 486 1 599 

9 Värdepapper 
  

Aktier i Mediapoolen AB och 512 512 

Gryning Vård AB   

10 Bidrag till statlig infrastruktur 
  

E20* 1 375 2 750 

11 Fordringar 
  

Kundfordringar 1 458 1 566 

Skattekonto 30 0 

Momsfordran 232 0 

Interimsfordringar, huvudsakligen inkomstrester 8 639 5 733 

Summa 10 359 7 299 

12 Kassa och bank 
  

Bankkonton 57 485 51 690 

Kontantkassa 14 9 

Summa 57 499 51 699 

13 Eget kapital 
  

Ingående eget kapital 7 775 5 173 

Årets resultat 1 952 2 604 

Utgående eget kapital 9 727 7 775 

 
14 Avsättningar för pensioner 

  

Pension inkl löneskatt 10 818 9 161 
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15 Andra avsättningar   

Bidrag till statlig infrastrukur* 15 310 15 000 

16 Långfristiga skulder 
  

Investeringsbidrag Navet 121 146 

17 Kortfristiga skulder 
  

Semesterlöneskuld 1 867 2 072 

Interimsskulder, huvudsakligen inkomstförskott 12 328 8 915 

Beslutade projekt 14 170 13 923 

Pensioner individuell del, inkl löneskatt 1 445 1 432 

Momsskuld 0 127 

Leverantörsskulder 4 459 3 278 

Preliminär skatt 450 601 

Arbetsgivaravgift 477 586 

Övrigt 59 843 

Summa 35 255 31 777 

 

Interna poster på 2835 tkr för 2017 och 2134 tkr 

  

för 2016 har exkluderats från resultaträkningen.   

*Sjuhärads kommunalförbund har i december 2014 beslutat att medfinansiera utbyggnad av 
E20 
genom Västra Götaland med 15 miljoner kronor i 2013 års penningvärde plus 
anläggningsindex. 

Bidraget redovisas i balans- och resultaträkning och upplöses på fem år. För 2017 tillkommer 

indexuppräkning med 310 tkr.   

 
Upplösning tkr 

 

2013 års prisnivå Index 

2014 9 500 0 

2015 1 375 0 

2016 1 375 0 

2017 1 375 310 

2018 1 375  
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Kassaflödesanalys 2017, 
belopp i tkr 

  

  
2017 

 
2016 

Den löpande verksamheten 
  

Årets resultat före extraordinära poster 1 952 2 604 

Justering för av- och nedskrivningar 296 290 

Justering för gjorda 
avsättningar 

 
1 967 

 
889 

Medel från verksamheten före 4 215 3 783 

förändring av rörelsekapital   

Ökning kortfristiga fordringar -3 060 5 596 

Ökning kortfristiga skulder 3 478 -72 

Kassaflöde från den löpande 4 633 9 307 

verksamheten   

Investeringsverksamheten 
  

Förvärv av materiella 
anläggningstillgångar 

 
-183 

 
0 

Finansieringsverksamheten 
  

Minskning av långfristig skuld -25 -25 

Minskning av långfristiga fordringar 1 375 1 375 

Kassaflöde från 
finansierings- 

 
1 350 

 
1 350 

verksamheten   

Årets kassaflöde 5 800 10 657 

Likvida medel vid årets början 51 699 41 042 

Likvida medel vid årets slut 57 499 51 699 
 5 800 10 657 
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Bilaga 1 NAVET science center 
 

Övergripande uppdrag 
Navet skall vara med och utveckla Sjuhärad till en attraktiv och konkurrenskraftig 
region med hög utbildningsnivå samt en befolkning med stort intresse för teknik, 
naturvetenskap, matematik och Hållbar utveckling. 

 
Verksamhetsidé 
Navets främsta verktyg är mötet och i kombination med interaktiva utställningar och 
entreprenöriellt lärande skall Navet ge kunskaper och skapa intresse för 
naturvetenskap, teknik och matematik. Hållbar utveckling, alla tre perspektiven, är 
grunden i all Navets verksamhet. 

 
Verksamhet 2017 
Året 2017 var planerat att bli året då Navet slog rekord i antal besökande elever. Navet var för tillfället 
färdigbyggt och hösten 2017 tänkte vi endast förnya astronomiutställningen. Så blev det inte eftersom vi 
ställdes inför en stor ombyggnation med byggstart i april 2017. 

 
Trots den stora ombyggnationen har vi kunnat öka antalet temabesökande elever med 30% år, från 17 245 
till 22 418 elever. Hållbar utveckling och programmering utgjorde 46% av alla temabesök. Navet kunde 
erbjuda många olika teman under de rubrikerna och efterfrågan var stor. På grund av ombyggnationen har 
Navet då elever inte har kunnat komma dit, istället besökt och hållit aktiviteter på skolor under året. 

 
År 2015 erhöll Navet 9,4 miljoner, sociala investeringsmedel från Västra Götalands 
regionen till HELA-Holistiskt Engagerat Lärande för Alla – ett utvecklingsprojekt där trygga relationer 
utgör grunden för allt lärande. Under våren har vi bland annat genomfört två nationella 
spridningskonferenser för tillsammans 640 personer. I april 2017 avslutades projektet. 
Utvärderingsrapport och följeforskningsrapport finns. 

 
Navets samarbete med andra länder såväl europeiska som utomeuropeiska har utvecklats under året. De 
globala miljömålen är ett viktigt perspektiv och ofta en ingång när vi vill kommunicera kunskaper om 
naturvetenskap och teknik. Följande engagemang under 2017: 

• EU-projektet om 3D-skrivare i undervisning har fått nya medel och går i en ny fas 
• På den årliga ECSITE konferens i Lissabon höll Navet två sessions tillsammans med flera andra 

Science center. Grand Bazaar där vi visade BT-sidan/kontakt med allmänheten via andra kanaler 
än vanliga besök. Den andra session var kopplad till Navets pedagog Anna Gunnarssons 
utbildning i Arizona 2016 Rubriken var Sustainability challenges: sharing best practice.Anna 
föreläste tillsammans med  Stacey Freeman Arizona State University, Tempe, United States, 
Paolo Degiovanni, MUSE – Museo delle Scienze, Trento, Italy, Chris Dunford, Sustainability At- 
Bristol, Bristol 

• Science center World Summit, som anordnas var tredje år, var i Japan på Miraikan, Tokyo science 
center. Årets fokusområde var de Globala Målen för hållbar utveckling och olika ämnesområden 
som är kopplade till dessa. Navet genomförde, tillsammans med branschkollegor från Sydafrika 
och Japan, seminariet How Innovation and Partnerships are Reshaping Engagement. Navets del 
handlade om att använda digital teknik som innovativt hjälpmedel i pedagogiska samarbeten; 
främst ifråga om VR (Virtual reality) och AR (Augmented reality) kopplat till internationellt 
arbete med Hållbar utveckling. 

• Vid Science on stage-konferensen i Berlin deltog Navet med en session 
• Navet har, under flera år, samarbetat i ett projekt om Hållbar utveckling med staden Palu i 

Indonesien. Distansutbildningen med Kawatuna school i Palu Indonesien har tagit form och en 
av Navets pedagoger utbildade pedagoger under en två veckors vistelse i Palu. Vi har upplevt ett 
stort behov av digitala verktyg för att kunna arbeta närmare pedagoger och barn kontinuerligt när 
vi inte kan fysiskt vara i Palu och för att det inte är miljömässigt hållbart att resa så långt än vid få 
tillfällen. Under hösten 2017 fick en grupp pedagoger i Palu utbildning i VR- teknik. Under våren 
2018 ska kommunikation ske mellan skolor i Sverige och Indonesien 
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Navets ambition att erbjuda nyanlända längre utbildningar har inte genomförts då alla medel i 
kommunerna redan var uppbokade. Istället har Navet tillsammans med fyra andra länder skrivit en EU- 
ansökan och fått medel till integrationsprojektet PISEA, Promoting intercultural science education for 
adults. Projektet startade i december 2017. 

 
Övrigt övergripande ej i VP 2017 
Navets engagemang i skolutveckling har tagit ett ytterligare steg i ett stort utvecklingsprojekt med 
Ulricehamns kommun, ELSA, En Likvärdig Skola för Alla. En analys av skolsystemet i Ulricehamn 
genomfördes hösten 2017. Rapport kommer mars 2018. 

Navets verksamhetschef är ordförande i SSCF Svenska Science Center. Föreningen är en 
branschorganisation som arbetar med att göra Science center verksamheterna kända som en redan 
etablerad infrastruktur för framtida satsningar inom naturvetenskap, teknik och matematik. 

 
Navet – huset 
Den stora ombyggnationen startade april 2017 och matematik och människoteman har därför skett i 
provisoriska lokaler. Planläggning av ny matematik- och människoutställning har skett under hösten. 
Planen för ombyggnation av astronomiavdelningen är framflyttad till 2018, likaså lärarhandledning och 
översättning av Tunda och Triton 

 
I den digitala avdelningen TESSET har Navet genomfört ca 2 500 temabesök. Totalt sett har 
6 000 elever deltagit i programmeringsteman vilket utgör 26% av alla temabesök. 

 
Under sommaren 2016 firade Navet 20 år med en stor Dinosaurieutställning vilket gjorde att vi ökade 
antal besökare under sommaren med 140%. Sommaren 2017 erbjöd vi besökare en utställning om 
Istidsdjur Mammutar och papputar. Stora håriga mammutar delade utrymme i Navets utställningslokal 
Kuben med modeller neandertalare, sabeltandade tigrar, ullhåriga noshörningar och andra. Fler program 
för allmänheten genomfördes under 2017 och besökssiffrorna hamnade på 21 653. Målet på 25 000 
besökare nåddes ej. 

 
Övrigt i Navet - huset ej i VP 2017 

• Planeringen av en interaktiv scen, för Navets Tunda Triton figurer, med ett antal olika tekniska 
lösningar för projection mappingen har testats, både via appar och datorer och skall kunna visas 
för besökare hösten 2018 

• Navet fortsatte satsningen som startade 2016 med sju öppna föreläsningar för totalt 1563 
personer. 

• 12 olika företag, organisationer och föreningar har genomfört konferenser på Navet, totalt 1424 
personer. 

 
Navet - kompetensutveckling 
Totalt har Navet genomfört utbildningar för 6 881 pedagoger 

 

De senaste fem åren har Navet arbetat med många kommuner kring entreprenöriellt 
lärande. Under året har Navet utbildat pedagoger i Härryda kommun, på Molekylverkstan i Stenungssund 
och på Balthazar i Skövde. 

 
Navet har, under flera år, samarbetat i ett projekt om Hållbar utveckling med staden Palu i Indonesien. Vi 
har upplevt ett stort behov av digitala verktyg Detta för att kunna arbeta närmare pedagoger och barn 
kontinuerligt när vi inte kan fysiskt vara i Palu och för att det inte är miljömässigt hållbart att resa så långt 
än vid få tillfällen. 
Under hösten 2017 fick en grupp pedagoger i Palu utbildning i VR- teknik. Under våren 2018 ska digital 
kommunikation ske mellan skolor i Sverige och Indonesien. 

 
Navet har tillsammans med Ulricehamn sökt medel för att se på möjligheterna att vara med och starta en 
kommunal skola där erfarenheterna från STEPS, Strategiskt Entreprenörskap i Skolan och HELA, 
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Holistiskt engagerande lärande för alla omsätts. Finansiering till en förstudie erhölls från Västar 
Götalandsregionen. 
Grön Flagg utbildningar och nätverksträffar har genomförts vid åtta tillfällen. 
Navet har deltagit med seminarier på tre NO-biennaler i Sverige 
Två utbildningsdagar på Vetenskapens Hus i Stockholm 
Två dagars utbildning på Karlstads Universitet 
Endagsutbildning för pedagoger i Falköping kring skapande och digitala verktyg 
29 pedagoger har utbildats i digitala verktyg och programmering. 
Utbildning av pedagoger från Härryda kommun i entreprenöriellt lärande, finansierat av Skolverket. 

 

Övrigt Navet kompetensutvecklar ej i VP 2017 
Navet har sökt externa medel för att kunna bygga en plattform för distansutbildningar men inte lyckats få 
bidrag ännu. Tekniken skulle med fördel kunna användas inom Boråsregionen för att slippa många resor 
och för att upptäcka sin egen miljö. 

 
Navet har fortsatt ingå i ett utvecklingsprojekt tillsammans med 23 andra organisationer kring digitala 
verktyg i skolan, Maker skola. 

 
Navet har deltagit i arbetet med remissen ”Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland regionalt 
åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020” tillsammans med Ekocentrum, Länsstyrelsen, RCE, Regional 
Centre of Expertice 

 
Navets kompetensutveckling av den egna personalen 
Digitaliseringen av skolan: Navet ingår i det nationella projektet Maker i skolan med 23 olika parter med 
bland annat en stor konferens på Interaktiva Institutet. 

 
Utbildningen i programmering av pedagoger som startade 2016 fortsatte under våren 2017. Insatsen 
genomförd av Ingenjörshögskolan Borås 

 
Utbildning i Virtual Reality verktyg genomförd för personalen. 

I HELA-projektet har all pedagogisk personal på Navet under våren 2017 fått fyra halvdagars utbildningar 
för att kunna arbeta mer inkluderande och möta alla barn på ett för dem utvecklande sätt 

 
Övrig kompetensutveckling av den egna personalen, ej i VP2017 
Navet startade ett internt utvecklingsarbete hösten 2017 kring grupprocesser med en extern processledare. 
Personalen har haft möjlighet att reflektera över sig själva i sin professionella roll på Navet samt 
identifierat kärnvärden och börjat på en definition av verksamheten Navet. Parallellt med detta har en 
mindre grupp arbetat med hur och genom vilka kanaler vi ska kommunicera med olika målgrupper. 
Navet har börjat ett nytt sätt att utveckla temabesöken. En extern utvärderare har tittat 
på bl a vilka entreprenöriella kompetenser besökande elever använder vid olika temabesök samt elevers 
upplevda glädje. 

 
Navet - pedagogiskt material 
Navet har sedan 2015 en helsida i BT var 14e dag med fysik, kemi, biologi och matematik för alla. 
Publikationen har fortsatt under 2017. 
Delar av Tunda Triton boken är översatta till engelska. Medel saknades under 2017 att trycka boken på 
engelska. 
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Övrigt Pedagogiskt material ej i VP 2017 
Navet fick i uppdrag av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och Kungliga Vetenskapsakademin att 
ta fram ett underlag för en nationell kemiutställning/hands on upplevelse för barn 7-12 
år. Huvudinriktningen är “Spännande kemi som berör och skapar intresse" och utställningen är tänkt att 
kunna visas på science center, museer med naturvetenskaplig inriktning och på orter med stora 
kemiföretag mm. Uppdraget, förstudien redovisades för IVA och KVA maj 2017. 

 
Navet har skapat material, miljöer och utställningar 

• Tidstypiska kläder till historiska personer har producerats till Härryda kommun 
• Arbetsbord och bänkar till ett Science center 
• Ett krim-labb samt matematikavdelning designat och handlett vid byggnation på Baltzhar i 

Skövde 
• En fritidsgård Marks kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen har designats och byggare 

handletts av Navet. Invigning november 2017 
• Navets matematikverkstad har utvecklats vidare och sålts till 49 skolor 
• Teknik till fladdermusmatare till Upptech i Jönköping 
• En talande toalett till Borås Energi och Miljö 
• Vattnets kretslopp till Gjövik, Norge 

 
Elevteman ej med i VP 2017 
Läsåret 2016/17 startade den nya temasatsningen Drömstaden. I ett samarbete med Borås Energi & Miljö 
AB fick 20 klasser åk 5 och 6 arbeta med fyra större teman, varje tema med tio olika uppdrag som 
redovisats till Navet. Temana är Kretslopp, Energi & Återvinning, Stadens system, Konsumtion och 
Transporter. Temasatsningen avslutades i maj 2017 med ett stort event där alla klasser visade upp olika 
tankar kring framtidens Drömstad. Under hösten 2017 startade 15 nya klasser temat som vidareutvecklats 
efter utvärdering. 

 
Tre nya vattenteman har tagits fram för alla åldrar. 
En mobil programmeringsverksamhet har turnerat runt bland skolorna under hela 2017. 
Sammanlagt har vi besökt 32 skolor och ca 3500 elever från F-klass till åk 9. 
En film om Draken Berta och berättande har spelats in på Navet. Filmen visar en speciell metodik i 
berättandet. Filmen publiceras mars 2018. 

NYSATSNING! Navetklubben för 10-12 åringar och Digitala labbet, för 13-15 åringar startade hösten 
2017. 

 
Ett nytt samarbete med Fysikaliska leksaker, Fysiska institutionen Göteborgs Universitet har etablerats. 
Navet har deltagit i utveckling av nya utbildningslokaler och framtida teman. Utvecklingsarbetet fortsätter 
under 2018 

 
Resultatmål i VP 2017 Resultatmål 2017 

Minst 30 000 elever på teman Ej uppnått 22 418 elever på teman (jmf 17 245 
2016) 

Minst 25 000 besökare på helger och lov Ej uppnått totalt 21 653 

Minst 2 000 elever på teman i Matematikpalatset Genomfört för 1 925 elever 

Minst 1000 lärarutbildningsdagar i inkluderande 
arbetssätt 

Genomfört 3 100 lärarutbildningsdagar 

Minst 1 000 pedagoger utbildas inom 
naturvetenskap och teknik 

Genomfört 1 474 pedagoger 

Minst 500 pedagoger utbildas i matematik Genomfört 563 för personer 
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Minst motsvarande 300 lärarutbildningsdagar för 
personal i förskolan för att implementera den 
reviderade Läroplanen genomförs. 

Ej genomfört, programmet startade inte 

Minst 10 arrangemang, event för grupper utanför 
skolsystemet genomförs 

Genomfört 10 evenemang 
Ulricehamns energidag, Stora torget 6 juni, 
Experiment SM-veckan, Föreläsningar under SM- 
veckan, Tre bibliotek med programmering, 
Skräpplockar avslutning, Kretsloppet 

Navet bidrar till att minst tio nya skolor/förskolor 
erövrar utmärkelsen Grön Flagg 

Statistik finns tillgänglig först i mars 2018 
Navet har genomfört åtta inspirationsträffar och 
två nätverksträffar 

Navet kommer att delta i minst fem nationella 
och internationella forum 
(Delta betyder ha en programpunkt) 

Genomfört 11 
• Tre No-biennaler 
• En världskonferens 
• Nobelmuseet 
• Karlstads Universitet 
• Vetenskapsfestivalen 
• ECSITE-konferensen 
• NSCF konferens 
• Skolverkeskonferens om programmering i 

Halmstad 
• Utbildning i entreprenöriellt lärande för 

30 pedagoger i Science center Sverige på 
Tom Titts i Södertälje 

 

Övrigt ej med i resultatmålen VP 2017: 
Genomfört utbildning av 200 fritidspedagogutbildning från Svenljunga, Mark, Ulricehamn, Bollebygd, 
Vårgårda och Herrljunga kommun. En heldag plus en halvdags fördjupning kring hållbar utveckling, 
digitalisering samt naturvetenskap och teknik ute. 

 
 

2016 Temabesök  Allmänhet   

  
Elever 

 
Lärare Kompetens 

utveckling 

 
Barn 

 
Vuxna 

 
Konferens 

 

Borås 12045 1355 3676 1220 420 3689 22405 

Mark 450 51 1327 110 80  2018 

Svenljunga 776 74 280    1130 

Tranemo 1628 115 121    1864 

Ulricehamn 609 31 1365 60 40  2105 

Högskolan Borås  1597    1597 

Övriga 1737 368 303 130 50  2588 

Helger och lov    15323 13199  28522 

Summa 17245 1994* 8669 16843 13789 3689 62229 
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2017 Temabesök  Allmänhet   Summa 
 

Elever Lärare 
Kompetens 
utveckling Barn Vuxna Konferens 

Före- 
läsningar 

 

Bollebygd 36 5 18     59 

Borås 13957 1667 2578 875 413 1424 1563 22477 

Mark 1481 141 148 90 50   1910 

Svenljunga 1603 147 153     1903 

Tranemo 1894 204 157     2255 

Ulricehamn 1620 186 781 40 30   2657 

Vårgårda 84 6 20     110 

Herrljunga   46     46 

Övriga 1743 121 863     2727 
Högskolan i 
Borås 

  2135     2135 

Helger och lov    11636 10017   21653 

Summa 22418 2477 6899 12641 10510 1424 1563 57932 
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Bilaga 2 Medarbetarcentrum 
 

Medarbetarcentrum är en neutral resurs, som har verkat i elva år med syfte att stödja och utveckla alla 
tillsvidareanställda i de samverkande kommunerna Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo. Syftet är att 
arbeta hälsofrämjande, förhindra inlåsning och aktivt verka för en lönsam rörlighet. Dessutom för att 
stödja chefer och deras arbetsgrupper för att öka hälsa, trivsel och prestation och för att bidra till att vara 
en attraktiv arbetsgivare med hälsosamma arbetsplatser. Utveckling i arbetssätt, modeller och strategier 
skall ske fortlöpande. Medarbetarcentrum drivs inom kommunalförbundet som en egen resultatenhet. 

 
Vision och värdegrund 
MEDARBETARCENTRUM inspirerar medarbetare som vill ha och behöver en positiv 
”Kraft till förändring”. 

 
Medarbetarcentrums värdegrund beskrivs med följande värdeord som genomsyrar hela verksamheten: 
Ansvar - Initiativtagande - Samarbete - Öppenhet. 

 
Verksamhetsidé 
Medarbetarcentrums verksamhetsidé är att på ett effektivt sätt medverka till att stärka de samverkande 
kommunernas attraktivitet som arbetsgivare. Genom att stimulera till en ökad frivillig och sund 
personalrörlighet, kan trivsel och friskare arbetsplatser skapas. Målsättningen är att underlätta 
arbetsrotation i syfte att motverka konsekvenserna av så kallade inlåsningseffekter. Dessutom vara ett stöd 
för chefer och deras arbetsgrupper, där syftet är att stärka medarbetare, chef och arbetsgrupper för att öka 
hälsa, trivsel och prestation och för att bidra med att vara en attraktiv arbetsplats/arbetsgivare med 
hälsosamma arbetsplatser. Detta skapar goodwill och ett mervärde. 
Ambitionen är att via kompetenshöjande insatser, som exempelvis reflekterande eller coachande samtal, 
ledarskaps- och arbetsgruppsutveckling ge förutsättningar för medarbetare att aktivt ta ansvar för sin egen 
och gruppens utveckling. Medarbetarcentrum ska vara ett etablerat hjälpverktyg och en neutral plats med 
stor tillgänglighet. Ett nav bestående av samlad erfarenhet och kompetens med fokus på möjligheter, att 
utmana, väcka mod och inspirera. Basen för verksamheten är i Borås men coacherna är på plats i 
medlemskommunerna på fasta tider efter överenskommelse. En öppen dialog sker med politiker, chefer, 
HR-/personalspecialister, fackliga representanter och medarbetare med en lyhördhet på efterfrågan av 
tjänster - en flexibilitet. 

 

Uppgift 
Medarbetares och chefers individuella utveckling, möjlighet till frivillig personalrörlighet internt eller 
externt samt frågor som rör kompetens och utveckling. Uppgiften är också att stödja förändringsarbete i 
arbetsgrupper för ökad hälsa, trivsel och prestation. Det unika samarbetet bidrar till ökad hälsa, god 
arbetsgivarepolitik och attraktiva arbetsplatser vilket skapar goodwill och mervärde. En väl fungerande 
verksamhetsuppföljning inom alla områden ska garantera kvalitet av det som levereras. 
Medarbetarcentrum vill göra skillnad och se en positiv förändring och resultat av insatserna. 

 

Precisering hur arbetet styrs mot de strategiska målen 
 

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv 
Basverksamheten inom Medarbetarcentrum är alltid prioriterad; jobbmatchning och reflekterande samtal. 
Tilläggstjänster är coachande samtal (inklusive livs- & karriärvägledning och omställningsuppdrag) chef- 
och grupputvecklingsuppdrag och ledarskapsutbildning. För att stärka samverkan inom Boråsregionen 
och Medarbetarcentrum ytterligare är uppföljning och dialog med befintliga medlemskommuner av 
största viktigt. Vid intresse hos övriga kommuner i Sjuhärad/Boråsregionen finns möjlighet att lämna 
information om Medarbetarcentrums verksamhet (tjänster och resultat). 
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Effektmål 
Genom Dialogträffar med kommunernas personalenheter rikta insatser mot behov, utveckling och utbud. 

Marknadsföra Medarbetarcentrums verksamhet för ett ökat användande av verksamheten i 
medlemskommunerna men också marknadsföring i icke medlemskommuner. 

Utveckla och genomföra ledarskapsprogrammet - Hälsosamt och Effektivt Ledarskap för att stärka och 
utveckla chefernas ledarskap. 

Vara ett stöd och verktyg för arbetsgivarna i arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö för att bidra 
till ökad hälsa hos medarbetarna i medlemskommunerna bland annat genom att jobba för och med chefer 
med grupputvecklingsinsatser. 

Viktiga aktiviteter 
- Medarbetarcentrums verksamhet finns tillgängliga alla arbetsdagar året runt. 
- Regelbundet och på förfrågan eller vid behov marknadsföra Medarbetarcentrums tjänster och hur de 
kan användas på ett lönsamt sätt. 
- Verka för ökad samverkan med medlemskommunerna men också verka för att rekrytera ytterligare 
medlemmar. 
- Fortsätta driva och utveckla ledarskapsutbildningen. 
- Tillföra kunskap och erfarenhetsutbyte genom kompetenshöjande insatser, omvärldsbevakning och 
nätverk. 
- Kontinuerligt både på individ- och gruppnivå inhämta feedback för att utveckla våra tjänster. 
- Fortsätta vara ett stöd för personalenheterna i deras behov som stödjer Medarbetarcentrums verksamhet 
och mål. 

Måluppfyllelse 
Basverksamheten med jobbmatchning och reflekterande samtal utförs enligt upparbetade rutiner och 
tillgänglighet. Under året har drygt hundra personer fått förändring och där 57 % av dessa förändringar är 
genom jobbmatchning. 

Verksamheten arbetar kontinuerligt med dialog med kommunernas HR-avdelningar. Medarbetarcentrum 
har i oktober haft en dialogträff för HR där de flesta förvaltningarna i Borås Stad samt två representanter 
från Svenljunga och Tranemo kommun deltog. Vi har också träffat hela HR-teamet från Marks kommun i 
november. Information har också lämnats till vård och äldreförvaltningens HR-team samt för Marks 
kommuns CSG-grupp. 

Under november månad har en dialogträff hållits med de fackliga organisationerna. Vi har också träffat 
enskilda fackliga förbund i dialog. I dessa dialoger ligger också att marknadsföra, informera och påminna 
om de fackliga medlemmars möjlighet att använda våra tjänster. Medarbetarcentrum har under året i 
övrigt deltagit i drygt 30 verksamhetspresentationer. 

Medarbetarcentrum deltog också på Borås Stads inspirationsdag i oktober, där information gavs 
tillsammans med en skola i Borås Stad där gemensamt arbete skett under hela året. 

Medarbetarcentrum har medverkat vid en chefsdag för en av kommunerna, där över 100 chefer var med. 
Verksamheten har träffat nya personalchefer, HR-specialister och förvaltningschefer. 

Databasen Adcore, som bland annat används för jobbmatchningar har uppdaterats och utvecklats under 
året. 

Vad gäller kompetenshöjande insatser, omvärldsbevakning och marknadsföring har verksamheten 
medverkat och presenterat verksamheten i Blekinge för fem kommuner och landstinget. 
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Kompetenshöjande insatser har genomförts med två evidensbaserade utbildningsverktyg; Orangino Work 
(OW) och Organizational Behaviour Management (OBM). Samtliga medarbetare har gått OW, som är ett 
dialogverktyg för att öka grupptillfredställelsen/gruppklimatet för ett ökat medarbetarengagemang. En 
medarbetare har också gått utbildning i OBM. En utbildning och inriktning på beteendeanalytisk 
organisationsutveckling och beteendeanalytiskt ledarskap. Verksamheten har också varit med på olika 
seminarium och föreläsningar för kompetenspåfyllnad. 

 
En ny ledarskapsutbildning - Hälsosamt och Effektivt Ledarskap startade den 6 september, den sjätte i 
ordningen. Utbildningen har utvecklats efter erfarenheter av tidigare utbildningar där den första startade 
2012 och den femte i ordningen avslutades under april månad. Verksamheten har kontinuerlig dialog med 
Universitetslektor Johan Larsson, Gävle Högskola, där certifiering och godkännande finns att använda 
Johan Larsons reflektionsverktyg ”Ledarskapsbokslut”. 

Sedan starten har kontinuerliga styrgruppsmöten hållits, under året har fyra möten ägt rum. I styrgruppen 
ingår samtliga personalchefer för respektive medlemskommun. 

Under året har fler gruppuppdrag med chef genomförts än det som budgeterat för 2017, vilket visar på ett 
stort intresse för verksamhetens gruppuppdrag. Då feedbacken från grupp och chef är positiva vid de 
grupputvecklingsinsatser som ansvarats för, bedömes att målet med att vara med att bidra till ökad hälsa 
hos medarbetare och chef uppnås. Gruppuppdrag har drivits i alla kommuner och inom flera olika 
verksamheter; skola förskola, vård, sociala blocket, i ledningsgrupper med flera. Verksamheten får positiv 
feedback för gruppinsatser av både medarbetare och chefer. Vid senaste uppföljningen, visar värdet av 
helhetsintrycket av gruppinsatserna på 5,5 av 6 möjliga från cheferna och 4,65 från medarbetarna. får vi 
nya insikter och därför har nya kunskaper införskaffats. 

Vid andra uppföljningar med medarbetare, visar det sig att flera vill medverka som referens för 
verksamheten. 

Medarbetarcentrum har ansvarat för flera tematräffar under ämnet Kommunikation för arbetsgrupper. 

Medarbetarcentrum har medverkat under december månad med information till Svenljunga och 
Tranemos medarbetare genom kortfilm på kommunernas intranät. 

Medarbetarcentrum har gett ut tre nyhetsbrev under året. 
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Bilaga 3 Närvårdskontoret Södra Älvsborg 
 

Syfte och mål 
Närvårdssamverkan syftar till att skapa förutsättningar för samverkan i gränssnittet region - kommun. 
Målet är att över huvudmannagränserna gemensamt ansvara för att säkerställa befolkningens behov av 
samordnade insatser. 

Styrmodell 

Offentliga organisationers styrmodeller utgår vanligtvis från en byråkratisk förvaltningsmodell med 
hierarkisk styrning och ledning. Strukturen är framgångsrik när det finns förutsägbara förutsättningar och 
vedertagna rutiner för beslutsfattande och implementering av beslut. Då människovårdande 
organisationers aktiviteter inte är lika förutsägbara är en annan styrmodell att föredra. I Inriktnings- 
dokument ”Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2016-2018" formuleras att det är de verksamhetsnära 
behoven som ska ligga till grund för åtgärder och beslut, vilket innebär en s.k. ”Bottom Up- 
organisation”. För en sådan struktur är nätverksstyrning en lämplig styrmodell. 

 
Viktiga händelse under året 

Områden som haft betydelse för Närvårdssamverkansarbetet under året har varit: 

- Förberedelser och deltagande i delregionala samt regionala möten inför laginförandet av ”Lagen 
om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” som börjar gälla den 1 januari 
2018. 

- Implementering och fortsatt arbete av Mobil närsjukvård i hela Södra Älvsborg. 
- Utveckling av ny IT-tjänst för Samordnad vård- och omsorgsplanering (SAMSA). 
- Fortsatt arbete med Samsjuklighet. 
- Medverkan i framtagandet av handlingsplan inom området psykisk hälsa på regional nivå samt 

påbörjat implementering av handlingsplanen på delregional nivå. 
- Deltagande i regional grupp Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG). 
- Projektledare anställd för SIP (Samordnad individuell plan) t o m 2020 för att stötta 

verksamheterna vid behov av SIP. 
- Fortsatta utbildningssessioner om läkemedel och äldre - Lär Ut. 
- Påbörjat kontinuerlig dialog/samverkan kring målbild, vision och värdegrundsarbete i 

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg i samband samverkanskonferens den 17 oktober. 
- Anordnat spridningskonferens i enlighet med rådande inriktningsdokument, den 21 april. 
- Varit SKL behjälpliga i att anordna konferens den 13 september gällande strategi för hälsa. 
- Anordnat konferens och mottagit uppdrag kring Hälso- och sjukvårdsavtalet, den 15 maj. 
- Påbörjat kvalitetsarbete med avvikelser samt försökt koppla samman avvikelser med 

handlingsplan Äldre. 
- Skapat en kvalitetssäkring och kontinuitet i samverkansarbetet i och med tillskapandet av 

uppdragsgruppen Samordnad vård- och omsorgsplanering (SVOP). 
- Påbörjat arbete med nya webbplattformen. 
- Påbörjat implementering av MiniMaria. 
- Påbörjat implementering av tidig upptäckt, tidiga insatser för små barn. 
- Inlett samarbete med brukarorganisationen NSPHiG (Nationell samverkan psykisk hälsa i 

Göteborg). 
 

Mål och måluppfyllelse Närvårdssamverkan 

Uppdragsgrupp Barn och unga vuxna 
Fokus för gruppen har varit på planering och organisering kring MiniMaria och Tidig upptäckt och tidiga 
insatser för små barn, vilket resulterat i politiskt beslut om att fullgöra implementering 2018. 
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Uppdragsgrupp Psykisk hälsa 
Fokus för gruppen har varit att ta fram ett förslag på plan för hantering av handlingsplanen psykisk hälsa 
liksom att planera för kommande kick-off kring handlingsplanen. De har också gjort en 
enkätundersökning i syfte att se varför inte SIP (Samordnad Individuell Plan) genomförs i den mån som 
den borde. 

 
Uppdragsgrupp Äldre 
Fokus för gruppen har varit att revidera dokumentet ”patienter med funktionsnedsättning - en 
överenskommelse vid sjukhusvistelse på akutmottagning och vid inläggning” samt att de har reviderat 
dokument ”Dödsfall-åtgärd inom hälso- och sjukvård”. Uppdrag har också tagits fram för arbetet med 
jämlik demensvård, som startar 1 januari 2018. Gruppen har utöver detta också fått i uppdrag att 
identifiera var det finns behov av åtgärder för att skapa en sammanhållen vårdkedja. Ett identifierat 
område är vårdrelaterade urinvägsinfektioner. 

 

Uppdragsgrupp Samordnad vård och omsorgsplanering (SVOP) 

• Utveckla och förbättra arbetet med avvikelser, den gamla avvikelsehanteringen existerar så länge 
vi inte har någon annan eller bättre lösning. Uppdragsgruppen skall dock utarbeta ett bättre 
hanterande kring avvikelserna samt att vi behöver utveckla vår syn på avvikelser. Vi skall se 
avvikelserna som en del i ett förbättringsarbete. 

• Gruppen ska utföra egengranskning, för att kvalitetssäkra verksamheten/verksamheterna. 
Detta ger underlag för bedömning av följsamhet till regiongemensam rutin och kvaliteten i 
de elektroniska meddelandena. 

• Medverka vid införande av en ny IT-tjänst för Samordnad vård- och omsorgsplanering. Denna 
grupp är ”bollplanket” och stödet till våra regionala representanter i SAMSA. 

• Följa följsamheten till de rutiner som skapats gällande den nya Samverkanslagen. Denna grupp 
skall genom detta uppdrag se till att ”vi håller i och håller ut” samt utveckla samverkan. 

• Gruppen skall arbeta utifrån de uppdrag som kommer ifrån den tillfälliga uppdragsgruppen 
gällande den nya lagen. Dessa uppdrag kan te sig olika och ha olika ingångar och 
tidsbestämmelser. Härmed måste denna uppdragsgrupp och den tillfälliga uppdragsgruppen 
kring den nya lagen samverka. 

  
Tillfällig uppdragsgrupp gällande ”Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård” 
Uppdraget går ut på att definiera och beskriva ansvar och åtgärder. Resultatet ska beskrivas i en 
handlingsplan/rutiner. Handlingsplanen ska möta upp kraven i förslaget till överenskommelse och 
riktlinje för utskrivningar från sluten hälso- och sjukvård. 
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Bilaga 4 Antal anställda 
Totalt 40,07 årsarbetare medelanställda 

 
 

 Åa Kommentar 
Kansliet 
Förbundsdirektör 1,0  

Regionutvecklingschef 1,0  

Administrativ chef 1,0 From 20170201 
Ekonomi 1,5 Vakant 20170701-20170806 
Reception, konferens 0,5  

Välfärd 3,0  

Kompetens 3,0 Varav 0,5 under perioden 20170529- 
20170626 och 
1,0 from 20170627 

Regional utveckling 3,0 1,0 Vakant 20170401-20180823 
eSamordnare 2,0 Vakant 1,0 20170720-20171231 

Varav 1,0 genom tjänsteköp 
20170101-20171208 
Varav 0,6 genom tjänsteköp from 
20171001 

Summa Kansliet 14,7 åa  

Medarbetarcentrum 
Verksamhetschef 0,3  
Coach 2,7  

Summa Medarbetarcentrum 3  

Närvårdskontoret 
Koordinator 1,0  

Samordnare 1,0 Vakant under perioden 20170801- 
20171002 

Summa Närvårdskontoret 1,84  
NAVET 
Verksamhetschef 1,0  

Administration 1,31  

Pedagoger 10,14  
Bibliotekarie 0,2  

Tekniker 2,58  

Designer 1,0  
Material och konferens 1,3  

Timanställd helgpersonal 3,0  

Summa Navet 20,53  

Medelanställda totalt 40,07  
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Bilaga 5 Intern kontroll 
 
 

Identifierad risk Resultat 
IT- att inte komma åt Beställning till IT-leverantör av Back-Up är genomförd. 

den information som Arbetet med informationssäkerhet är påbörjat. 

behövs  

Tillgång till information och Checklista är framtagen för att säkerställa att ingen tillgång finns till 

lokaler efter avslutad anställning information och lokal efter avslutad anställning 

 Kod till entré ska bytas kontinuerligt. 

Svårt att följa upp mål Utvärdering av de strategiska tillväxtprojekten har genomförts och 

tillväxtmedel beslut har fattats att ta fram modell för målstyrning av tillväxtarbetet. 

Felaktiga pensionsprognoser Granskning av individlista har genomförts i samband med delårsbokslut 

och årsredovisning. 

Att anställa person med Utdrag ur brottsregister sker i samband med ev. anställning. 

brottslig bakgrund på Navet 
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§ 5 Årsredovisning 2017 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund  
  

Ekonomiskt resultat 
Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 1 952 tkr gentemot budget 
vilket är 652 tkr lägre än år 2016.  
Förbundskansliet redovisar ett resultat gentemot budet om 1 224 tkr vilket 
ligger i samma nivå som år 2016. Navet Science Center redovisar ett resultat 
om 383 tkr vilket är 762 tkr lägre än år 2016. Medarbetarcentrum gör ett 
resultat om 346 tkr vilket ligger i samma nivå som år 2016. Närvårdskontoret 
redovisar ett resultat om 805 tkr vilket är 437 tkr högre resultat än år 2016. 
 
Prognos för helårsresultat i samband med delårsbokslut var 3 000 tkr. Det 
faktiska resultatet för förbundet uppgår till 1 952 tkr vilket är 1 048 tkr lägre än 
prognosen i delårsbokslutet. De huvudsakliga förklaringarna till det något lägre 
resultatet är införande av en förändrad redovisningsprincip avseende interna 
tillväxtprojekt. De förändrade redovisningsprinciperna innebär i huvudsak att 
egna kostnader bokas upp i ett tidigare läge i syfte att minska risken för 
framtida underskott.  
Ytterligare en huvudförklaring till det något lägre resultatet i förhållande till 
delårsprognosen är att närvårdskontorets faktiska resultat om 803 tkr föreslås 
bokföras som ett nollresultat vilket möjliggör för det politiska samrådet inom 
Närvårdssamverkan att hantera resultatet i enlighet med beslutad styrmodell. 
Förbundets övriga verksamhetsområden Navets Science Center samt 
Medarbetarcentrum redovisar ett helårsresultat i paritet prognos i delårsbokslut  
 
God ekonomisk hushållning 
Direktionen har tidigare beslutat att verksamhetens underliggande omslutning 
och karaktär bedömts motivera ett Eget kapital för förbundskansliet om cirka 4 
miljoner kronor. Navets styrgrupp har bedömt att ett eget kapital om 10% är 
motiverat.  Det totala utgående egna kapitalet är vid årets utgång 9 727tkr 
varav kansliet del är 7 141 tkr, Navet 2 322 tkr och Medarbetarcentrum 264 
tkr.  
 
Verksamhetens förväntade utveckling  
Under år 2018 ska en modell för målstyrning avseende tillväxtmedel tas fram 
som kommer att underlätta uppföljning av förbundets arbete inom området. 
Förbundet har också fått i uppdrag att förstärka arbetet med framtidsbild 
Boråsregionen och att på tre års sikt genomföra projekt inom områdena 
miljöstrategisk samverkan och besöksnäring.  
 
Måluppfyllelse  
Direktionen har beslutat om det övergripande målet: Att aktivt delta i arbetet 
för att Sjuhärad/Boråsregionen skall vara ett bra område att bo, arbeta och leva 
i. Målet ska nås genom de tre strategiska målen som är:  
• Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv  
• Gränsöverskridande möte och samverkan  
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• Främja innovation och nytänkande  
För varje beredningsområde redovisas hur 2017 års arbete har styrts mot de 
uttalade strategiska målen. Verksamheterna Navet, Medarbetarcentrum och 
Närvårdskontoret redovisas i bilaga 1-3 i årsredovisning.  

 
Direktionen beslutar 
 att efter redaktionell förändring för egen del godkänna upprättat förslag till 

årsredovisning 2017 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och  
 
att när revisionsberättelse inkommit översända densamma tillsammans med 
årsredovisningen till medlemskommunerna för godkännande och prövning av 
ansvarsfrihet. 
 

 
 
 
 

 
 
Vid protokollet  
Lena Brännmar 
Administrativ chef  

 
Justerat av  
 
 
Ulf Olsson   Tomas Johansson 
Ordförande  

   
 
Justeringen tillkännagiven den 28 februari  2018  

 
Rätt utdraget betygar: Lena Brännmar  
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