SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Budgetutskottet
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§ 7 Uppföljning av samverkansavtal avseende folkhälsoarbete 2021
KS/2022:27
Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
•

Godkänner uppföljning av samverkansavtal avseende folkhälsoarbete 2021.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen,
ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Beslutsmotivering
Uppföljningen ska godkännas med hänvisning till samverkansavtal mellan Tranemo
kommun och södra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) för perioden 2021–2024 avseende
folkhälsoarbete.

Ärendet
Tranemo kommun och Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsnämnd i Sjuhärad
har slutit ett avtal gällande samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Tranemo
kommun. Syftet med avtalet är att det finns ett gemensamt intresse för en god och jämlik
hälsa hos befolkningen. Utifrån det blir samverkan kring åtgärder och insatser betydelsefullt
i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Avtalet gäller under tiden 2021–2024. Inom
ramen för avtalet ska efter varje verksamhetsår en uppföljning göras gällande
folkhälsoinsatser och budget.
Uppföljningen berör främst dess fyra folkhälsoområden:
•

Målområde 1 – Det tidiga livets villkor

•

Målområde 2 – Kunskaper, kompetenser och utbildning

•

Målområde 5 – Boende och närmiljö

•

Målområde 7 – Kontroll, inflytande och delaktighet

Utifrån ovanstående målområden har en fortsatt utvecklad tvärsektoriell samverkan kring
barn- och unga stått i fokus. Övergripande fokus har legat, och ligger fortsatt, på att öka
folkhälsoperspektivet i Tranemo kommuns arbete. Folkhälsoarbetet i sin helhet har
inriktning att vara tvärsektoriellt och långsiktigt. Att skapa goda relationer är en stor del i ett
sådant arbete, vilket varit en stor utmaning under rådande pandemi.

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Ekonomisk påverkan
De medel som tillförs Tranemo kommuns strategiska folkhälsoarbete från regionen har till
största del använts i enlighet med verksamhetsplan för folkhälsoarbetet 2021.
Coronapandemin har dock medfört att vissa aktiviteter inte kunnat genomföras. Därtill
budgeterade medel (44 600 kronor) har, efter beslut från Västra Götalandsregionens södra
hälso- och sjukvårdsnämnd, överflyttats till verksamhetsplan för 2022. Kvarvarande
överflyttade medel från 2020 (6400 kronor) betalas tillbaka till VGR.

Barnkonventionen
En prioriterad grupp i folkhälsoarbetet är barn och unga. Genom de aktiviteter som riktas
mot barn och unga i folkhälsoarbetet är målsättningen att bidra med kompetens och andra
resurser i samverkan kring barn och unga.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-01-11
Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Tranemo kommun för perioden 2021 –
2024
Uppföljning av samverkansavtal avseende folkhälsoarbetet 2021
Budget och ekonomisk redovisning folkhälsoarbete 2021

Beslutet skickas till
Kommunledningsstaben
Lars Paulsson, VGR: lars.paulsson@vgregion.se

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Kommunfullmäktiges beslut
Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Tranemo kommun 2021
Budget och ekonomisk redovisning folkhälsoarbete 2021

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Vår ref: Karin Eliasson
Folkhälsostrateg
Datum: 2022-01-11
Dnr: KS/2022:27

Tjänsteskrivelse om uppföljning av samverkansavtal
avseende folkhälsoarbetet 2021
Förslag till beslut
•

Godkänner uppföljning av samverkansavtal avseende folkhälsoarbete
2021

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska
alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ
inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Beslutsmotivering
Uppföljningen ska godkännas med hänvisning till samverkansavtal mellan
Tranemo kommun och södra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) för perioden
2021–2024 avseende folkhälsoarbete.

Ärendet
Tranemo kommun och Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsnämnd i
Sjuhärad har slutit ett avtal gällande samverkansavtal avseende lokalt
folkhälsoarbete i Tranemo kommun. Syftet med avtalet är att det finns ett
gemensamt intresse för en god och jämlik hälsa hos befolkningen. Utifrån det blir
samverkan kring åtgärder och insatser betydelsefullt i det hälsofrämjande och
förebyggande arbetet. Avtalet gäller under tiden 2021–2024. Inom ramen för
avtalet ska efter varje verksamhetsår en uppföljning göras gällande
folkhälsoinsatser och budget.
Uppföljningen berör främst dess fyra folkhälsoområden:
•

Målområde 1 – Det tidiga livets villkor

•

Målområde 2 – Kunskaper, kompetenser och utbildning

•

Målområde 5 – Boende och närmiljö

•

Målområde 7 – Kontroll, inflytande och delaktighet

Utifrån ovanstående målområden har en fortsatt utvecklad tvärsektoriell
samverkan kring barn- och unga stått i fokus. Övergripande fokus har legat, och
ligger fortsatt, på att öka folkhälsoperspektivet i Tranemo kommuns arbete.
Folkhälsoarbetet i sin helhet har inriktning att vara tvärsektoriellt och långsiktigt.
Att skapa goda relationer är en stor del i ett sådant arbete, vilket varit en stor
utmaning under rådande pandemi.

Ekonomisk påverkan
De medel som tillförs Tranemo kommuns strategiska folkhälsoarbete från
regionen har till största del använts i enlighet med verksamhetsplan för
folkhälsoarbetet 2021. Coronapandemin har dock medfört att vissa aktiviteter
inte kunnat genomföras. Därtill budgeterade medel (44 600 kronor) har, efter
beslut från Västra Götalandsregionens södra hälso- och sjukvårdsnämnd,
överflyttats till verksamhetsplan för 2022. Kvarvarande överflyttade medel från
2020 (6400 kronor) betalas tillbaka till VGR.

Barnkonventionen
En prioriterad grupp i folkhälsoarbetet är barn och unga. Genom de aktiviteter
som riktas mot barn och unga i folkhälsoarbetet är målsättningen att bidra med
kompetens och andra resurser i samverkan kring barn och unga.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-01-11
Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Tranemo kommun för
perioden 2021 – 2024
Uppföljning av samverkansavtal avseende folkhälsoarbetet 2021
Budget och ekonomisk redovisning folkhälsoarbete 2021

Föredragning och debatt
Förslag till beslut på sammanträdet
Beslutsgång
Beslutet skickas till
Kommunledningsstaben
Lars Paulsson, VGR: lars.paulsson@vgregion.se

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Kommunfullmäktiges beslut
Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Tranemo
kommun 2021
Budget och ekonomisk redovisning folkhälsoarbete 2021

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status

Tobias Edoff

Karin Eliasson

Planeringschef

Folkhälsostrateg

13 (62)

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2021-11-26

§ 151
Ansökan från Tranemo kommun om att föra över
verksamhetsmedel folkhälsa från 2021 till 2022
Diarienummer HSNS 2020-00109
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beviljar Tranemo kommuns ansökan
om att föra över 44 600 kronor till 2022 då verksamhetsmedlen inte
förbrukas under innevarande budgetår.
Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSNS) har två samverkansavtal med varje
kommun inom nämndens geografiska ansvarsområde avseende lokalt
folkhälsoarbete. Ett av samverkansavtalen gäller verksamhetsmedel för
folkhälsoinsatser. Enligt detta avtal kan kommunerna ansöka om att föra över
verksamhetsmedel för en pågående eller planerad insats som inte kommer att
förbrukas under innevarande budgetår. Kriterier för att ansöka om detta är att:
•
•
•
•

Insatsen även ska pågå under nästkommande år.
Ansökan ska innehålla en tydlig plan för hur medlen ska användas.
Kommunen ska gå in med motsvarande resurser och dessa resurser kan
vara av annan karaktär än ekonomiska medel.
Ansökan ska vara HSNS tillhanda senast den 31:e oktober.

Nämnden fattar beslut med ansökan som grund. Om nämnden godkänner ansökan
ska uppföljningen ske inom ramen för ordinarie avtalsuppföljning och tydligt
redovisas i budgeten. Överförda medel får inte föras över ytterligare ett år utan
ska då betalas tillbaka till HSNS.
Koncernkontorets bedömning är att kriterierna är uppfyllda och föreslår södra
hälso- och sjukvårdsnämnden att bevilja Tranemo kommuns ansökan om att föra
över 44 600 kronor till 2022.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2021-10-12

Skickas till

•

Tranemo kommun, kommun@tranemo.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2021-11-26
•

Tranemo kommun, folkhälsostrateg Karin Eliasson,
karin.eliasson@tranemo.se, för kännedom.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt
folkhälsoarbete i Tranemo kommun 2021

1

Om uppföljning lokalt folkhälsoarbete
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSNS) har samverkansavtal med varje kommun
inom sitt geografiska område. Det ena avtalet, samverkansavtal avseende lokalt
folkhälsoarbete, är ett avtal som ska gälla det lokala folkhälsoarbetet. Det innebär lokala
systematiska och målinriktade insatser för att förbättra befolkningens hälsa och att utjämna
skillnader i hälsa. Det andra avtalet, samverkansavtal avseende folkhälsotjänst, gäller
tjänsten som driver det lokala folkhälsoarbetet. Avsikten med avtalen är att underlätta det
tvärsektoriella samarbetet för att få ett bättre resursutnyttjande och större genomslagskraft.
Avtalet följs upp varje år tillsammans med verksamhetsplanen för det lokala
folkhälsoarbete som bedrivits för gemensamma medel. Besvara frågorna kortfattat och
hänvisa inte till eventuellt medsänt material. Eventuella ytterligare dokumentationer som
genomförts inom ramen för det lokala folkhälsoarbetet t.ex. verksamhetsberättelse, projekt,
utvärderingar eller liknande, kan skickas in tillsammans med uppföljningen som
kompletterande information.
Mejla in uppföljningen till HSNS diarium på hsn.sodra@vgregion.se och en kopia till
lars.paulsson@vgregion.se senast den 25 januari. Uppföljningen skickas även till
kommunstyrelsen eller annan ansvarig nämnd. Om den ekonomiska redovisningen inte är
helt klar den 25 januari, skickas ett preliminärt resultat in. Använd den särskilda
Excelmallen för detta. Den slutliga ekonomiska redovisningen skickas sedan in senast den
15 februari.
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Utgångspunkter för samverkansavtal, verksamhetsplan och
uppföljning
Internationella och nationella styrande dokument som anger riktningen för
folkhälsoarbetet
• Det övergripande nationella folkhälsomålet ”att skapa samhälleliga
förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de
påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”.
• FN:s Agenda 2030 med 17 Globala målen för en ekonomiskt, socialt och
miljömässigt hållbar utveckling och agendans grundläggande princip om att
alla ska inkluderas och ingen lämnas utanför.
Exempel på regionala/lokala styrande dokument som ligger till grund för
prioriteringar och insatser
Regionala dokument
• Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030
• Södra hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument
• Kraftsamling fullföljda studier
Kommunala dokument
• Vision och Strategisk Plan Tranemo kommun
• Riktlinjer för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete
Gemensamma prioriteringar utifrån vårdialog och hälsoläge
Prioriterade målområden
• Det tidiga livets villkor
• Kunskaper, kompetenser och utbildning
• Boende och närmiljö
• Kontroll, inflytande och delaktighet
Prioriterade grupper – Barn, unga och äldre
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Lokal styrning, ledning och samverkan

Folkhälsoarbetet ska innehålla systematiska och målinriktade insatser för att förbättra
befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa. Det ska vara långsiktigt, utgå från
identifierade behov hos befolkningen samt bedrivas i samverkan med olika
samhällsaktörer.
Det lokala folkhälsoarbetet ska ha en politisk styrning och bedrivas strategiskt.
Folkhälsoarbetet förankras i den kommunala förvaltningen genom att folkhälsostrategen
regelbundet för dialog med kommunledningen eller en motsvarande strategisk grupp.
Folkhälsostrategen ska ha tillgång till, och föra dialog med, relevanta politiska nämnder
och forum.
Det är viktigt att fortsätta arbetet med att synkronisera folkhälsoarbetets planeringsprocess
med den kommunala planerings- och budgetprocessen, att integrera folkhälsoperspektivet i
de olika aktörernas ordinarie verksamhet och att styra mot att de insatser som görs främjar
utvecklingen av en mer jämlik hälsa. Arbetet med att främja och utveckla prioriterade
gruppers inflytande och delaktighet i de insatser som görs behöver därmed fortsätta.
Uppföljningsfrågor om styrning, ledning och samverkan
Ange om det under året har skett någon förändring eller utveckling under året vad
gäller nämnd och förvaltning som ansvarar för arbetet, var arbete eller tjänst är
placerade, att integrera folkhälsoperspektivet i de olika aktörernas ordinarie
verksamhet, hur ni arbetat för att främja och utveckla prioriterade gruppers
inflytande och delaktighet i de insatser som görs. Om ja, på vilket sätt har det
förändrats eller utvecklats?
Under året har forum för barn och unga där folkhälsostrateg finns med fått en tydligare
struktur. TSK (Trygg och Säker kommun) Unga, där folkhälsostrateg är sammankallande,
är tydliggjord som ett strategiskt forum. Ett kompletterande forum kallat
ungdomskommittén, vilket fokuserar på det operativa arbetet, är format och leds av
verksamhetsutvecklare på omsorgssektionen. Verksamhetsutvecklare och folkhälsostrateg
har nära samverkan. Arbete fortgår för att få bästa flyt i båda grupper. Under 2021 har
Tranemo kommun öppnat en familjecentral vilken ses som en god möjlighet till ökad
samverkan med både region och kommunens verksamheter.
Vilka forum har du/kommunen för att samarbeta/samverka inom folkhälsoarbetet
vad gäller internt i kommunen, med regionens verksamheter och/eller andra externa
aktörer?
Folkhälsostrateg finns med som dels drivande och deltagande i forum som Trygg och
Säker kommun (samverkan med trygghetssamordnare och krisberedskapssamordnare),
TSK Unga (trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete), ungdomskommittén och
Närvårdsamverkan. Samverkan kring ”projekt föreningscoach” sker med
Samhällssektionen och RF Sisu.
Folkhälsostrateg deltar i ”Uppdrag Hälsa” ledd av Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.
Syftet är att öka samverkan kring hälsa för att klara morgondagens utmaningar och ta fram
gemensamma mål kring hälsa och prevention som vi tillsammans arbetar med.
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Folkhälsostrateg deltar även i externa nätverk kring områden ANDT-S, föräldraskapsstöd
samt trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete.
Finns det forum där du saknar tillträde till, eller skulle behöva, för att kunna
förankra och driva folkhälsoarbetet?
Ett forum internt för arbete med föräldraskapsstöd saknas. Området ses som något att
fokusera mer på framöver. Tidigare fanns Föräldraforum med representation från både
kommunens verksamheter och civilsamhället som kyrkan med flera. Familjecentralen ses
som en framgångsfaktor för att få till en bra samverkan kring föräldraskapsstöd.
Närvårdsamverkan har under pandemin handlat mycket om covid-19 och de mer
sjukdomsförebyggande åtgärderna. Det främjande arbetet upplevs av folkhälsostrateg ha
fått stå tillbaka.
Intern samverkan med samhällssektionen kan utvecklas ytterligare för att arbeta mer med
trygghetsfrämjande arbete, meningsfull fritid för barn och unga och goda uppväxtvillkor.
Finns det forum eller verksamheter som du/ni saknar tillträde till för att kunna
samverka med regionen inom folkhälsoarbetet?
Närvårdssamverkan som bör vara ett viktigt forum för de områden som Södra hälso- och
sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument lyfter upplevs som svår att få fart i
gällande folkhälsoarbete såsom gemensamt tvärsektoriellt arbete kring psykisk hälsa,
suicidprevention, barn och unga mm.
Rollen som folkhälsostrateg
Är det några särskilda arbeten eller processer som du deltar i eller driver som du vill
lyfta fram och som inte finns med delen om ”Uppföljning folkhälsoinsatser? Om ja,
vilka?
Folkhälsostrateg är en drivande aktör i arbetet med handlingsplan för arbete med
funktionshinderspolitiken, suicidprevention, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld
och förtryck. Handlingsplaner med tillhörande aktivitetsplaner planeras vara klara under
2022.
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Ekonomisk redovisning för lokalt folkhälsoarbete

Folkhälsoinsatserna är 50/50-finansierade och respektive part avsätter 14 kronor/invånare.
Folkhälsotjänsten finansieras enligt separat avtal. Den ekonomiska redovisningen görs i en
Excelmall och skickas in tillsammans med avtalsuppföljningen.
Det är enbart de insatser som genomförs med gemensamma medel som ska finnas med i
den ekonomiska redovisningen. Lokala insatser som inte finansieras gemensamt inom
avtalet, men som tagits upp i verksamhetsplanen, skrivs in i kolumnen ”Övrigt” i
Excelmallen.
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Uppföljning folkhälsoinsatser

Det som följs upp är vad insatsen har lett till, om insatsen genomfördes enligt plan, en
förklaring till eventuell avvikelse och hur insatsen genomförandes istället, och vad
kommunen tar med sig i det fortsatta arbetet.
Område: 1 - Det tidiga livets villkor
Insats/målgrupp

Genomförande

Uppföljning

Föräldraskapsstöd - Vidmakthållande och utveckling av
Vårdnadshavare
föräldraskapsstöd ABC (Alla Barn i
(barn, unga)
Centrum). Fler ska nås av
föräldraskapsstöd.
Samverkan: Tranemo kommun och
barnhälsovården (BHV)

Planerade fysiska träffar
i ABC styrdes om till
digitalt föräldraskapsstöd
Active Parenting. Fler
har tagit del av det
digitala stödet än de
fysiska träffarna, dock
har fysiska träffar
saknats. Det digitala kan
ses som ett komplement
till de fysiska träffarna.

Familjecentral –
Vårdnadshavare
(barn, unga)

Planering av uppstart familjecentral
2021.
Aktörer som deltar i insatsen är:
Samverkan: Tranemo kommun,
Barnmorskemottagning (BMM) och
barnhälsovården (BHV)

Familjecentral öppnad.
Samverkan mellan
kommun och region
tydliggörs. God potential
som plattform för
samordning av
föräldraskapsstöd och
samverkan med fler
aktörer internt, externt.

Värdegrundsarbete
Skolan

Delta i utveckling av
Värdegrundsarbete i skolan främjande och förebyggande.

I forum TSK Unga förs
dialog kring
värdegrundsarbetet och
folkhälsans deltagande.
Trygghetsfrämjande
insatser sker löpande.
Trygghetsdag kunde inte
genomföras pga.
pandemin, men planeras
genomföras 2022.

Skolan är en stödjande miljö i
uppväxten och en utveckling av
värdegrundsarbetet ses som viktigt i
Tranemo kommun. Insatser kring
värdegrund på mentorstid för ett
tryggare skolklimat och ökad psykisk
hälsa för både pojkar och flickor.
Samverkan kring
unga - främjande
och förebyggande

Bidra med kunskap och kompetens i
samverkan kring unga. För ökad
psykisk hälsa och trygghet för barn
och unga. Samverkan: Tranemo
kommun, UMO, BUP

Omtag och nystart av
ungdomskommitté,
operativt forum som
komplement till
strategiskt forum TSK
Unga. Insats väntas
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förtydliga och
effektivisera
förebyggande och
främjande arbete kring
barn och unga

Övrigt: Kostnaden för föräldraskapsstöd blev högre än planerat då koder för digitala
kurser kostat mer.
Område: 2 - Kunskaper, kompetenser och utbildning
Insats/målgrupp

Genomförande

Uppföljning

Sundare Liv Äldre, yngre äldre

Studiecirkel Livsstil och
Levnadsvanor 55+ ute på orter,
eventuell utveckling digitalt. +. I
samverkan med studieförbund,
pensionärsföreningar

Pga. pandemin har det
inte kunnat genomföras
enligt plan. Ett fåtal
cirklar genomfördes
under november och
december 2021. Inköp av
böcker och material för
framtida bruk.
Samverkan med
studieförbund, och även
Svenljunga kommun,
består och vi satsar på
2022.

ANDT –
handlingsplan mm
(barn, unga)

Bidra med stöd i förankring av plan,
insatser. Samverkan internt Tranemo
kommun

Stöd ges i samverkan i
TSK Unga – strategisk
grupp.

Folkhälsobidrag

Föreningar, Civilsamhälle kan söka
bidrag om max 20 000 kring till
insatser för ökad folkhälsa. Samverkan
Tranemo kommun och civilsamhället

SPF Tranemo tilldelades
folkhälsobidrag á 20 000
kronor för en gedigen
folkhälsoplan. Löpande
dialog sker med SPF och
en ökad samverkan med
andra är något som kan
utvecklas.

Tema Livsviktigt –
föreläsningar
helhetshälsa

Anordna föreläsningar ev. även
digitalt kring helhetshälsa. Samverkan
Tranemo kommun och vårdcentraler

Inte genomfört 2021,
flyttat till 2022.

Övrigt: 2 föreläsningar av Suicide Zero genomförda. En under våren 2021, vilken var
gratis och en under hösten 2021 – kostnad 7500 kr.
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Del av utbildning i projektledning är bekostad av folkhälsomedel. I dialog med
regionens representant.
Inköp av koncept ”Aktivitetsrundan” där samverkan med Dalstorps IF och
samhällssektionen ska ske under 2022.
Bidrag har givits till inköp av broddar för de över 65 år som ansökt.
Område: 5 - Boende och närmiljö
Insats/målgrupp

Genomförande

Uppföljning

Trygghetsinsats –
Områdesbaserat –
Solgård, Tranemo
samhälle. Barn,
unga, vuxna

Del i ett övergripande
trygghetsfrämjande arbete. En del i
arbetet är att skapa och utveckla
mötesforum för barn/unga - äldre
Aktörer som deltar i insatsen är:
Tranemo kommun, kommunpolis och
Tranemo Bostäder (kommunalt
bostadsbolag)

Uppstart
Grannsamverkan i
flerfamiljshus. Arbete
fortgår långsiktigt och
fler aktörer är tänkta att
kopplas på. Relationsskapande mötesforum
inte formade än, då
fysiska träffar inte
kunnat genomföras pga.
pandemi och
distansarbete

Trygghetsinsats –
Områdesbaserat –
Limmared. Barn,
unga, vuxna

Del i ett övergripande
trygghetsfrämjande arbete. En del i
arbetet är att skapa och utveckla
mötesforum för barn/unga - äldre
Aktörer som deltar i insatsen är:
Tranemo kommun, kommunpolis och
Tranemo Bostäder (kommunalt
bostadsbolag)

Ett trygghetsmöte har
genomförts. Arbete
fortgår långsiktigt och
fler aktörer är tänkta att
kopplas på. Att framgent
starta grannsamverkan i
flerfamiljshus ses som en
del. Relationsskapande
mötesforum inte formade
än, då fysiska träffar inte
kunnat genomföras pga.
pandemi och
distansarbete

Trygghetsmöten,
Del i ett övergripande
Trygghetsvandringar trygghetsfrämjande arbete. En del i
Hela befolkningen
arbetet är att skapa och utveckla
mötesforum för barn/unga - äldre
Aktörer som deltar i insatsen är:
Tranemo kommun, kommunpolis och
Tranemo Bostäder (kommunalt
bostadsbolag)

Planerade utvecklade
trygghetsmöten har
skjutits fram pga.
pandemin. Fysiska
träffar är förutsättningen
för bäst resultat. Struktur
framtagen och hoppas
skrida till verket 2022.
Årlig
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trygghetsundersökning
genomförd digitalt.
Grannsamverkan,
Hela befolkningen

Stimulansbidrag á 2000 kr för
trygghetsfrämjande insatser i
samverkan mellan Tranemo kommun
och civilsamhället.

Årlig träff har hållits i
samverkan med
Svenljunga kommun.
Fyra grupper har ansökt
och fått bidrag utbetalt.

Övrigt:

Område: 7-Kontroll, inflytande och delaktighet
Insats/målgrupp

Genomförande

Uppföljning

Att växa upp i
Tranemo kommun

Dialogträffar med förarbete och
efterarbete- stärka ungas möjligheter
till inflytande i de demokratiska
processerna. Samverkan Tranemo
kommun och civilsamhälle.

Pga. pandemin har det
inte kunnat genomföras
helt enligt planerat.
Fysiska dialogträffar har
omformats till en podd

Idéburet Offentligt
Partnerskap, Hela
befolkningen

Se över möjligheter till IOP mellan
kommun och föreningar. Nätverkande.
Folkhälsan som bidragande part i
arbetet med ökad samverkan med
civilsamhället.

Pga. pandemin har det
inte kunnat genomföras
enligt planerat. Endast
möten inom den
kommunala
förvaltningen.

Föreningscoach,
Hela befolkningen

Utveckla samverkan mellan kommun
och föreningar. Aktörer som deltar i
insatsen är: Tranemo kommun och RF
SISU.

Bidrag á 50 000 kronor
har givits till
förningscoach. Projektet
fortskrider enligt plan,
dock med mindre fysiska
träffar. Ökad samverkan
mellan föreningar ortsvis
upplevs.

Barn, unga, vuxna

Övrigt: Projekt Föreningscoach samfinansieras med Samhällssektion och RF SISU.

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, budget och ekonomisk redovisning samverkansavtal folkhälsa

Tranemo kommun
Budget folkhälsotjänst och folkhälsoinsatser 2021
Medel för folkhälsostrategtjänst
Tjänst folkhälsostrateg (lön inkl. lönebikostnader)
Eventuell motfinansiering av
folkhälsostrategtjänsten
Summa totala tjänster
Eventuella kommentarer:

Medel för lokala folkhälsoinsatser
Folkhälsoinsatser 14 kronor/invånare och part

HSNS
390 000

390 000

HSNS
167 104

2022-03-17

Resultat folkhälsotjänst och folkhälsoinsatser 2021
Budget

Kommun

HSNS

251 186

390 000

251 186

Budget

Kommun
167 104

Överflyttade medel från 2020 på eget initiativ
enligt avtal*
Överflyttande medel från 2020 efter beviljad
43 000
43000
ansökan till HSNS*
Eventuella andra medel
210 104
210 104
Summa totala folkhälsomedel
*=Medel som inte används under 2021 ska återbetalas till respektive part.

Utfall

Kommun
251 186

390 000
251 186
Eventuella kommentarer:

Övrigt

HSNS

50 000

50 000

116 104

Utfall

Kommun
116 104

43 000

43 000

159 104

159 104

Redovisningen är:

Eventuella kommentarer till budget

Resultat

HSNS

Övrigt
50 000

50 000

Kommun
0

0 Noll (0) =

0

0 använts

0

0

medlen har

Resultat

HSNS

Kommun

enligt budget

Övrigt

51 000

51 000

0

0

0

0

0

0

0
51 000

0
51 000

0
0

Preliminär

0

Slutlig

Eventuella kommentarer till den ekonomiska redovisningen

Medel som flyttats över från 2020 till 2021 efter beviljad ansökan: 43 000 kr. Kommunens Summa HSNS-medel som inte använts under året: 6 400 kr. Medlen betalas
tillbaka till HSNS. Medlen avser studiecirkeln Sundare Liv som ej kunde
motfinansiering sker via arvodering av ledare i Sundare liv samt tjänster.
genomföras 2021 då cirkelns huvudsyfte är social samvaro och fysiska möten.
HSN har beviljat Tranemo kommuns ansökan att föra över 44 600 kronor från
2021 till 2022 för insatser som ej kunnat genomföras pga pandemin. De
fördelas enligt följande: Sundare Liv - Studiecirkel Livsstil och Levnadsvanor
55+, 10000 kr. Trygghetsfrämjande insatser - skapa fysiska mötesplatser och
ökad dialog, 30000 kr. Föreläsningar Tema Livsviktigt 4600 kr.

Tranemo kommun
Detaljbudget folkhälsoinsatser 2021
Folkhälsoinsatser
1. Det tidiga livets villkor
Föräldraskapsstöd
Familjecentral - uppstart
Värdegrundsarbete Skolan
Samverkan kring unga – främjande och
förebyggande
2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
Sundare Liv**
ANDT - handlingsplan
Folkhälsobidrag
Tema Livsviktigt – föreläsningar helhetshälsa***
**Inklusive 20 000 överflyttade och
motfinansierade medel
***Inklusive 15 000 överflyttade och
motfinansierade medel

Budget
HSNS

Kommun

7. Kontroll, inflytande och delaktighet
Att växa upp i Tranemo kommun
Idéburet Offentligt Partnerskap
Föreningscoach
Aktivitetsrundan - inköp
Summa

Övrigt

HSNS

Kommun

Resultat
Kommun
0
-15 000
7 500
2 500

15 000
10 000
10 000

6 400
0
0
15 000
0
0

6 400
0
0
15 000
0
0

0
0
0
0
0
0

6 204

6 400

6 400

0

0

0

0

0

0

0

-5 000
0
0
6 000

0
0
0

17 500
3 000
2 000

0
0
0

15 000
12 500
7 500

30 000
5 000
5 000

30 000
5 000
5 000

15 000

15 000

8 600

8 600

30 000
10 000
10 000

30 000
10 000
10 000

15 000
10 000
10 000

12 604

12 604

6 204

10 000

10 000

4 000

4 000

25 000
5 000
10 000

25 000
5 000
10 000

7 500
2 000
8 000

7 500
2 000
8 000

17 500
3 000
2 000

15 000
7 500
25 000

210 104

210 104

5 000

HSNS

-5 000
0
0
6 000

15 000
7 500
25 000

5 000

Övrigt

Noll (0) = medlen använda enligt budget

0
-15 000
7 500
2 500

15 000
12 500
7 500

Utbildning projektledning (se kommentarsruta)
5. Boende och närmiljö
Ökad trygghet i ort Limmared
Ökad trygghet i Tranemo centralort, område
Solgård***
Trygghetsmöten, Trygghetsvandringar
Grannsamverkan
****Inklusive 8 000 överflyttade och
motfinansierade medel

Utfall

Övrigt

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 000
5 000
10 000
10 000
0
2 500
2 500
5 000
5 000
0
25 000
25 000
0
0
0
10 300
10 300
-10 300
-10 300
0
0
0
0
159 104
159 104
0
51 000
51 000
0
Eventuella kommentarer till detaljbudgetens ekonomiska redovisning
Kommunens motfinansiering av överflyttade medel från 2020 till 2021 (43 000
kr) sker via arvodering av ledare i Sundare liv samt tjänster.
Medel som inte nyttjats under 2021 och som betalas tillbaka till HSNS: 6 400
kronor. Medlen avser studiecirkeln Sundare Liv som ej kunde genomföras 2021
då cirkelns huvudsyfte är social samvaro och fysiska möten. En ökad post på
föräldraskapsstöd då inköp av digitalt föräldraskap kostade mer. Medel har

10000 utbildning

Broddar ca 6000

15000 Aktivitetsrundan

1/1

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Västra Götalandsregionen
2020-07-02

Samverkansavtal avseende lokalt
folkhälsoarbete i Tranemo kommun
för perioden 2021-2024

Diarienummer: HSNS 2020-00109

Samverkansavtal avseende lokalt
folkhälsoarbete
Bakgrund

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har för avsikt att teckna två folkhälsoavtal med
respektive kommun inom sitt geografiska område. Det ena avtalet, Samverkansavtal
avseende lokalt folkhälsoarbete, är ett avtal som gäller det lokala folkhälsoarbetet. Det
innebär lokala systematiska och målinriktade insatser för att förbättra befolkningens hälsa
och att utjämna skillnader i hälsa. Det andra avtalet, Samverkansavtal avseende
folkhälsotjänst, gäller tjänsten som driver det lokala folkhälsoarbetet (diarienummer HSNS
2020-00117). Båda avtalen hänger samman och är beroende av varandra.
Detta avtal reglerar det lokala folkhälsoarbetet. Avsikten med avtalen är att underlätta det
tvärsektoriella samarbetet för att få ett bättre resursutnyttjande och större genomslagskraft.

1. Avtalsparter

Detta avtal är slutet mellan Tranemo kommun, nedan kallad kommunen, och Västra
Götalandsregionen genom södra hälso- och sjukvårdsnämnden, nedan kallad HSNS.
Avtalet avser samverkan och samfinansiering av lokalt folkhälsoarbete i Tranemo
kommun.

2. Avtalsperiod

Detta avtal gäller under perioden 1 januari 2021 till 31 december 2024.

3. Utgångspunkter för samverkansavtalen

En ökad jämlikhet i hälsa är en förutsättning för att uppnå ett långsiktigt socialt
hållbart samhälle och ska särskilt beaktas i detta avtal. Ett socialt hållbart samhälle
innebär att mänskliga rättigheter respekteras och att inga grupper missgynnas
strukturellt. Barn och ungas behov och rättigheter ska säkerställas.
Nedan internationella och nationella styrande dokument anger riktningen för
folkhälsoarbetet medan regionala och lokala styrande dokument, tillsammans med
dialoger mellan kommunen och HSNS, utgör grunden för prioriteringar och insatser
inom samverkansavtalet.
Det övergripande målet för Sveriges nationella folkhälsopolitik är
”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela
befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”.
Folkhälsopolitiken är tvärsektoriell och de åtta folkhälsopolitiska målområdena ger
vägledning för den palett av åtgärder som behövs och som skär över flera olika
samhällsområden.
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FN:s Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Flera av de
17 globala målen för hållbar utveckling har en direkt koppling till jämlik hälsa. De
globala målen förenar ett stort antal etablerade principer och perspektiv som är
centrala för folkhälsoarbetet. Det gäller till exempel mänskliga rättigheter och
jämställdhet, liksom specifika gruppers villkor eller rättigheter, eller enskilda
sakfrågor. Främjande och förebyggande insatser för en god och jämlik folkhälsa är
en integrerad del i målens alla delar och en förutsättning för en socialt, miljömässigt
och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling.
I det längre perspektivet syftar folkhälsoarbete till att sluta de påverkbara
hälsoskillnaderna inom en generation, vilket är i linje med Agenda 2030 och
utgångspunkterna för att öka jämlikheten inom och mellan länder och säkerställa att
ingen lämnas utanför.
Regionala och kommunala styrande dokument och uppdrag som ligger till grund för det
lokala folkhälsoarbetet är:
•
•
•

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030
Södra hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument
Kraftsamling fullföljda studier

•
•

Vision och Strategisk plan för Tranemo kommun
Riktlinjer för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

Eftersom styrande dokument och uppdrag har olika giltighetstid, kan dessa komma att
ersättas under avtalsperioden.

4. Styrning och ledning

Folkhälsoarbetet ska innehålla systematiska och målinriktade insatser för att förbättra
befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa. Det ska bedrivas med utgångspunkt i
hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga befolkningens livsvillkor och levnadsvanor.
Arbetet ska omfatta både hälsofrämjande och förebyggande insatser. Folkhälsoarbetet ska
vara långsiktigt, utgå från identifierade behov hos befolkningen samt bedrivas i samverkan
med olika samhällsaktörer.

4.1 Gemensam styrning och ledning

Politiker i kommunen och HSNS ska varje vår ha en dialog för att följa upp föregående års
folkhälsoarbete och identifiera gemensamma prioriteringar för kommande års
folkhälsoarbete. Även berörda tjänstepersoner inom folkhälsoarbetet deltar på dialogen.
HSNS är inbjudande part.
Varje höst samlas HSNS och kommunerna i syfte att öka kunskaper, sprida erfarenheter
samt utveckla samarbetet inom folkhälsoområdet för att främja jämlik hälsa och livsvillkor.
Samlingen, som kan vara i form av en folkhälsokonferens, planeras gemensamt av
parternas tjänstepersoner. HSNS är inbjudande part.
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4.2 Lokal styrning och ledning

Det lokala folkhälsoarbetet ska ha en politisk styrning och bedrivas strategiskt.
Folkhälsoarbetet förankras i den kommunala förvaltningen genom att folkhälsostrategen
regelbundet för dialog med kommunledningen eller en motsvarande strategisk grupp.
Folkhälsostrategen ska ha tillgång till, och föra dialog med, relevanta politiska nämnder
och forum.
Det är viktigt att fortsätta arbetet med att synkronisera folkhälsoarbetets planeringsprocess
med den kommunala planerings- och budgetprocessen, att integrera folkhälsoperspektivet i
de olika aktörernas ordinarie verksamhet och att styra mot att de insatser som görs främjar
utvecklingen av en mer jämlik hälsa. Arbetet med att främja och utveckla prioriterade
gruppers inflytande och delaktighet i de insatser som görs behöver därmed fortsätta.
En verksamhetsplan för det lokala folkhälsoarbetet tas fram årligen enligt överenskommen
mall. Verksamhetsplanen, med budget och planerade insatser, sammanställs av
kommunens folkhälsostrateg i dialog med ansvarig kontaktpersonen på koncernkontoret,
Västra Götalandsregionen. Folkhälsostrategen ansvarar för att planen är parterna tillhanda
senast den 31 oktober. Planen beslutas av ansvarig styrelse/nämnd i kommunen och av
HSNS.

4.3 Folkhälsostrateg

Till arbetet med folkhälsa ska en heltid folkhälsostrateg vara anställd med kommunen som
huvudman och med arbetsgivaransvar. Detta regleras i ”Samverkansavtal avseende
folkhälsotjänst från den 1 januari 2021 och tills vidare”, diarienummer HSNS 2020–00117.

4.4 Regiongemensam insamling av hälsodata

Parterna är överens om att tillsammans stödja de undersökningar som är av gemensamt
intresse för att få statistik på befolkningens hälsa och levnadsvanor.

5. Uppföljning

Parterna ska varje år följa upp hur folkhälsoarbetet utvecklats och hur avtalen följts. Detta
sker skriftligt enligt överenskommen uppföljningsmall och via den årliga dialog som
beskrivs under 4.1. Uppföljningsmallen kan komma att revideras under avtalstiden.
Uppföljningen skickas till ansvarig kontaktperson på koncernkontoret senast den 25
januari. Om den ekonomiska redovisningen inte är klar den 25 januari, skickar
kommunen sin slutliga ekonomiska redovisning senast den 15 februari. Uppföljning
med ekonomisk redovisning ska även skickas till kommunstyrelsen.
Ansvarig kontaktpersonen på koncernkontoret tar på HSNS uppdrag initiativ till möte med
kommundirektören, och/eller den chef som ansvarar för folkhälsoarbetet, under
avtalsperioden.
Folkhälsostrategen ansvarar för att följa upp folkhälsoarbetet och rapportera eventuella
avvikelser, jämfört med planerade folkhälsoinsatser och/eller budget, till kommunledning
och till ansvarig kontaktpersonen på koncernkontoret.
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6. Ekonomi
6.1 Finansiering

Avtalsparterna svarar gemensamt för finansieringen av insatser utifrån beslutad
verksamhetsplan. Fördelningsprincipen för finansieringen av folkhälsoinsatser är hälften
vardera för HSNS och kommunen. Som finansiering kan räknas direkt avsatta medel eller
tjänst för att utveckla eller driva folkhälsoinsatser inom beslutad verksamhetsplan.
Tjänsten eller insatsen ska inte ingå i kommunens ordinarie åtagande, uppdrag eller
uppgifter och kan räknas som godkänd först när verksamhetsplanen beslutats av HSNS och
kommunen.

6.2 Ersättning

Hälso- och sjukvårdsnämnden ersätter kommunen med 14 kronor per invånare och år för
folkhälsoinsatser. Kommunen bidrar med motsvarande 14 kronor per invånare och år för
folkhälsoinsatser. För 2021 års budget används antalet invånare som enligt SCB:s statistik
bor i kommunen den 31/12 2019. För 2022 används SCB:S statistik för 2020 och så vidare.
Verksamhetsmedlen ska i första hand användas under samma år då ersättningen betalas ut.
Om det finns oförbrukade verksamhetsmedel kan kommunen på eget initiativ föra över
10%, dock maximalt 50 000 kronor, av de totala verksamhetsmedlen till nästkommande år.
Detta kan enbart ske om verksamhetsmedel för en pågående eller planerad insats inte
kommer att förbrukas under innevarande budgetår, men att insatsen även ska pågå under
nästkommande år. Vid dessa fall ska insatsen skrivas in i kommande års verksamhetsplan
och det ska tydligt framgå hur medlen ska användas. Överförda medel får inte föras över
ytterligare ett år utan ska då betalas tillbaka till HSNS.
Om överskottet överstiger 10%, eller 50 000 kronor, av de totala verksamhetsmedlen, kan
kommunen skicka en skriftlig förfrågan till HSNS om att flytta medel till nästkommande
år. Den skriftliga förfrågan ska innehålla en tydlig plan för hur medlen ska användas.
Planen ska vara HSNS tillhanda senast den 31:e oktober. Nämnden fattar beslut med
planen som grund. Om nämnden godkänner förfrågan ska uppföljningen ske inom ramen
för ordinarie avtalsuppföljning och tydligt redovisas i budgeten. Överförda medel får inte
föras över ytterligare ett år utan ska då betalas tillbaka till HSNS.
Om medel flyttas till nästkommande år ska kommunen gå in med motsvarande resurser.
Resurserna kan vara av annan karaktär än ekonomiska medel.
Överblivna verksamhetsmedel som saknar plan för nästkommande år ska betalas tillbaka
till respektive avtalspart inom ramen för innevarande budgetår.
Om det vid avtalsperiodens slut finns överblivna verksamhetsmedel ska dessa återbetalas
till respektive huvudman.

6.3 Utbetalning

HSNS betalar ut ersättning till kommunen två gånger per år, i mars och september, med
lika delar för första respektive andra halvåret. Den årliga planen med budget fungerar som
grund för utbetalning.
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7. Omförhandling, tvist eller hävning av avtal

Vid eventuell tvist om tolkning och tillämpning av detta avtal löses frågan i första hand
genom förhandlingar mellan berörda tjänstepersoner, i andra hand mellan berörda
presidier.
Väsentligt ändrade förutsättningar som påverkar avtalet ska skriftligen meddelas andra
parten. Parterna har då, eller om villkoren i detta avtal inte uppfylls, rätt att kräva
omförhandling av avtalet. Ändringar och tillägg till detta avtal ska skriftligen godkännas av
båda parterna för att vara gällande.
Begäran om omförhandling ska meddelas den andra parten skriftligen senast juni månad,
inför nästkommande år.
Vardera parten har rätt att häva avtalet om parterna inte kan komma överens, om den andra
parten åsidosätter villkor som är av väsentlig betydelse för motparten, eller om den andra
parten inte utför sina åtaganden. Om rättelse inte sker inom 30 dagar efter skriftlig erinran
kan avtalet hävas. Eventuell hävning sker skriftligt och gäller, från månadsskiftet, 6
månader efter det att skrivelsen inkommit.

Borås den………………..

Tranemo den………………..

……………………………..
Cecilia Andersson
Ordförande
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden

……………………………..
Tony Hansen
Ordförande kommunstyrelsen
Tranemo kommun

……………………………..
Tomas Andersson
Koncernkontoret
Ansvarig tjänsteperson

……………………………..
Carita Brovall
Kommunchef

Diarienummer: HSNS 2020-00109

2020-07-02
Dokumentnamn: Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Tranemo kommun för perioden 20212024
Diarienummer: HSNS 2020-00109
Kontaktperson: Lars Paulsson, koncernkontoret, avdelning social hållbarhet
E-post: lars.pausson@vgregion.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lärandeutskottet
2022-02-17

§ 4 SAMRÅD AU och LU - Start av gymnasiesärskola 2022-2023 (lokal)
KS/2021:616
Lärandeutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
•

Startar gymnasiesärskola från och med HT 2022

Lärandeutskottets förslag till kommunstyrelsen
•

Ställer i ordning och förbereder lokaler för gymnasiesärskoleverksamheten i huset för
Grundsärskolan

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska
alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ
inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Beslutsmotivering
Genom att Tranemo kommun själva anordnar gymnasiesärskola skapas bättre
förutsättningar för förberedelse inför vuxenlivet genom bibehållen kontinuitet för eleverna i
en uppbyggd trygg miljö. Det kommer också att vara lättare att bygga upp samverkan med
en eventuell kommande arbetsplats och LSS. Eleverna slipper restid och får mer fritid. Ovan
nämnda positiva effekter finns det samsyn runt med Omsorgssektionen. (Bilaga 4)
Verksamhetskostnaderna minskar.

Ärendet
Lärandeutskottet gav förvaltningen i uppdrag 2021-12-09 §69 att ta fram ett beslutsunderlag
för att starta gymnasiesärskola, individuella program från och med läsåret 2022 - 2023.
Allmänna utskottet gav förvaltningen i uppdrag 2021-12-09 §177 att ta fram ett
beslutsunderlag för en lösning av lokalfrågan när det gäller uppstart av gymnasiesärskola,
individuellt program från och med läsåret 2022 - 2023.

Förvaltningen föreslår ett återinförande av gymnasiesärskolans individuella program i
Tranemo kommun i enlighet med Bilaga 1 - 3.
Verksamheten placeras i samma fastighet som Grundsärskolans verksamhet idag bedrivs i.
Lokalerna utökas med att andra planet också tas i anspråk.
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lärandeutskottet
2022-02-17
Nuvarande verksamhet för grundskolan åk 1 - 3 på andra plan flyttas till paviljonger vilket
också ger mervärdet att lösa ett av de nuvarande lokalbehoven som identifierats i översynen
av Tranängskolans område sedan 2018.

Ekonomisk påverkan
Finansiering sker genom:
•

minskade kostnader för interkommunala ersättningar 2022: 110 000kr

•

tillkommande uppstartskostnader 100 000 kr

•

minskade kostnader för transporter 240 000 kr

•

inom Lärandesektionens ram. 26 500 kr/mån (6 mån ger 159 000 kr)

•

Nettoeffekt: ca 91 000 kr

•

Inom investeringsmedel för förvaltningen för etablering av paviljongerna
Leverantörskostnad 500 000 kr
Markarbeten ca 300 000 kr
Larm, läs, passage ca 75 000 kr
Bygglov/Byggherrekostnader ca 50 000 kr
Oförutsett ca 100 000 kr
Summa: ca 1 025 000 kr

Samråd genomförs mellan lärandeutskottet och allmänna utskottet

Barnkonventionen
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-01-28

Bilaga 1 Underlag för beslut av återinförande av gymnasiesärskola
Bilaga 2 Kostnadsberäkning lokaler
Bilaga 3 Placering av paviljong
Bilaga 4 Utlåtande kring uppstart av Gymnasiesärskola
Föredragning och debatt
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lärandeutskottet
2022-02-17
Tf. sektionschef Christina Josefsson föredrar ärendet.

Beslutet skickas till
Lärandesektionen
Ekonomifunktionen

Slutinstans
Lokaler kommunstyrelsen
Uppstart av gymnasiesärskola kommunfullmäktige

Status
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Vår ref: Per Ambjörnsson
Administrativ chef
Datum: 2022-01-28
Dnr: KS/2021:616

Tjänsteskrivelse om start av gymnasiesärskola
Lärandeutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
•

Startar gymnasiesärskola från och med HT 2022

Lärandeutskottets förslag till kommunstyrelsen
•

Ställer i ordning och förbereder lokaler för
gymnasiesärskoleverksamheten i huset för Grundsärskolan

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska
alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ
inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Beslutsmotivering
Genom att Tranemo kommun själva anordnar gymnasiesärskola skapas bättre
förutsättningar för förberedelse inför vuxenlivet genom bibehållen kontinuitet
för eleverna i en uppbyggd trygg miljö. Det kommer också att vara lättare att
bygga upp samverkan med en eventuell kommande arbetsplats och LSS.
Eleverna slipper restid och får mer fritid. Ovan nämnda positiva effekter finns
det samsyn runt med Omsorgssektionen. (Bilaga 4)
Verksamhetskostnaderna minskar.

Ärendet
Lärandeutskottet gav förvaltningen i uppdrag 2021-12-09 §69 att ta fram ett
beslutsunderlag för att starta gymnasiesärskola, individuella program från och
med läsåret 2022 - 2023.
Allmänna utskottet gav förvaltningen i uppdrag 2021-12-09 §177 att ta fram ett
beslutsunderlag för en lösning av lokalfrågan när det gäller uppstart av
gymnasiesärskola, individuellt program från och med läsåret 2022 - 2023.

Förvaltningen föreslår ett återinförande av gymnasiesärskolans individuella
program i Tranemo kommun i enlighet med Bilaga 1 - 3.
Verksamheten placeras i samma fastighet som Grundsärskolans verksamhet idag
bedrivs i. Lokalerna utökas med att andra planet också tas i anspråk.
Nuvarande verksamhet för grundskolan åk 1 - 3 på andra plan flyttas till
paviljonger vilket också ger mervärdet att lösa ett av de nuvarande lokalbehoven
som identifierats i översynen av Tranängskolans område sedan 2018.

Ekonomisk påverkan
Finansiering sker genom:
•

minskade kostnader för interkommunala ersättningar 2022: 110 000kr

•

tillkommande uppstartskostnader 100 000 kr

•

minskade kostnader för transporter 240 000 kr

•

inom Lärandesektionens ram. 26 500 kr/mån (6 mån ger 159 000 kr)

•

Nettoeffekt: ca 91 000 kr

•

Inom investeringsmedel för förvaltningen för etablering av paviljongerna
Leverantörskostnad 500 000 kr
Markarbeten ca 300 000 kr
Larm, läs, passage ca 75 000 kr
Bygglov/Byggherrekostnader ca 50 000 kr
Oförutsett ca 100 000 kr
Summa: ca 1 025 000 kr

Barnkonventionen
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-01-28
Bilaga 1 Underlag för beslut av återinförande av gymnasiesärskola
Bilaga 2 Kostnadsberäkning lokaler
Bilaga 3 Placering av paviljong
Bilaga 4 Utlåtande kring uppstart av Gymnasiesärskola

Föredragning och debatt
Förslag till beslut på sammanträdet
Beslutsgång
Uppgift om hur beslutet kan överklagas
Beslutet skickas till
Lärandesektionen
Ekonomifunktionen

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Slutinstans
Lokaler kommunstyrelsen
Uppstart av gymnasiesärskola kommunfullmäktige

Status

Christina Josefsson

Per Ambjörnsson

Tf. Sektionschef

Administrativ chef

Vår ref: Anne Steine
Processekreterare
Datum: 2022-02-07
Dnr: KS/2021:616

Tjänsteskrivelse om start av gymnasiesärskola
Förslag till beslut
•

Flyttar paviljonger från Grimsåsskolan till Tranängskolan för användande
som ersättningslokaler för Tranängskolan F-3.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska
alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ
inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Beslutsmotivering
Genom att Tranemo kommun själva anordnar gymnasiesärskola skapas bättre
förutsättningar för förberedelse inför vuxenlivet genom bibehållen kontinuitet
för eleverna i en uppbyggd trygg miljö. Det kommer också att vara lättare att
bygga upp samverkan med en eventuell kommande arbetsplats och LSS.
Eleverna slipper restid och får mer fritid. Ovan nämnda positiva effekter finns
det samsyn runt med Omsorgssektionen. (Bilaga 4)
Verksamhetskostnaderna minskar.

Ärendet
Lärandeutskottet gav förvaltningen i uppdrag 2021-12-09 §69 att ta fram ett
beslutsunderlag för att starta gymnasiesärskola, individuella program från och
med läsåret 2022 - 2023.
Allmänna utskottet gav förvaltningen i uppdrag 2021-12-09 §177 att ta fram ett
beslutsunderlag för en lösning av lokalfrågan när det gäller uppstart av
gymnasiesärskola, individuellt program från och med läsåret 2022 - 2023.
Förvaltningen föreslår ett återinförande av gymnasiesärskolans individuella
program i Tranemo kommun i enlighet med Bilaga 1 - 3.
Verksamheten placeras i samma fastighet som Grundsärskolans verksamhet idag
bedrivs i. Lokalerna utökas med att andra planet också tas i anspråk.

Nuvarande verksamhet för grundskolan åk 1 - 3 på andra plan flyttas till
paviljonger vilket också ger mervärdet att lösa ett av de nuvarande lokalbehoven
som identifierats i översynen av Tranängskolans område sedan 2018.

Ekonomisk påverkan
Finansiering sker genom:
•

minskade kostnader för interkommunala ersättningar.

•

minskade kostnader för transporter.

•

inom Lärandesektionens ram tas driftskostnader.

•

inom investeringsmedel för förvaltningen för etablering av paviljongerna
(Det finns inte medel i Lärandesektionens investeringsbudget för detta)
Leverantörskostnad

500 000 kr

Markarbeten

ca 300 000 kr

Larm, lås, passage

ca 75 000 kr

Bygglov, byggherrekostnader

ca 50 000 kr

Oförutsett

ca 100 000 kr

Summa

ca 1 025 000 kr

Barnkonventionen
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-01-28
Bilaga 1 Underlag för beslut av återinförande av gymnasiesärskola
Bilaga 2 Kostnadsberäkning lokaler
Bilaga 3 Placering av paviljong
Bilaga 4 Utlåtande kring uppstart av Gymnasiesärskola

Föredragning och debatt
Förslag till beslut på sammanträdet
Beslutsgång
Uppgift om hur beslutet kan överklagas
Beslutet skickas till
Lärandesektionen
Ekonomifunktionen

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status

Kajsa Montan

Anne Steine

Funktionschef

Processekreterare

Vår ref: Eva-Lena Wass
Rektor
Datum: 2021-12-17

Underlag för beslut om återinförande av Gymnasiesärskolans
individuella program i Tranemo kommun
Bakgrund
Gymnasiesärskolan är en utbildningsverksamhet för elever med intellektuell
funktionsnedsättning som ska ge eleverna en god grund för yrkesliv och fortsatta studier,
personlig utveckling och deltagande i samhället. De flesta elever som påbörjar en
gymnasiesärutbildning kommer från grundsärskolan. Gymnasiesärskolan består av
nationella program och individuella program.
De individuella programmen i gymnasiesärskolan är till för elever som inte har
förutsättningar att läsa ett nationellt program och behöver en utbildning som är anpassad
för de egna förutsättningarna. Där läser eleven ämnesområden istället för ämnen. Eleven
kan även i sin utbildning ha praktik om rektor bedömer att det är bra för eleven.
Den garanterade undervisningstiden för individuella program är 3 600 timmar fördelade
på fyra år. För varje ämnesområde finns en ämnesområdesplan. Eleverna får inte betyg,
istället för betyg i ämnesområdena, bedömer och utvärderar läraren elevens kunskaper
utifrån krav på grundläggande och fördjupade kunskaper.
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Utbildningen ska ge eleverna kunskaper för ett så självständigt och aktivt liv som möjligt
samt för att kunna delta i samhällslivet. Innehållet på ett individuellt program kan
utformas utifrån varje individs behov och förutsättningar. De individuella programmen
innehåller dessa ämnesområden:
• estetisk verksamhet
• hem- och konsumentkunskap
• idrott och hälsa
• natur och miljö
• individ och samhälle
• språk och kommunikation.
Tranemo kommun har tidigare haft gymnasiesärskolans individuella program. År 2012
togs beslut om att inte längre driva denna verksamhet på grund av sviktande
elevunderlag. Eleverna från Tranemo kommun har därefter haft sin undervisning förlagd
till närliggande kommuner, under senaste åren Borås och Gislaveds kommuner. En
vanlig skoldag hämtas eleven med taxi i hemmet, körs till skolan där hen har sin
undervisning för att på eftermiddagen hämtas med taxi i skolan för att köras hem. Detta
Lärandesektionen, Tranängskolan 7-9
Postadress: 514 80 Tranemo Besöksadress: Brogatan, Tranemo
Telefon: 0325-57 66 00 Telefax: 0325-57 67 47 Direkt: 0325-57 66 04 Mobil: 076-643 08 98
E-post: evalena.wass@tranemo.se www.tranemo.se
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är en process som tar mycket energi från eleven, inkräktar på hens fritid men som även är
mycket kostnadskrävande för kommunen.

Elevunderlag
Elevunderlaget är baserat på de elever som i dagsläget finns i grundsärskolan i Tranemo
kommun och som läser ämnesområden. Elevunderlag finns framtaget för kommande fem
läsår men kan komma och förändras beroende på in- och utflyttningar i kommunen.
Möjlighet finns även att ta emot elever från andra kommuner såsom Svenljunga, som inte
har någon Gymnasiesärskola, vilket i så fall skulle utöka antalet elever.

Lå 2022-2023
HT-22
Åk 1
Åk 2

Elev 2
Elev 1

Lå 2023-2024

VT-23
Elev 2
Elev 1

Åk 3

HT-23

Lå 2024-2025

VT-24

HT-24

2 elever

2 elever

HT-25

Elev 3

Elev 3

Elev 4

Elev 4

Elev 2
Elev 1

Elev 3

Elev 3

Elev 4

Elev 4

Elev 2
Elev 1

Elev 2
Elev 1

Elev 3
Elev 2
Elev 1

3 elever

3 elever

4 elever

4 elever

4 elever

Lå 2026-2027

VT-26

Elev 2
Elev 1

Åk 4
Summa:

Lå 2025-2026

VT-25

HT-26

VT-27

Elev 6
Elev 5

Elev 6
Elev 5

Elev 3

Elev 4

Elev 4

Elev 2
Elev 1

Elev 3

Elev 3

4 elever

4 elever

4 elever

Förutsättningar
Ekonomi
Kostnadsberäkningarna nedan visar på att det redan vid uppstart med två elever finns en
nettovinst på läsårsbasis på lite drygt 650 tkr. Med fyra elever på plats och en uppbyggd
verksamhet kommer nettovinsten att öka. En precis siffra är här svår att ge då
resekostnaderna varierar beroende på vilka elever som är mottagna i verksamheten.
Lå 2022-2023

Lå 2023-2024

Lå 2024-2025

Lå 2025-2026

Lå 2026-2027

Tjänst assistenter:

1,5

735 000 kr

2,5

1 225 000 kr

3,5

1 715 000 kr

3,5

1 715 000 kr

3,5

Tjänst lärare:

0,5

328 000 kr

0,5

328 000 kr

0,5

328 000 kr

0,5

328 000 kr

0,5

Personalkostnad:
Intäkt annan kommun:
Summa personalkostnad:

1 elev

1 063 000 kr
642 000 kr
421 000 kr

Kostnad GisGym:

1 elev

642 000 kr

Skillnad:

Tillkommande kostnader:

1 elev

1 553 000 kr
642 000 kr
911 000 kr

2 elever

1 284 000 kr

221 000 kr

2 elever

2 043 000 kr
1 284 000 kr
759 000 kr

2 elever

1 284 000 kr

373 000 kr

Summering (estimerad):

OBS! Detta inkluderar uppstartskosnader och är ej kostnader på årlig basis
Mobiltelefon
Digitala verktyg (iPads, datorer mm)
Undervisningsmaterial
Förbrukningsmaterial
Resor (studiebesök etc.)
Ev. möblering
100 000 kr

Minskade kostnader:

Resor till och från skolan (1 elev)

525 000 kr

1 715 000 kr
328 000 kr

2 elever

2 043 000 kr
1 284 000 kr
759 000 kr

1 elev

2 043 000 kr
642 000 kr
1 401 000 kr

2 elever

1 284 000 kr

3 elever

1 926 000 kr

525 000 kr

525 000 kr

530 000 kr

Personal
Befintlig personal på grundsärskolan kan i nuläget omorganiseras till att undervisa på
gymnasiesärskolan då elevantalet som helhet är mindre än tidigare. Det innebär att
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eleverna som påbörjar sin utbildning i gymnasiesärskolan kan behålla den personal de är
vana vid och fungerar bra tillsammans med.
Lokaler
Nya lokaler krävs för att kunna starta upp gymnasiesärskolans individuella program.
Sjösidans övervåning är optimal för denna verksamhet. Den brist vi ser är att om
eventuella kommande elever har rörelsehinder fungerar inte denna lösning rakt av.
Omorganisation inom huset kan då komma ifråga för att lösa detta, vilket vi ser är
möjligt. Då även Grundsärskolans träningsklass på undervåningen i Sjösidan i nuläget är
trångbodd så skulle denna lösning även generera utrymme för dem och den fortsatta
tillströmningen av elever dit.
För att möjliggöra ovanstående lösning behöver de två klasser från F-3 som nu använder
övervåningen få tillgång till nya lokaler. Då tiden är knapp ser vi att gymnasiesärskolan,
under några månader hösten 2022, kan ha sin placering i nuvarande grundsärskolans
lokaler i Vita Huset men att det inte är en fungerande lösning på sikt, vare sig för elever
eller personal.

Fördelar och nackdelar
Fördelar/nackdelar elevperspektiv
Fördelar
• Kontinuitet på personal. Elevers kommunikation gynnas vilket innebär att
destruktivt beteende kan undvikas.
• Ingen tid går till spillo för omstart. Elevernas utveckling och progression kan
fortsätta utan avbrott för att eleven ska bli trygg i sin nya miljö samt skapa
relation med ny personal.
• Trygg miljö – minskad stress
• Möjlighet att samverka med kommande arbetsplats. Inskolning mm (LSS) kan
påbörjas och genomföras under lång tid.
• Minskad restid vilket innebär att eleverna får mer fritid och kan använda sin
energi till annat.
• Förberedelse för samhällslivet kan ske i en för eleverna kommande vardagsmiljö
vilket ger en bra förberedelse för vuxenlivet.
Nackdelar
• Elever med möjlighet att gå delar av nationellt program missgynnas då Tranemo
kommun inte kan erbjuda nationella program.
Fördelar/nackdelar övriga aspekter
Fördelar
• Stor ekonomisk vinning, både gällande verksamhetskostnader och elevers
resekostnader
Nackdelar
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•

Nystart av verksamhet innebär alltid en inkörningsperiod innan verksamheten är
upparbetad vilket kan medföra vissa komplikationer under perioder, speciellt för
personalen.

Tidsplan för införande
Uppstart av verksamheten är planerad till läsåret 2022-2023. Eleverna startar sin
undervisning på plats den 16 augusti 2022.
Eleverna väljer gymnasieprogram under perioden 220111-220201 med en
omvals/nyvalsperiod 220415-220516. Eleverna uppmanas, via sina vårdnadshavare, att
genomföra gymnasievalet utifrån befintliga möjligheter för att säkerställa gymnasieplats
oavsett om beslut om återinförande av gymnasiesärutbildning i Tranemo kommun tas
eller ej. Om beslut tas om att genomföra utbildningen kan eleverna under
omvals/nyvalsperioden i april-maj välja Tranemo Gymnasiesärskola. Beslutet måste
därför vara fattat i god tid innan omvals/nyvalsperioden så att detta alternativ kan väljas
av eleverna.
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Vår ref: Mikael Skattberg
Fastighetschef
Datum: 2022-02-01

Underlag för beslut om återinförande av Gymnasiesärskolans
individuella program i Tranemo kommun Kostnadsberäkning
Bakgrund
För att kunna etablera gymnasiesärskola i huset för Träningskolan behöver den
nuvarande verksamheten med undervisning av två klasser på Tranängskolan F-3 på
andra plan flyttas till andra lokaler.
Det finns inga lediga klassrum på Tranängskolans område idag som kan användas till
detta.
Det pågår sedan 2018 en översyn av de kortsiktiga och långsiktiga behoven för
Tranängskolans område (Se NIRAS utredning) där ett av behoven som identifierats är
just behov av att flytta undervisningen från andra plan tillsammans med ytterligare en
klass inom F-3 verksamheten som idag har sin undervisning i en lokal som tidigare varit
personalrum. Totalt behövs det tre klassrum inklusive grupprum och personalutrymme
för att åstadkomma detta.
Behovet av ytterligare lokaler har alltså identifierats utifrån två perspektiv.
Under våren 2022 frigörs paviljonger som använts för evakuering under Grimsåsskolans
om- och tillbyggnad som möter dessa behov.

Alternativ
Hyra paviljonger

TRA1000, v 2.0, 2011-06-08

Alternativ 1
Genom att vi redan hyr paviljonger för Grimsåsskolans evakuering kan vi förlänga
hyresavtalet för dessa. Det skapar förutsättningar för att kunna starta verksamhet till HT
2022.
Paviljongerna tillgodoser verksamhetens behov med tre klassrum inkl grupprum och
arbetsrum. (313 m2)
Hyreskostnader (60 mån):

26 500 kr/mån

Lärandesektionen, Tranängskolan 7-9
Postadress: 514 80 Tranemo Besöksadress: Brogatan, Tranemo
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Etablering

500 000 kr

Avetablering efter 60 månader 210 000 kr

Alternativ 2
Om vi vill använda andra paviljonger kommer vi behöva genomföra en ny upphandling
vilket medför att vi har en längre process och som vi idag inte kan förutse utfallet för.

Vi har gjort en förfrågan till ytterligare en leverantör som inkommit med följande
uppgifter för 3 klassrum med tillhörande grupprum anpassade för 30 elever och 2 lärare
med kapprum, förråd och WC i erforderlig omfattning. Redovisat i två olika utföranden
(Modulerna uppfyller kraven i BBR29)

Etablering:

Utförande 1 550 000 kr

Utförande 2 600 000kr

Avetablering: Utförande 1 275 000 kr

Utförande 2 310 000 kr

Hyra:
24 månader:

Utförande 1 42 800 kr

Utförande 2: 48 000 kr/mån

36 månader:

Utförande 1 39 200 kr

Utförande 2: 44 000 kr/mån

60 månader:

Utförande 1 34 750 kr

Utförande 2: 39 000 kr/mån

(Servicekostnad: 300 kr/mån)

Köpa paviljonger
Vi kan inte köpa de befintliga paviljongerna som vi idag hyr för evakuering av
Grimsåsskolan på grund av skattetekniska regler. Dessa är endast för uthyrning.

Om vi vill köpa andra paviljonger så innebär detta att vi behöver en upphandling enligt
LOU.
Ett exempel på offert har inhämtats från en leverantör av begagnade moduler på 340 m2.
(Skolbyggnader som uppfyller dagens energikrav BBR29. Slät Steni fasadskiva utvändigt,
Luftvärmepump, vattenburet radiatorsystem, FTX ventilation IV Produkt)
Offererat pris för dessa är 3 200 000 kr.

Kostnader för etablering (Uppskattade per 2022-01-28)
Markarbeten

ca 300 000 kr

Larm, lås passage

ca 75 000 kr

Bygglov, byggherrekostnader

ca 50 000 kr
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Förvaltningens rekommendation
Förvaltningen föreslår att vi förlänger hyreskontraktet om 5 år på paviljongerna som
använts vid Grimsåsskolan. (Alternativ 1)
(Om permanenta lokaler tas fram för Åk 1 - 3 inom 5 år på Tranängskolan kan
paviljongerna då användas som evakueringslokaler vid andra eventuella
lokalanpassningar på området)

Tidplan
KF Beslut 11 april
Projektering
Bygglovsansökan april – juni (Ca 10 veckor)
Etablering – Flyttning (Vid förhandsbesked för bygglov kan denna ske parallellt)
Inflyttning HT 2022

Placering av paviljonger
Se bilaga 3
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Vår ref: Torbjörn Georgsson
Datum: 2022-02-02

Utlåtande gällande uppstart av Gymnasiesärskola Tranemo
kommun.
En uppstart av Gymnasiesärskola inom Tranemo kommun skulle innebära en rad
fördelar och vinster både kring kvalité, samverkan och ekonomi för den enskilde men
också mellan våra olika uppdrag inom sektionerna.
Vi ser följande fördelar utifrån omsorgssektionens perspektiv:

1.

En uppstart av Gymnasiesärskola på plats i Tranemo skulle generera en trygghet
för målgrupp som vanligtvis får offra mycket energi och kraft genom att enbart
klara av en längre resa från hem till skola. Utifrån erfarenhet av målgrupp ser vi
att exempelvis insatser som ej sker i närhet till hem och trygghet, tenderar till att
målgruppen antingen uteblir vid perioder av ohälsa, eller får offra för mycket av
sitt energiflöde på resa och orkar då inte hålla ihop under hela aktivitetens gång.

2.

Vi ser framförallt stora vinster av ökade möjligheter till samverkan mellan våra
sektioner. Tillsammans kan vi identifiera behov i en tidig ålder och stötta
varandra och den enskilde både kring kunskaper och framtida insatser för att
skapa så god kvalité som möjligt. En ökad möjlighet till samverkan medför att vi
på ett kvalitativt-, och ekonomiskt sätt skapar förutsättningar för att den enskilde
individen får rätt insatser även efter skolgång vad gäller stöd, aktivering, arbete
och eventuellt boende.

Sammanfattningsvis är vi mycket positiva till att Gymnasiesärskolan startar upp på plats
i Tranemo och ser detta som en mycket givande kvalitetsfaktor för att identifiera och
skapa goda förutsättningar för målgruppen.
Det ligger även i linje kring våra övriga samverkanstankar kring familjecentral,
fältsekreterare där vi tillsammans tar ett helhetsgrepp och helhetsansvar för Tranemo
kommuns medborgare.

TRA2000, v 2.0, 2011-06-08

Med vänlig hälsning
Torbjörn Georgsson,
verksamhetschef Funktionsnedsättning och Socialt stöd.

Omsorgssektionen
Postadress: 514 80 Tranemo Besöksadress: Storgatan 26, Tranemo
Telefon: 0325-57 60 00 Telefax: 0325-771 32 Direkt: 0325-57 62 36 Mobil: 0E-post: ann-marie.nors@tranemo.se www.tranemo.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2022-02-17

§ 33 SAMRÅD (AUs) - Start av gymnasiesärskola 2022-2023
KS/2021:616
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
•

Flyttar paviljonger från Grimsåsskolan till Tranängskolan för användande som
ersättningslokaler för Tranängskolan F-3.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen,
ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Beslutsmotivering
Genom att Tranemo kommun själva anordnar gymnasiesärskola skapas bättre
förutsättningar för förberedelse inför vuxenlivet genom bibehållen kontinuitet för eleverna i
en uppbyggd trygg miljö. Det kommer också att vara lättare att bygga upp samverkan med
en eventuell kommande arbetsplats och LSS. Eleverna slipper restid och får mer fritid. Ovan
nämnda positiva effekter finns det samsyn runt med Omsorgssektionen. (Bilaga 4)
Verksamhetskostnaderna minskar.

Ärendet
Lärandeutskottet gav förvaltningen i uppdrag 2021-12-09 §69 att ta fram ett beslutsunderlag
för att starta gymnasiesärskola, individuella program från och med läsåret 2022 - 2023.
Allmänna utskottet gav förvaltningen i uppdrag 2021-12-09 §177 att ta fram ett
beslutsunderlag för en lösning av lokalfrågan när det gäller uppstart av gymnasiesärskola,
individuellt program från och med läsåret 2022 - 2023.
Förvaltningen föreslår ett återinförande av gymnasiesärskolans individuella program i
Tranemo kommun i enlighet med Bilaga 1 - 3.
Verksamheten placeras i samma fastighet som Grundsärskolans verksamhet idag bedrivs i.
Lokalerna utökas med att andra planet också tas i anspråk.
Nuvarande verksamhet för grundskolan åk 1 - 3 på andra plan flyttas till paviljonger vilket
också ger mervärdet att lösa ett av de nuvarande lokalbehoven som identifierats i översynen
av Tranängskolans område sedan 2018.

Ekonomisk påverkan
Finansiering sker genom:
•

minskade kostnader för interkommunala ersättningar.

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2022-02-17

•

minskade kostnader för transporter.

•

inom Lärandesektionens ram tas driftskostnader.

•

inom investeringsmedel för förvaltningen för etablering av paviljongerna
(Det finns inte medel i Lärandesektionens investeringsbudget för detta)
Leverantörskostnad

500 000 kr

Markarbeten

ca 300 000 kr

Larm, lås, passage

ca 75 000 kr

Bygglov, byggherrekostnader

ca 50 000 kr

Oförutsett

ca 100 000 kr

Summa

ca 1 025 000 kr

Barnkonventionen
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-01-28
Bilaga 1 Underlag för beslut av återinförande av gymnasiesärskola
Bilaga 2 Kostnadsberäkning lokaler
Bilaga 3 Placering av paviljong
Bilaga 4 Utlåtande kring uppstart av Gymnasiesärskola

Föredragning och debatt
Tf. sektionschef Christina Josefsson och fastighetschef Mikael Skattberg föredrar ärendet och
svarar på frågor.

Beslutet skickas till
Lärandesektionen
Ekonomifunktionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Vår ref: Anne Steine
Processekreterare
Datum: 2022-02-07
Dnr: KS/2021:616

Tjänsteskrivelse om start av gymnasiesärskola
Förslag till beslut
•

Flyttar paviljonger från Grimsåsskolan till Tranängskolan för användande
som ersättningslokaler för Tranängskolan F-3.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska
alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ
inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Beslutsmotivering
Genom att Tranemo kommun själva anordnar gymnasiesärskola skapas bättre
förutsättningar för förberedelse inför vuxenlivet genom bibehållen kontinuitet
för eleverna i en uppbyggd trygg miljö. Det kommer också att vara lättare att
bygga upp samverkan med en eventuell kommande arbetsplats och LSS.
Eleverna slipper restid och får mer fritid. Ovan nämnda positiva effekter finns
det samsyn runt med Omsorgssektionen. (Bilaga 4)
Verksamhetskostnaderna minskar.

Ärendet
Lärandeutskottet gav förvaltningen i uppdrag 2021-12-09 §69 att ta fram ett
beslutsunderlag för att starta gymnasiesärskola, individuella program från och
med läsåret 2022 - 2023.
Allmänna utskottet gav förvaltningen i uppdrag 2021-12-09 §177 att ta fram ett
beslutsunderlag för en lösning av lokalfrågan när det gäller uppstart av
gymnasiesärskola, individuellt program från och med läsåret 2022 - 2023.
Förvaltningen föreslår ett återinförande av gymnasiesärskolans individuella
program i Tranemo kommun i enlighet med Bilaga 1 - 3.
Verksamheten placeras i samma fastighet som Grundsärskolans verksamhet idag
bedrivs i. Lokalerna utökas med att andra planet också tas i anspråk.

Nuvarande verksamhet för grundskolan åk 1 - 3 på andra plan flyttas till
paviljonger vilket också ger mervärdet att lösa ett av de nuvarande lokalbehoven
som identifierats i översynen av Tranängskolans område sedan 2018.

Ekonomisk påverkan
Finansiering sker genom:
•

minskade kostnader för interkommunala ersättningar.

•

minskade kostnader för transporter.

•

inom Lärandesektionens ram tas driftskostnader.

•

inom investeringsmedel för förvaltningen för etablering av paviljongerna
(Det finns inte medel i Lärandesektionens investeringsbudget för detta)
Leverantörskostnad

500 000 kr

Markarbeten

ca 300 000 kr

Larm, lås, passage

ca 75 000 kr

Bygglov, byggherrekostnader

ca 50 000 kr

Oförutsett

ca 100 000 kr

Summa

ca 1 025 000 kr

Barnkonventionen
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-01-28
Bilaga 1 Underlag för beslut av återinförande av gymnasiesärskola
Bilaga 2 Kostnadsberäkning lokaler
Bilaga 3 Placering av paviljong
Bilaga 4 Utlåtande kring uppstart av Gymnasiesärskola

Föredragning och debatt
Förslag till beslut på sammanträdet
Beslutsgång
Uppgift om hur beslutet kan överklagas
Beslutet skickas till
Lärandesektionen
Ekonomifunktionen

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status

Kajsa Montan

Anne Steine

Funktionschef

Processekreterare

Vår ref: Eva-Lena Wass
Rektor
Datum: 2021-12-17

Underlag för beslut om återinförande av Gymnasiesärskolans
individuella program i Tranemo kommun
Bakgrund
Gymnasiesärskolan är en utbildningsverksamhet för elever med intellektuell
funktionsnedsättning som ska ge eleverna en god grund för yrkesliv och fortsatta studier,
personlig utveckling och deltagande i samhället. De flesta elever som påbörjar en
gymnasiesärutbildning kommer från grundsärskolan. Gymnasiesärskolan består av
nationella program och individuella program.
De individuella programmen i gymnasiesärskolan är till för elever som inte har
förutsättningar att läsa ett nationellt program och behöver en utbildning som är anpassad
för de egna förutsättningarna. Där läser eleven ämnesområden istället för ämnen. Eleven
kan även i sin utbildning ha praktik om rektor bedömer att det är bra för eleven.
Den garanterade undervisningstiden för individuella program är 3 600 timmar fördelade
på fyra år. För varje ämnesområde finns en ämnesområdesplan. Eleverna får inte betyg,
istället för betyg i ämnesområdena, bedömer och utvärderar läraren elevens kunskaper
utifrån krav på grundläggande och fördjupade kunskaper.
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Utbildningen ska ge eleverna kunskaper för ett så självständigt och aktivt liv som möjligt
samt för att kunna delta i samhällslivet. Innehållet på ett individuellt program kan
utformas utifrån varje individs behov och förutsättningar. De individuella programmen
innehåller dessa ämnesområden:
• estetisk verksamhet
• hem- och konsumentkunskap
• idrott och hälsa
• natur och miljö
• individ och samhälle
• språk och kommunikation.
Tranemo kommun har tidigare haft gymnasiesärskolans individuella program. År 2012
togs beslut om att inte längre driva denna verksamhet på grund av sviktande
elevunderlag. Eleverna från Tranemo kommun har därefter haft sin undervisning förlagd
till närliggande kommuner, under senaste åren Borås och Gislaveds kommuner. En
vanlig skoldag hämtas eleven med taxi i hemmet, körs till skolan där hen har sin
undervisning för att på eftermiddagen hämtas med taxi i skolan för att köras hem. Detta
Lärandesektionen, Tranängskolan 7-9
Postadress: 514 80 Tranemo Besöksadress: Brogatan, Tranemo
Telefon: 0325-57 66 00 Telefax: 0325-57 67 47 Direkt: 0325-57 66 04 Mobil: 076-643 08 98
E-post: evalena.wass@tranemo.se www.tranemo.se
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är en process som tar mycket energi från eleven, inkräktar på hens fritid men som även är
mycket kostnadskrävande för kommunen.

Elevunderlag
Elevunderlaget är baserat på de elever som i dagsläget finns i grundsärskolan i Tranemo
kommun och som läser ämnesområden. Elevunderlag finns framtaget för kommande fem
läsår men kan komma och förändras beroende på in- och utflyttningar i kommunen.
Möjlighet finns även att ta emot elever från andra kommuner såsom Svenljunga, som inte
har någon Gymnasiesärskola, vilket i så fall skulle utöka antalet elever.

Lå 2022-2023
HT-22
Åk 1
Åk 2

Elev 2
Elev 1

Lå 2023-2024

VT-23
Elev 2
Elev 1

Åk 3

HT-23

Lå 2024-2025

VT-24

HT-24

2 elever

2 elever

HT-25

Elev 3

Elev 3

Elev 4

Elev 4

Elev 2
Elev 1

Elev 3

Elev 3

Elev 4

Elev 4

Elev 2
Elev 1

Elev 2
Elev 1

Elev 3
Elev 2
Elev 1

3 elever

3 elever

4 elever

4 elever

4 elever

Lå 2026-2027

VT-26

Elev 2
Elev 1

Åk 4
Summa:

Lå 2025-2026

VT-25

HT-26

VT-27

Elev 6
Elev 5

Elev 6
Elev 5

Elev 3

Elev 4

Elev 4

Elev 2
Elev 1

Elev 3

Elev 3

4 elever

4 elever

4 elever

Förutsättningar
Ekonomi
Kostnadsberäkningarna nedan visar på att det redan vid uppstart med två elever finns en
nettovinst på läsårsbasis på lite drygt 650 tkr. Med fyra elever på plats och en uppbyggd
verksamhet kommer nettovinsten att öka. En precis siffra är här svår att ge då
resekostnaderna varierar beroende på vilka elever som är mottagna i verksamheten.
Lå 2022-2023

Lå 2023-2024

Lå 2024-2025

Lå 2025-2026

Lå 2026-2027

Tjänst assistenter:

1,5

735 000 kr

2,5

1 225 000 kr

3,5

1 715 000 kr

3,5

1 715 000 kr

3,5

Tjänst lärare:

0,5

328 000 kr

0,5

328 000 kr

0,5

328 000 kr

0,5

328 000 kr

0,5

Personalkostnad:
Intäkt annan kommun:
Summa personalkostnad:

1 elev

1 063 000 kr
642 000 kr
421 000 kr

Kostnad GisGym:

1 elev

642 000 kr

Skillnad:

Tillkommande kostnader:

1 elev

1 553 000 kr
642 000 kr
911 000 kr

2 elever

1 284 000 kr

221 000 kr

2 elever

2 043 000 kr
1 284 000 kr
759 000 kr

2 elever

1 284 000 kr

373 000 kr

Summering (estimerad):

OBS! Detta inkluderar uppstartskosnader och är ej kostnader på årlig basis
Mobiltelefon
Digitala verktyg (iPads, datorer mm)
Undervisningsmaterial
Förbrukningsmaterial
Resor (studiebesök etc.)
Ev. möblering
100 000 kr

Minskade kostnader:

Resor till och från skolan (1 elev)

525 000 kr

1 715 000 kr
328 000 kr

2 elever

2 043 000 kr
1 284 000 kr
759 000 kr

1 elev

2 043 000 kr
642 000 kr
1 401 000 kr

2 elever

1 284 000 kr

3 elever

1 926 000 kr

525 000 kr

525 000 kr

530 000 kr

Personal
Befintlig personal på grundsärskolan kan i nuläget omorganiseras till att undervisa på
gymnasiesärskolan då elevantalet som helhet är mindre än tidigare. Det innebär att
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eleverna som påbörjar sin utbildning i gymnasiesärskolan kan behålla den personal de är
vana vid och fungerar bra tillsammans med.
Lokaler
Nya lokaler krävs för att kunna starta upp gymnasiesärskolans individuella program.
Sjösidans övervåning är optimal för denna verksamhet. Den brist vi ser är att om
eventuella kommande elever har rörelsehinder fungerar inte denna lösning rakt av.
Omorganisation inom huset kan då komma ifråga för att lösa detta, vilket vi ser är
möjligt. Då även Grundsärskolans träningsklass på undervåningen i Sjösidan i nuläget är
trångbodd så skulle denna lösning även generera utrymme för dem och den fortsatta
tillströmningen av elever dit.
För att möjliggöra ovanstående lösning behöver de två klasser från F-3 som nu använder
övervåningen få tillgång till nya lokaler. Då tiden är knapp ser vi att gymnasiesärskolan,
under några månader hösten 2022, kan ha sin placering i nuvarande grundsärskolans
lokaler i Vita Huset men att det inte är en fungerande lösning på sikt, vare sig för elever
eller personal.

Fördelar och nackdelar
Fördelar/nackdelar elevperspektiv
Fördelar
• Kontinuitet på personal. Elevers kommunikation gynnas vilket innebär att
destruktivt beteende kan undvikas.
• Ingen tid går till spillo för omstart. Elevernas utveckling och progression kan
fortsätta utan avbrott för att eleven ska bli trygg i sin nya miljö samt skapa
relation med ny personal.
• Trygg miljö – minskad stress
• Möjlighet att samverka med kommande arbetsplats. Inskolning mm (LSS) kan
påbörjas och genomföras under lång tid.
• Minskad restid vilket innebär att eleverna får mer fritid och kan använda sin
energi till annat.
• Förberedelse för samhällslivet kan ske i en för eleverna kommande vardagsmiljö
vilket ger en bra förberedelse för vuxenlivet.
Nackdelar
• Elever med möjlighet att gå delar av nationellt program missgynnas då Tranemo
kommun inte kan erbjuda nationella program.
Fördelar/nackdelar övriga aspekter
Fördelar
• Stor ekonomisk vinning, både gällande verksamhetskostnader och elevers
resekostnader
Nackdelar
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•

Nystart av verksamhet innebär alltid en inkörningsperiod innan verksamheten är
upparbetad vilket kan medföra vissa komplikationer under perioder, speciellt för
personalen.

Tidsplan för införande
Uppstart av verksamheten är planerad till läsåret 2022-2023. Eleverna startar sin
undervisning på plats den 16 augusti 2022.
Eleverna väljer gymnasieprogram under perioden 220111-220201 med en
omvals/nyvalsperiod 220415-220516. Eleverna uppmanas, via sina vårdnadshavare, att
genomföra gymnasievalet utifrån befintliga möjligheter för att säkerställa gymnasieplats
oavsett om beslut om återinförande av gymnasiesärutbildning i Tranemo kommun tas
eller ej. Om beslut tas om att genomföra utbildningen kan eleverna under
omvals/nyvalsperioden i april-maj välja Tranemo Gymnasiesärskola. Beslutet måste
därför vara fattat i god tid innan omvals/nyvalsperioden så att detta alternativ kan väljas
av eleverna.
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Vår ref: Mikael Skattberg
Fastighetschef
Datum: 2022-02-01

Underlag för beslut om återinförande av Gymnasiesärskolans
individuella program i Tranemo kommun Kostnadsberäkning
Bakgrund
För att kunna etablera gymnasiesärskola i huset för Träningskolan behöver den
nuvarande verksamheten med undervisning av två klasser på Tranängskolan F-3 på
andra plan flyttas till andra lokaler.
Det finns inga lediga klassrum på Tranängskolans område idag som kan användas till
detta.
Det pågår sedan 2018 en översyn av de kortsiktiga och långsiktiga behoven för
Tranängskolans område (Se NIRAS utredning) där ett av behoven som identifierats är
just behov av att flytta undervisningen från andra plan tillsammans med ytterligare en
klass inom F-3 verksamheten som idag har sin undervisning i en lokal som tidigare varit
personalrum. Totalt behövs det tre klassrum inklusive grupprum och personalutrymme
för att åstadkomma detta.
Behovet av ytterligare lokaler har alltså identifierats utifrån två perspektiv.
Under våren 2022 frigörs paviljonger som använts för evakuering under Grimsåsskolans
om- och tillbyggnad som möter dessa behov.

Alternativ
Hyra paviljonger

TRA1000, v 2.0, 2011-06-08

Alternativ 1
Genom att vi redan hyr paviljonger för Grimsåsskolans evakuering kan vi förlänga
hyresavtalet för dessa. Det skapar förutsättningar för att kunna starta verksamhet till HT
2022.
Paviljongerna tillgodoser verksamhetens behov med tre klassrum inkl grupprum och
arbetsrum. (313 m2)
Hyreskostnader (60 mån):

26 500 kr/mån

Lärandesektionen, Tranängskolan 7-9
Postadress: 514 80 Tranemo Besöksadress: Brogatan, Tranemo
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Etablering

500 000 kr

Avetablering efter 60 månader 210 000 kr

Alternativ 2
Om vi vill använda andra paviljonger kommer vi behöva genomföra en ny upphandling
vilket medför att vi har en längre process och som vi idag inte kan förutse utfallet för.

Vi har gjort en förfrågan till ytterligare en leverantör som inkommit med följande
uppgifter för 3 klassrum med tillhörande grupprum anpassade för 30 elever och 2 lärare
med kapprum, förråd och WC i erforderlig omfattning. Redovisat i två olika utföranden
(Modulerna uppfyller kraven i BBR29)

Etablering:

Utförande 1 550 000 kr

Utförande 2 600 000kr

Avetablering: Utförande 1 275 000 kr

Utförande 2 310 000 kr

Hyra:
24 månader:

Utförande 1 42 800 kr

Utförande 2: 48 000 kr/mån

36 månader:

Utförande 1 39 200 kr

Utförande 2: 44 000 kr/mån

60 månader:

Utförande 1 34 750 kr

Utförande 2: 39 000 kr/mån

(Servicekostnad: 300 kr/mån)

Köpa paviljonger
Vi kan inte köpa de befintliga paviljongerna som vi idag hyr för evakuering av
Grimsåsskolan på grund av skattetekniska regler. Dessa är endast för uthyrning.

Om vi vill köpa andra paviljonger så innebär detta att vi behöver en upphandling enligt
LOU.
Ett exempel på offert har inhämtats från en leverantör av begagnade moduler på 340 m2.
(Skolbyggnader som uppfyller dagens energikrav BBR29. Slät Steni fasadskiva utvändigt,
Luftvärmepump, vattenburet radiatorsystem, FTX ventilation IV Produkt)
Offererat pris för dessa är 3 200 000 kr.

Kostnader för etablering (Uppskattade per 2022-01-28)
Markarbeten

ca 300 000 kr

Larm, lås passage

ca 75 000 kr

Bygglov, byggherrekostnader

ca 50 000 kr
2 (3)

Förvaltningens rekommendation
Förvaltningen föreslår att vi förlänger hyreskontraktet om 5 år på paviljongerna som
använts vid Grimsåsskolan. (Alternativ 1)
(Om permanenta lokaler tas fram för Åk 1 - 3 inom 5 år på Tranängskolan kan
paviljongerna då användas som evakueringslokaler vid andra eventuella
lokalanpassningar på området)

Tidplan
KF Beslut 11 april
Projektering
Bygglovsansökan april – juni (Ca 10 veckor)
Etablering – Flyttning (Vid förhandsbesked för bygglov kan denna ske parallellt)
Inflyttning HT 2022

Placering av paviljonger
Se bilaga 3

3 (3)

Vår ref: Torbjörn Georgsson
Datum: 2022-02-02

Utlåtande gällande uppstart av Gymnasiesärskola Tranemo
kommun.
En uppstart av Gymnasiesärskola inom Tranemo kommun skulle innebära en rad
fördelar och vinster både kring kvalité, samverkan och ekonomi för den enskilde men
också mellan våra olika uppdrag inom sektionerna.
Vi ser följande fördelar utifrån omsorgssektionens perspektiv:

1.

En uppstart av Gymnasiesärskola på plats i Tranemo skulle generera en trygghet
för målgrupp som vanligtvis får offra mycket energi och kraft genom att enbart
klara av en längre resa från hem till skola. Utifrån erfarenhet av målgrupp ser vi
att exempelvis insatser som ej sker i närhet till hem och trygghet, tenderar till att
målgruppen antingen uteblir vid perioder av ohälsa, eller får offra för mycket av
sitt energiflöde på resa och orkar då inte hålla ihop under hela aktivitetens gång.

2.

Vi ser framförallt stora vinster av ökade möjligheter till samverkan mellan våra
sektioner. Tillsammans kan vi identifiera behov i en tidig ålder och stötta
varandra och den enskilde både kring kunskaper och framtida insatser för att
skapa så god kvalité som möjligt. En ökad möjlighet till samverkan medför att vi
på ett kvalitativt-, och ekonomiskt sätt skapar förutsättningar för att den enskilde
individen får rätt insatser även efter skolgång vad gäller stöd, aktivering, arbete
och eventuellt boende.

Sammanfattningsvis är vi mycket positiva till att Gymnasiesärskolan startar upp på plats
i Tranemo och ser detta som en mycket givande kvalitetsfaktor för att identifiera och
skapa goda förutsättningar för målgruppen.
Det ligger även i linje kring våra övriga samverkanstankar kring familjecentral,
fältsekreterare där vi tillsammans tar ett helhetsgrepp och helhetsansvar för Tranemo
kommuns medborgare.

TRA2000, v 2.0, 2011-06-08

Med vänlig hälsning
Torbjörn Georgsson,
verksamhetschef Funktionsnedsättning och Socialt stöd.

Omsorgssektionen
Postadress: 514 80 Tranemo Besöksadress: Storgatan 26, Tranemo
Telefon: 0325-57 60 00 Telefax: 0325-771 32 Direkt: 0325-57 62 36 Mobil: 0E-post: ann-marie.nors@tranemo.se www.tranemo.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lärandeutskottet
2022-02-17

§ 7 Tvärpolitisk strukturplan för förskole- och skolverksamheten i
Tranemo kommun. KS/2021:638
Lärandeutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
•

Antar strukturplan för förskole- och skolverksamheten fram till år 2030

•

Ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan utifrån strukturplan för
förskoleplan – och skolverksamhet fram till 2030.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen,
ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Ärendet
Under år 2021 har de politiska partierna i Tranemo bildat en skolgrupp för att bearbeta
frågeställningar kring en strukturplan för kommunens förskole- och skolverksamhet.
Skolgruppen är inte en del av den politiska organisationen i Tranemo kommun, därför är
heller inte gruppens framtagna stukturplan något som kommunen kan arbeta utifrån förrän
beslut fattas i kommunfullmäktige.
Allmänna utskottet gav förvaltningen 2022-01-13 § 13 i uppdrag att bereda ett
beslutsunderlag av den tvärpolitiska strukturplanen för förskole- och skolverksamheten som
skolgruppen har tagit fram.
I bilagan ”Plan för förskole- och skolverksamheten” under punkt 5.6 Ekonomistöd framgår
att kommunens ekonomiska rapporteringssystem info-key och Stratsys har brister i ibland
annat vad det gäller periodiseringar. Detta är felaktigt. Kommunen redovisar sina
räkenskaper enligt gällande lagstiftning och har inga revisionsanmärkningar på en icke
förenlig redovisning avseende periodiseringar.
Förvaltningen har rett ut bakgrunden till påståendet och funnit svar i att de
planeringsverktyg lärandesektionen använder sig av kopplat till främst tjänsteplanering inte
fullt ut korrelerar med verkligheten i kommunens redovisning. Dessa planeringssystem bör
därför med stor aktsamhet just ses som stöd i planeringen, inte att förväxla med ekonomisk
redovisning och uppföljning av resultat.

Ekonomisk påverkan
Ett antagande av planen innebär i sig inte någon ekonomisk påverkan. Varje beslut utifrån
planen behöver särskilt beskrivas med en ekonomisk påverkan.
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lärandeutskottet
2022-02-17

Barnkonventionen
Ett antagande av planen har inte någon negativ påverkan på barn ur ett barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-02-03
Strukturplan för förskole- och skolverksamheten fram till år 2030
Allmänna utskottets beslut 2022-01-13 § 13

Föredragning och debatt
Tf. sektionschef Christina Josefsson föredrar ärendet.

Beslutet skickas till
Hemsidan, Nemo
Lärandesektionen

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Vår ref: Kajsa Montan
Funktionschef/Kommunjurist
Datum: 2022-02-03
Dnr: KS/2021:638

Tjänsteskrivelse om Strukturplan för förskole- och
skolverksamheten fram till år 2030
Förslag till beslut
•

Antar strukturplan för förskole- och skolverksamheten fram till år 2030

•

Ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan utifrån
strukturplan för förskoleplan – och skolverksamhet fram till 2030.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska
alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ
inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Ärendet
Under år 2021 har de politiska partierna i Tranemo bildat en skolgrupp för att
bearbeta frågeställningar kring en strukturplan för kommunens förskole- och
skolverksamhet.
Skolgruppen är inte en del av den politiska organisationen i Tranemo kommun,
därför är heller inte gruppens framtagna stukturplan något som kommunen kan
arbeta utifrån förrän beslut fattas i kommunfullmäktige.
Allmänna utskottet gav förvaltningen 2022-01-13 § 13 i uppdrag att bereda ett
beslutsunderlag av den tvärpolitiska strukturplanen för förskole- och
skolverksamheten som skolgruppen har tagit fram.
I bilagan ”Plan för förskole- och skolverksamheten” under punkt 5.6
Ekonomistöd framgår att kommunens ekonomiska rapporteringssystem info-key
och Stratsys har brister i ibland annat vad det gäller periodiseringar. Detta är
felaktigt. Kommunen redovisar sina räkenskaper enligt gällande lagstiftning och
har inga revisionsanmärkningar på en icke förenlig redovisning avseende
periodiseringar.
Förvaltningen har rett ut bakgrunden till påståendet och funnit svar i att de
planeringsverktyg lärandesektionen använder sig av kopplat till främst
tjänsteplanering inte fullt ut korrelerar med verkligheten i kommunens

redovisning. Dessa planeringssystem bör därför med stor aktsamhet just ses som
stöd i planeringen, inte att förväxla med ekonomisk redovisning och uppföljning
av resultat.

Ekonomisk påverkan
Ett antagande av planen innebär i sig inte någon ekonomisk påverkan. Varje
beslut utifrån planen behöver särskilt beskrivas med en ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Ett antagande av planen har inte någon negativ påverkan på barn ur ett
barnrättsperspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-02-03
Strukturplan för förskole- och skolverksamheten fram till år 2030
Allmänna utskottets beslut 2022-01-13 § 13

Föredragning och debatt
Förslag till beslut på sammanträdet
Beslutsgång
Beslutet skickas till
Hemsidan, Nemo
Lärandesektionen

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status

Carita Brovall
Sektionschef/kommunchef

Kajsa Montan
Funktionschef/Kommunjurist

Vår ref: Per-Allan Orrbäck
Processledare
Datum: 2022-02-03
Dnr: KS/2021:638

Plan

Plan för förskole- och
skolverksamheten
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Styrdokument
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Beslutas av: Kommunfullmäktige
Fastställandedatum: Skrivs in av processekreterare
Dokumentansvarig: Sektionschef lärande
Revideras: Minst vart fjärde år
Följs upp av: Kommunstyrelsen
Tidigare versioner: Finns ej.
Giltig t o m: 2030
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen.
Beslut ska alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut
som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.
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1. Bakgrund
På försommaren 2021 tog de politiska partierna, på uppmaning av
kommunstyrelsens ordförande Anders Brolin, initiativ till att bilda en skolgrupp
för att bearbeta frågeställningar kring en strukturplan för kommunens förskoleoch skolverksamhet.
De politiska partiernas Skolgrupp består av två företrädare för varje politiskt parti
som är representerat i Tranemo kommunfullmäktige. Sverigedemokraterna har
haft en representant i gruppen. En företrädare för vardera Miljöpartiet och
Kristdemokraterna har under arbetets gång lämnat gruppen.
Skolgruppen är inte en del av kommunens politiska organisation utan är ett
partiengagemang. Gruppen har i sitt arbete biträtts av en extern samtalsledare.
Politikernas deltagande i Skolgruppens arbete framgår av bifogade
närvaroförteckning, se bilaga 1.

2. Uppdragsbeskrivning
Skolgruppens uppdrag formulerade av gruppen på följande sätt:
Skolgruppen är en tvärpolitisk grupp vars uppdrag är att – utifrån en gemensam målbild
– utforma förslag till Tranemo kommuns förskole- och skolstruktur fram till år 2030 och
vars slutsatser gäller såväl över partigränser som mandatperioder.

3. Arbetsgång
Skolgruppens arbete har varit indelat i tre faser. I den inledande första fasen
samlade gruppen in fakta kring förskola och skola genom en nulägesbeskrivning
av situationen i kommunen. En omvärldsanalys och en analys av de ekonomiska
förutsättningarna och villkoren för verksamheten genomfördes.
I fas två informerandes gruppen om förskole- och skolverksamheten i Bollebygds
kommun. En övergripande SWOT-analys genomfördes där styrkor, svagheter,
möjligheter och hot inom förskole- och skolverksamheten identifierades. En
sammanställning av SWOT-analysen redovisas som bilaga 2.
Ett dialogmöte genomfördes med företrädare för professionen i kommunen i
form av rektor, pedagog och facklig företrädare. Professionen var uppdelad i
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stadierna förskola, F – 6, 7 - 9 samt gymnasiet. En sammanfattning av dialogen
mellan Skolgruppens politiker och professionen redovisas i bilaga 3.
Den tredje och avslutande fasen inleddes med utarbetande av en gemensam
Målbild 2030, som anges i uppdragsbeskrivningen ovan. Avslutningsvis har
Skolgruppen utarbetat en strukturplan för Tranemo kommuns förskole- och
skolverksamhet fram till år 2030.

4. Målbild 2030
Den gemensamma målbilden som underlag för utformning av strukturplanen för
förskole- och skolverksamheten formulerades av Skolgruppen enligt följande:
Tranemo kommuns styrmodell syftar till att skapa balans mellan regler, konkurrens och
tillit. Med utgångspunkt från verksamhetens grundläggande uppdrag delas styrmodellen
in i tre delar; ekonomistyrning, utveckling av verksamheten och kvalitetssäkring av
grunduppdraget.
Mål, uppdrag och ambitioner vad gäller förskola och skola utgår från kommunens
samlade förutsättningar.
Alla barn och elever skall ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och i
gemenskap med andra. Barnens bästa är i fokus där kvalitet går före service.
Elever med goda kunskaper, med behörighet till gymnasieskolan och som efter avslutad
utbildning har en gymnasieexamen, har betydligt fler valmöjligheter för fortsatta studier,
till arbete och ett socialt hållbart liv.
Förskola och skola erbjuder en god och hög kvalitet i en öppen och tillgänglig miljö. Detta
perspektiv gäller, trygghet, säkerhet, bemötande och lärande samt grundbemanning med
behörig personal.
Elever, pedagoger och övrig personal erbjuds en socialt hållbar och utvecklande miljö som
präglas av tillit.
Elevens kunskapsresa utgår från en helhetssyn med fokus på insatser i tidiga åldrar.
Förskolans och skolans kvalitet och verksamhet i övrigt är av avgörande betydelse för barn
och ungas framtid.
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5. Strukturplan
Av uppdragsbeskrivningen framgår att Skolgruppen skall utforma förslag till
Tranemo kommuns förskole- och skolstruktur fram till år 2030 och vars slutsatser
gäller såväl över partigränser som mandatperioder.
Strukturplanen omfattar åtta områdena; organisation, skolskjuts, personal,
elevresultat, gymnasiet, ekonomistöd, lokaler och övergripande frågeställningar.

5.1 Organisation
5.1.1

Organisation – förskola

I Tranemo kommun finns 14 kommunala förskolor förlagda till tio orter. Av
förskolorna är sex enavdelningsförskolor. Av enavdelningsförskolorna har fyra
fritidshemsverksamhet. Annan huvudman driver fyra fristående förskolor. Flera
av förskolorna har få avdelningar vilket är kostnadsdrivande. Det finns flera
anledningar till att få avdelningar leder till höga kostnader. Det är svårt att
bemanna förskolor med få avdelningar med behörig personal. Som en följd av
underbemanning och hög personalomsättning ökar sjukfrånvaron. I en
enavdelningsförskola där barnantalet understiger 15 föreligger svårigheter att
genomföra väl fungerande gruppaktiviteter.
För att en förskoleavdelning skall fungera optimalt bör därför antalet barn vara
minst 15 stycken. Antalet enavdelningsförskolor bör på sikt minska till förmån
för fler förskolor med mer än tre avdelningar. Dock skall ingen förskola innehålla
fler än sex avdelningar.
På orter där underlaget för en förskola är minimum 15 barn är det angeläget att
det finns en förskola.
Förskolorna i Tranemo kommun har generösa öppethållandetider med 13
timmar per dag. Grannkommunernas förskolor har öppet tolv timmar per dag.
Tranemo kommun bör anpassa sina öppethållandetider i förskolan till vad som
tillämpas i närliggande kommuner, vilket är maximalt tolv timmar per dag. För
att uppnå ett effektivt öppethållande är det angeläget att närliggande enheter har
stor flexibilitet vid öppning och stängning av verksamheten.
Nattförskolan, som bedrivs på Parkhagens förskola i Limmared, har låg
beläggning. Personalkostnaden per närvarande barn är därmed hög. Behovet av
förskola för nattillsyn behöver finna alternativa former. Ett exempel kan vara
pedagogisk omsorg (tidigare benämnt dagbarnvårdare).
Pedagogisk omsorg kan även vara ett alternativ i särskilda fall.
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5.1.2

Organisation – fritidshem

Fritidshemsverksamheten är i kommunen förlagd dels till fritidshemmen på
grundskolorna F-6 dels på förskolorna i orter som saknar grundskola. Att
bedriva fritidshemsverksamhet på förskolor medför svårigheter. Det är svårt att
rekrytera behöriga grundlärare med inriktning mot fritidshem. Sårbarheten är
stor när det gäller kontinuitet i personalbemanningen.
Formerna för fritidshemsverksamheten på förskolor behöver bli föremål för
ytterligare analys bland annat med fokus på den pedagogiska verksamheten
utifrån gällande lagstiftning och möjligheterna att rekrytera behörig personal.
På sikt bör fritidshem koncentreras till den fritidshemsverksamhet som bedrivs
på grundskolorna F-6.

5.1.3

Organisation – grundskola

Utmaningen med små lokala skolor är främst lärarbehörighet och de
diversifierande ämneskombinationer som lärare har idag i sin utbildning. Det är
svårt att nå bemanningseffektivitet vid för små enheter. En grundskola som har
under 200 elever anses som liten i detta sammanhang.
En översyn av upptagningsområdena för skolorna F – 6 behöver genomföras för
att pröva en bättre fördelning av elevunderlaget.
Elevantalet i kommunens små grundskolor F-6 behöver öka, vilket bland annat
kan ske genom ökad samverkan med grannkommuner. Dessutom kommer
elevantalet att öka om kommunens uppsatta mål om 14 000 invånare år 2035
uppnås.

5.2 Skolskjuts
Tranemo kommuns kostnader för förskole- och skolskjutsar är avsevärt högre än
kostnaderna i jämförbara kommuner. Det konstateras att kommunens
skolskjutsreglemente inte på väsentliga punkter avviker från vad som gäller i
andra kommuner.
För att minska kommunens kostnader för skolskjutsar är det nödvändigt med en
strikt tillämpning av gällande regelverk. Dispenser från gällande regler bör
endast beviljas i mycket speciella fall, och med stor restriktivitet.
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En ökad flexibilitet vad gäller skoldagens början och slut kan vara ytterligare en
väg att minska skolskjutskostnaderna.
Avtalet med skolskjutsentreprenören behöver sägas upp vid avtalsperiodens
utgång för att erhålla en mer effektiv upphandling.
Det är ett föräldraansvar att lämna och hämta barn på förskola respektive
fritidshem. Den skolskjutsverksamhet som idag erbjuds till och från nattförskola
bör upphöra med hänvisning till att det är ett föräldraansvar att hämta och
lämna i förskolan.

5.3 Personal
5.3.1

Personal – löner

Kommunen har högre lönekostnader än andra jämförbara kommuner, vilket
bland annat kan bero på att Tranemo kommun har en hög andel personal med
legitimation. Som en följd av detta förekommer också en viss löneglidning
kopplat till möjligheterna att rekrytera kompetent personal till verksamheten.
Legitimerad personal har en hög rörlighet mellan kommuner vilket också leder
till en ökning av lönekostnaderna.
Lönesättningen vid rekrytering måste anpassas till befintlig personals löner vad
gäller utbildning, behörighet och antal i år i yrket. Lönesättning bör dessutom
spegla personalens prestationer.
För att öka kommunens attraktivitet som en god arbetsgivare bör det skapas
utvecklingstjänster för behörig personal där innehållet i tjänsten behöver vara
tydligt och förordnandet vara tidsbegränsat.

5.3.2

Personal – vikarier

Kostnaderna för vikarier inom samtliga verksamhetsområden är höga. Särskilt
sårbara är små enheter där det saknas möjligheter att omdisponera befintlig
personal.
För att minska kostnaderna för korttidsvikarier behöver samverkan mellan
enheterna öka så att befintlig personal kan omdisponeras. Dessutom bör det
övervägas att inrätta en gemensam bemanningsresurs med behörig personal.
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5.3.3

Personal – behörighet

Förutsättningar för goda resultat inom såväl förskolan som grundskolan och
gymnasiet är att verksamheten har personal som är behöriga för sina
arbetsuppgifter.
Inom förskolan skall varje avdelning vara bemannad med legitimerad personal.
Inom grundskolan och på gymnasiet skall alla lärarbefattningar vara tillsatta
med legitimerad personal.

5.3.4

Personal – sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har en tendens att öka inom verksamheten vilket med stor
sannolikhet hänger ihop med ökad press på personalen när kraven på
besparingar och ökad effektivitet i verksamhet krävs. Trivseln på arbetsplatsen
och uppfattningen om kommunen som en god arbetsgivare är av avgörande
betydelse.
Den psykosociala arbetsmiljön, som har en starkt koppling till hur ledarskapet i
hela organisationen fungerar, måste förbättras och kommunen som en attraktiv
arbetsgivare bli tydligare.
5.3.5

Personal – skolledningsorganisation

Kraven på att vara skolledare är idag stora. Få, om ens någon annan befattning i
den kommunala organisationen har så stora krav på sig som skolledare.
Skollagen är tydlig vad gäller skolledarens ansvar och befogenheter. Intresset för
att bli skolledare är inte i nivå med behovet varför det idag är förenat med stora
svårigheter att rekrytera skolledare.
Förutsättningarna och villkoren för att kunna fullgöra uppdraget som skolledare
bör tydliggöras bland annat genom en översyn av hela kommunens
skolledarorganisation. Översynen behöver också belysa skolledarnas behov av
relevant stöd.

5.4 Elevresultat
Trots en tydlig politisk målsättning om förbättrade skolresultat når inte elevernas
resultat upp till vad som motsvarar rikssnittet. Tranemo kommunfullmäktige har
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årligen tilldelat lärandesektionen ekonomiska resurser utöver de årliga
uppräkningarna.
Redan från förskolan är tidiga insatser av avgörande betydelse för att alla elever
skall kunna uppnå sina mål och utvecklas utifrån sina förutsättningar.
På längre sikt bör alla elever i årskurs nio vara behöriga till ett program i
gymnasieskolan.

5.5 Gymnasiet
5.5.1 Gymnasiet – egen gymnasieskola
Tranemo kommun har gjort en medveten satsning på en egen gymnasieskola.
Den allmänna uppfattningen är att ett eget gymnasium är gynnsamt för
kommunen i flera avseenden. Inte minst näringslivet poängterar hur viktigt det
är för att rekrytera personal till den egna verksamheten. Men den egna
gymnasieskolan innebär också väsentligt högre kostnader jämfört med att
hänvisa ungdomarna till gymnasium i andra kommuner.
Gymnasieskolan bör öka sin samverkan med näringslivet till exempel genom att
erbjuda uppdragsutbildningar. Samverkan med högskolor är ytterligare en väg
att stärka kommunens gymnasieskola.
Kvaliteten i gymnasieskolan kan öka t.ex. genom att inrätta lektorat.
För att tydliggöra den kommunal ambitionsnivån med en egen gymnasieskola
bör ”merkostnaden” beräknas.

5.5.2 Gymnasiet – gymnasiesärskola
Tranemo kommun har inte någon egen gymnasiesärskola. De berörda
ungdomarna hänvisas till gymnasiesärskolan i Gislaveds kommun. Genom att
den aktuella verksamheten bedrivs i Gislaved är det ett lagstadgat ansvar för
Tranemo kommun att bekosta ungdomarnas skolsjukts. Kostnaderna för dessa
skolskjutsar är mycket höga.
Tranemo bör utreda förutsättningar för att starta en egen gymnasiesärskola dels
för att kunna erbjuda de berörda ungdomarna studier i hemkommunen, dels
göra icke oväsentliga besparingar på kostnaderna för skolskjutsar till Gislaved.
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5.5.3 Gymnasiet – högskolestudier
Drygt sju av tio elever från Tranemo gymnasium är behöriga till studier på ett
högskoleprogram. Ser man enbart till elever på högskoleförberedande program
är nästan nio av tio behöriga för högskolestudier.
Ambitionen är att andelen elever från Tranemo gymnasieskola som är behöriga
till högskoleprogram skall öka.

5.5.4 Gymnasiet – SFI-undervisning
Antalet elever som behöver SFI-undervisning minskar när asylsökande som
beviljats uppehållstillstånd och anvisats bosättning i Tranemo kommun i stort
sett har upphört. Antalet inskrivna elever bedöms framöver vara ca 60 – 70 st.
Med hänvisning till minskningen av antalet elever behöver organisationen för
kommunens vuxenutbildning ses över. Översynen skall även belysa samverkan
med Svenljunga kommun inom vuxenutbildningen.

5.5.5 Gymnasiet – marknadsföring
Gymnasieskolan är idag konkurrensutsatt. Konkurrensen om elever är stark
bland gymnasieskolorna.
För att öka antalet elever vid gymnasieskolan bör ökade satsningar göras på
marknadsföring t.ex. i samverkan med näringslivet.

5.6 Ekonomistöd
Förutsättningarna för att behöriga rektorer skall kunna ha en budget i balans är
en väl fungerande rapportering och återkoppling av redovisade kostnader och
intäkter. Dagens rapportsystem INFOKI och STRATSYS har brister bland annat
vad gäller periodiseringar.
För en effektiv uppföljning av ekonomin är det angeläget att rapportsystem m.m.
ger rättvisande siffror vid varje uppföljningstillfälle.
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5.7 Lokaler
Skolans lokaler på är hårt nyttjade och inte alltid anpassade efter verksamhetens
behov. Brister i lokalerna är ett arbetsmiljöproblem för såväl elever som personal,
varför en översyn av lokalbehovet behöver göras.

6. Övergripande frågeställningar
6.1 Övergripande frågeställning – planeringsförutsättningar
Tranemo kommun har ett långsiktigt mål om 14 000 invånare år 2035. Statiska
Centralbyråns (SCB) trendframskrivning anger ett befolkningstal på 12 400
motsvarande år.
För bildningssektionens planering är det viktigt hur skillnaderna i befolkningstal
2035 mellan SCB och kommunens långsiktiga mål skall hanteras.

6.2 Övergripande frågeställning – ambitionsnivån
Tranemo kommun har en hög ambitionsnivå vad gäller såväl förskola, som
grundskola och gymnasium.
En central fråga att besvara är hur mycket denna ambitionsnivå får kosta?
Vad innebär ambitionsnivån på skolområdet för övrig kommunal verksamhet?
En bibehållen ambitionsnivå på skolområdet behöver följas av en budgetering i
nivå med ambitionen. Alternativet är att ambitionsnivån sänks.

Anders Brolin, S

Rose Torkelsson, S

Lennart Haglund, C

Cecilia Valbrant, C

Stephan Bergman, M

Ulrika Glans, M

Caroline Bergmann, MP

Brigitte Barenfeld, KD

Wajdi-Louis Azouri, SD

Robin Kaas, V

Jonas Blank, V

Johanna Persson, L

Gunilla Blomgren, L
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BILAGA 2 Sammanställning av SWOT-analys

De politiska partiernas SKOLGRUPP

Sammanställning av genomförd övergripande SWOT-analys av förskoleoch skolverksamheten vid SKOLGRUPPENS möte 2021-10-13

INTERNT
Styrkor
Övergripande
•

Politikernas vilja att lösa skolfrågorna

Personal
•
•

Kompetent och lojal personal med hög andel behöriga lärare
Hög kompetens hos rektorer

Organisation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geografisk närhet till skolor och närhet till natur
Hög tillgänglighet till föräldrar
Långa öppettider på förskolan
Generösa skolskjutsar
Bra skolor samt många små enheter
Bra pedagogik inom förskolan
Lämpliga lokaler till låga kostnader
Attraktiv ort där skola finns
Närhet, trygghet och igenkänning för barnen på små orter
Stordriftsfördelar – flera avdelningar per förskola
Lättillgänglig elevhälsa och familjecentral

Styrning och uppföljning
•
•

Styrmodellen
Årshjul och kvalitetsredovisning i kommunstyrelsen
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•
•

Tillitsresan
Sociala nätverk

Gymnasiet
•
•
•
•

Egen gymnasieskola som drivs effektivt
Samarbete skola – näringsliv
Upprätthållande av bildningsideal i en kommun med låg
utbildningsnivå
Många ungdomar klarar sig bra efter skolan

Svagheter
Ledarskap
•
•
•

Otydligt och bristfälligt ledarskap
Arbetsmiljön varierar mellan skolorna
Helhetssyn saknas – alla ser till sin egen enhet

Skolresultat
•
•

Meritvärdena låga i grundskolan
Svårigheter att höja skolresultaten

Organisation
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Många små enheter:
* svårt att bemanna med rätt kompetens, vilket medför
kvalitetsbrister
* få barn tidigt respektive sent på dagen
Flera förskolor med få avdelningar
Små förskolor på större orter
Svårt bibehålla kompetens
Bristfällig tillgång till skolhälsa alla skoldagar på alla skolor
Dålig tillgång till kulturaktiviteter (kulturskolan) på grundskolan
Nattförskola med låg efterfrågan
Färre lärare i klassrummet på grund av minskade budgetanslag
Blir små enheter dyra?
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Ekonomi
•
•
•
•
•
•
•

Bristfällig budget- och ekonomikompetens
Dålig följsamhet till fastställd budget
Höga lönekostnader, kostnadsdrivande vikarier och stor rotation
på personal
Dyr administration
Höga skolskjutskostnader
Bristande resurser för barn med behov
Ojämn lokalstandard

Gymnasiet
•
•

Höga kostnader
Svårt tillhandahålla rimligt kursutbud

Övrigt
•
•
•
•
•
•

Föräldradialogen är bristfällig
Låg utbildningsnivå hos föräldrar
Nöjdheten med skolverksamheten sjunker
Otryggheten bland elever ökar
Krävs lugn och ro för elevers hälsa
Analys saknas – fler frågor än svar

EXTERNT
Möjligheter
Samverkan – samarbete
•
•
•
•
•
•

Dialogmöten och verksamhetsbesök
Samarbete såväl inom kommunen som med närliggande
kommuner t.ex. vad gäller distansundervisning
Samarbete med civilsamhället och näringslivet liksom med
föräldrar
Ökad attraktivitet för orten om det finns en bra skola
Profilera skolan genom god IT-standard och ”grön flagga”
Ansök om att erbjuda eftergymnasial utbildning
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•
•

Utökat programutbud i gymnasieskolan i samarbete med
näringslivet
Många industrier erbjuder elever praktikplats/arbete efter
utbildning

Organisation
•
•
•
•
•
•

Bättre trygghet i små och medelstora enheter
Geografisk närhet och ”naturnärhet” i pedagogiken
Läxhjälp och lovskola för elever i årskurs 4 – 9
Ökad rätt till allmän förskola för barn till föräldrar som är
socioekonomiskt utsatta
En grundskola på orten ger ökad attraktivitet för att locka
nyinflyttare
Ny styrmodell

Huvudmannaskap
•

Återförstatligande av skolan

Hot
Ekonomi
•
•
•
•
•

Minskade och riktade statsbidrag som stör långsiktig planering och
utveckling
Ökade budgettillskott har ej gett ökade resultat
Hög servicegrad ger höga kostnader
Skolskjutskostnader urholkar budgeten
Sämre kommunal ekonomi och ökade kostnader för äldreomsorg
påverkar skolan negativt

Personal
•
•
•
•
•

Brist på kompetent personal – outbildad personal
Lärarbrist – lärare flyttar till andra kommuner
Svårt rekrytera specialpedagoger
Ökad sjukfrånvaro
Ökad konkurrens om medarbetare
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Relationer
•
•

Brist på dialog / förståelse politik / förvaltning
Tillitsbrist ledning / lärare

Gymnasiet
•
•
•

•

Aggressiv marknadsföring från andra gymnasiekommuner
Större gymnasieskolor lockar ungdomarna
Brister i kollektivtrafiken till Tranemo medför ökat intresse för
gymnasiestudier i andra kommuner dit kollektivtrafiken fungerar
bättre
Dyrt med köpta utbildningar – hemmaplanslösningar

Organisation
•
•
•

Vårdnadshavare väljer förskola / skola i grannkommun
Dyrt att pendla om förskola saknas på bostadsorten
Saknas grundskola på orten minskar ortens attraktivitet

Befolkningsutveckling
•

Ändrar befolkningsutveckling ger svikande elevunderlag

övrigt
•
•
•
•

Alla barn/elever får inte det stöd dom behöver
Risk att skollagens krav inte uppfylls
Skolans status minskar
Försämrad kvalitet

huvudmannaskap
•

Återförstatligande av skolan
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BILAGA 3 Sammanställning av dialog med professionen

De politiska partiernas SKOLGRUPP
Sammanställning av anteckningar från fyra politikergruppers dialog med
professionen vid SKOLGRUPPENS möte onsdag 2021-10-27.
Deltagande politiker, rektorer, pedagoger och fackliga företrädare framgår av
bilaga.

Förskolan
ALLMÄNT
Politiken har en hög ambitionsnivå för förskola, vilket inkluderar personalens
utbildningsnivå. Men ambitionsnivån följs inte upp med tillräckligt med
ekonomiska resurser.
Vårdnadshavare blir alltmer medvetna om att förskolan bedriver undervisning.
Kvalitet måste gå före kvantitet.
BEMANNING
Arbetsbelastningen är tung med en bemanning som är på gränsen, vilket innebär
att inget oförutsett får hända. Personalen saknar tid för uppföljning och hinner
inte med sina uppgifter - svårt att få ut planeringstid.
Kravet på 2/3 legitimerad personal fungerar inte och pedagogerna byter jobb i
ökad utsträckning. Det förekommer t.ex. att personal lämnar förskolan för att
jobba inom industrin.
ARBETSMILJÖ
Den psykosociala arbetsmiljön har brister. En förskola utan legitimerad personal
är en stor belastning. Ensamarbete förekommer morgon och kväll.
ORGANISATION
En förskola behöver minimum två avdelningar - 15 till 20 barn per avdelning för att minska sårbarheten. Antalet en-avdelningsförskolor bör därför minska.
Öppettiderna är långa och kan minska från 13 till tolv timmar per dag, vilket är i
nivå med vad grannkommunerna erbjuder. Nattförskolan har låg beläggning och
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kan avvecklas. Fritidshemsverksamheten kan med fördel flyttas till
grundskolorna.
En förskollärare lockas till en enhet där det finns legitimerad personal. Att vara
ensam legitimerad på en enhet är för tungt. På sikt finns risk för
kvalitetsförsämring om det inte går att behålla / rekrytera kompetent personal.
BARN MED SÄRSKILDA BEHOV
Resurser saknas för barn med särskilda behov. Extra tid krävs för dialog med
NPF-barn (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning). För att upptäcka NPF-barn
krävs kontinuerlig kompetensutveckling.
Två heltidsanställda specialpedagoger skall idag täcka 14 enheter.
EKONOMI
Det är svårt att följa upp budget bland annat för att stödet från ekonomienheten
är bristfälligt. Inmatningen i ekonomisystemen INFOKI och STRATSYS släpar
efter och är inte samordnade. Dessutom förekommer problem med
periodiseringar. Det ställs stora krav på kunskap i budget- och ekonomistyrning,
vilket inte alltid finns.
Ingångslönen för nyutexaminerad personal ligger högt och bör sänkas med
uppemot 2000 kr.
Den övergripande administrationen inom verksamheten kräver ekonomiska
resurser.

Årskurs F – 6
ÖVERGRIPANDE
Strukturen i kommunens F-6 verksamhet är små enheter och bra skolor med
personal som har hög kompetens och är behöriga. Personalen upplever sig själva
som otillräckliga. Trångboddheten är påtaglig på Tranängskolan.
Sammanfattningsvis beskrivs att strukturen behöver ses över.
ORGANISATION
Kvaliteten i en förskola kan ifrågasättas när antalet inskrivna barn inte är fler än
sju. En fyrkantig struktur bidrar till att verksamheten inte fungerar. Olika former
av möten kräver mycket tid.
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BARN MED SÄRSKILDA BEHOV
Antalet barn med särskilda behov ökar kraftigt. Därtill kommer att antalet
flerspråkiga barn ökar. Resurserna räcker inte till och därför krävs kraftiga
prioriteringar, vilket innebär att det finns elever som inte får det stöd dom
behöver. Den socioekonomiska resursfördelningsmodellen täcker inte
kostnaderna för barn med särskilda behov. Personal med lägst kompetens –
lärarassistenter som saknar NPF-kompetens – sätts in hos barn med särskilda
behov.
Situationen är akut när skollagens krav inte kan följas för barn med särskilda
behov.
PERSONAL
Sjukskrivningarna ökar på grund av stress. Vikarier saknas på funktioner där det
verkligen behövs. Specialfunktioner får ibland vikariera för ordinarie personal.
Trots svårigheter stannar många kvar inom skolan, men det finns risk för
lärarflykt.
Det är svårigheter för pedagogerna att få ut raster. Lärare minskar sin
tjänstgöring för att orka,
EKONOMI / ADMINISTRATION
Skolledarna har blivit allt bättre på att avgränsa onödig administration.
Budgetuppföljningen har försvårats på grund av en föräldraledighet, men i
övrigt är budgetuppföljningen bra. På APT (arbetsplatsträff) följs ekonomin upp
och nu konstateras att situationen är bekymmersam. Elevpengen har successivt
minskat.
Stora ekonomiska resurser läggs på skolskjutsar och Sörgårdens förskola
(kostnad per barn).

Årskurs 7 – 9
ÖVERGRIPANDE
Satsa på skolan genom organisationen. Vad är det som skiljer dagens situation
jämfört med för 10 – 15 år sedan när tempot var betydligt lugnare? Uppdragen
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har ökat inte minst kraven på dokumentation. Direktkontakt mellan politiker och
professionen poängteras som viktig.
SWOT-analysens uppgift om otydligt ledarskap skolchef – rektor stämmer inte.
PERSONAL
Skolan har gott rykte vilket underlättar rekryteringen av behörig personal.
Antalet lärare har minskat med åtta, vilket medför lärarlösa lektioner och lärare
som ”går på knäna”. Situationen är frustrerande för lärarna som blir stressade av
en slitig situation. Varje dag finns det lärare som funderar på att sluta. Resurser
saknas för vikarier och elevassistenter.
Fyra skolledarbefattningar är fördelade på tre heltidstjänster.
Rektors mål är att elever skall känna att dom duger.
ARBETSMILJÖN
På eget initiativ har skolan upprättat en avvikelserapport med hänvisning till
avvikelser från gällande lagkrav.
Trångboddheten är påtaglig – brist på hemklassrum t.ex. Tranängskolans framtid
handlar om lokaler. Möjligheten till ökad samverkan mellan F-3-4-6 bör prövas.
ELEVER
Elever som har läs- och skrivsvårigheter får stå tillbaka. Det finns behov av att nå
fler elever som har särskilda behov. Elever som misslyckas kräver
uppmärksamhet.
SÄRSKOLAN
Särskoleelever som studerar på gymnasienivå hänvisas till Gislaved med stora
kostnader som följd inte minst för skolskjutsar. Kompetens finns inom skolan för
att starta en gymnasiesärskola för träningselever.
EKONOMI
Successivt har sparbetingen ökat och blivit extra stora under senare år.
Ekonomiuppföljningen i STRATYS och INFOKI fungerar, men periodiseringarna
är ett bekymmer. Felaktiga alternativt bristfälliga inrapporteringar i systemen
kompenseras/korrigeras inte.
Avstämningar görs månadsvis. Uppföljning och framförhållning behöver
förbättras. Budgetplaneringen bör göras över fler år än vad som görs idag.
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GYMNASIET
ÖVERGRIPANDE
Ett eget gymnasium som är effektivt med små grupper är en styrka men
svagheten är att kostnaderna är höga. Det finns en långsiktig samhällsnytta med
ett eget gymnasium. Uppslutningen kring att kommunen skall ha en egen
gymnasieskola är massiv.
ELEVER
Tranemo gymnasium är attraktivt bland kommunens ungdomar. 65 – 70% väljer
vårt gymnasium. 161 ungdomar går i andra gymnasieskolor, men av dessa är det
bara 23 som valt program som också erbjuds i Tranemo.
Eleverna känner tillit till lärarna vilket skapar självförtroende. Detta gäller såväl
praktiska som teoretiska ämnen. Undervisningen för elever med annat
modersmål än svenska kräver extra planering.
Överlag är trivseln hög bland skolans elever.
ELEVHÄLSA
En viktig resurs är skolans elevhälsoteam där det finns ett bra samarbete inom
teamet. Tillgången till läkarresurs är dock ett bekymmer.
Samarbetet med polis och fältassistenter fungerar bra.
NÄRINGSLIVET
Samarbetet mellan kommunens näringsliv och gymnasieskolan är mycket
positivt och skapar mervärden för skolan. Näringslivet blomstrar i kommunen
och arbetslösheten är låg. Programmen el, bygg och energi har alltid hög
beläggning med elever.
EKONOMI
Budgetuppföljning sker månadsvis med ekonom. Ekonomistyrningssystemen
STRATSYS och INFOKI stämmer inte helt överens, vilket skapar problem. I
systemet KOLADA får gymnasiet färgen grön, vilket indikerar en effektiv skola.
Kostnader för en elevgrupp är i stort sett lika om antalet elever är 20 eller 28.
Att nettokostnadsavvikelsen är negativ hänger ihop med att en liten skola kostar
mer. En medvetenhet om detta fanns redan när gymnasieskolan startade.
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Gymnasiet har låg beläggning av elever med färre program, vilket minskar
attraktiviteten.
Skolan kan inte påverka kostnaderna för skolmåltider och lokaler.
GYMNASIEGRANNAR
Gymnasieskolan är konkurrensutsatt. Gymnasieskolor konkurrerar idag om
elever.
I Svenljunga bjuds årligen alla friskolor in till en mässa, men Tranemo
gymnasium är inte välkommet!
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2022-01-13

§ 13 Uppdrag - Beredning av den tvärpolitiska strukturplanen för
förskole- och skolverksamheter KS/2021:638
Allmänna utskottets beslut
•

Ger förvaltningen i uppdrag att bereda ett beslutsunderlag av den tvärpolitiska
strukturplanen för förskole- och skolverksamheten som skolgruppen har tagit fram.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen,
ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Ärendet
En arbetsgrupp med representanter från samtliga partier (s.k. skolgruppen) har tagit fram en
strukturplan för förskole- och skolverksamheter.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Anders Brolin (S) yrkar på att ge förvaltningen i uppdrag att bereda ett
beslutsunderlag av den tvärpolitiska strukturplanen för förskole- och skolverksamhet som
skolgruppen har tagit fram.

Beslutsgång
Ordförande frågar utskottet om de kan besluta enligt hans förslag. Förslaget bifalles.

Beslutet skickas till
Stratsys
TPB
Lärandesektionen

Status
Pågående

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lärandeutskottet
2022-02-17

§ 6 Läsårstider 2022/2023 för Tranemo kommun. KS/2021:84
Lärandeutskottets förslag till kommunstyrelsen
•

Fastslår läsårstider för läsåret 2022/2023 enligt bilaga ”Läsårstider, lov och
studiedagar för läsåret 2022/2023”.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen,
ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Ärendet
Läsårstiderna är ett förslag som arbetats fram i skolchefsgruppen i Sjuhärads
kommunförbund och samverkats fackligt i Tranemo. Beslut om läsårstider fattades i
Kommunstyrelsen 2021-04-26 § 68. Med anledning av en felskrivning av ett datum behöver
beslutet fattas på nytt. 1 maj som är en helgdag hade i det tidigare beslutet räknats som en
skol- och arbetsdag. I det nya förslaget blir istället 22 december istället en skol- och
arbetsdag.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Artikel 28 Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och
tillgänglig för alla
Artikel 31 Barn har rätt till lek, vila och fritid

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-01-18
Kommunstyrelsens beslut 2021-04-26, § 68
Läsårstider, lov- och studiedagar för läsåret 2022/2023 (nytt förslag 220113)

Föredragning och debatt
Tf. sektionschef Christina Josefsson föredrar ärendet.

Beslutet skickas till
Lärandesektionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lärandeutskottet
2022-02-17

Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

2

Vår ref: Kajsa Montan
Funktionschef/Kommunjurist
Datum: 2022-01-18
Dnr: KS/2021:84

Tjänsteskrivelse om läsårstider 2022/2023 (uppdaterad
2022-01-13)
Förslag till beslut
•

Fastslår läsårstider för läsåret 2022/2023 enligt bilaga ”Läsårstider, lov och
studiedagar för läsåret 2022/2023”.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska
alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ
inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Ärendet
Läsårstiderna är ett förslag som arbetats fram i skolchefsgruppen i Sjuhärads
kommunförbund och samverkats fackligt i Tranemo. Beslut om läsårstider
fattades i Kommunstyrelsen 2021-04-26 § 68. Med anledning av en felskrivning
av ett datum behöver beslutet fattas på nytt. 1 maj som är en helgdag hade i det
tidigare beslutet räknats som en skol- och arbetsdag. I det nya förslaget blir
istället 22 december istället en skol- och arbetsdag.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Artikel 28 Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk,
kostnadsfri och tillgänglig för alla
Artikel 31 Barn har rätt till lek, vila och fritid

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-01-18
Kommunstyrelsens beslut 2021-04-26, § 68
Läsårstider, lov- och studiedagar för läsåret 2022/2023 (nytt förslag 220113)

Föredragning och debatt
Förslag till beslut på sammanträdet
Beslutsgång
Beslutet skickas till
Lärandesektionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status

Christina Josefsson
Tf Sektionschef Lärande

Kajsa Montan
Kanslichef/Kommunjurist

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-04-26

§ 68 Läsårstider 2022/2023 för Tranemo kommun. KS/2021:84
Kommunstyrelsens beslut
•

Fastslå läsårstider för läsåret 2022/2023

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen,
ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Beslutsmotivering
Läsårstiderna är ett förslag som arbetats fram i skolchefsgruppen i Sjuhärads
kommunförbund och samverkats fackligt i Tranemo.

Ekonomisk påverkan
Ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Artikel 28 Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och
tillgänglig för alla
Artikel 31 Barn har rätt till lek, vila och fritid

Beslutsunderlag
LU §16, 2021-03-25
Tjänsteskrivelse 2021-01-28
Läsårstider 2022/2023 för Tranemo kommun
Läsårstider, lov och studiedagar 2022/2023 Tranemo kommun

Beslutet skickas till
Lärandesektionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Avslutat

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

Datum: 2022-01-13

Läsårstider och lov/studiedagar läsåret 2022–2023, nytt förslag
220113

Elever Läsår 178 dagar

Lärare Arbetsår 194 dagar

Ht. 2022
Ti 16 aug. – on 22 dec.

Ht. 2022
Ti 16 aug – on 22 dec

Lovdagar 2022
Fr 23 sept.
Må 31 okt. – Fr 4 nov. (v 44)

Planering/kompetensutveckling/studiedagar 2022
Må 8 aug – må 15 aug
Fr 23 sept.
Tjänstgöringsfria dagar 2022
Må 31 okt. – Fr 4 nov. (v 44)
Förskola/Fritidshem –
Planering/kompetensutveckling/studiedagar 2022
XXXX

Vt. 2023
Ti 10 jan. – Fr 9 juni (studentavslutning 8 juni)

Vt. 2023
Ti 10 jan. – Fr 9 juni

Lovdagar 2023
Må 12 febr. – Fr 17 febr. (v 7)
Må 6 mars
Ti 11 april – fr 14 april (v 15)
On 17 maj
Fr 19 maj
Må 5 juni

Planering/kompetensutveckling/studiedagar 2023
Må 9 jan.
Må 6 mars
On 17 maj
Må 12 juni – Må 19 juni

Helgdagar
Fr 7 april Långfredag
Må 10 april Annandag Påsk
Må 1 maj
18 maj Kristihimmelsfärdsdag
6 juni Sveriges Nationaldag

Tjänstgöringsfria dagar 2022
Må 13 febr. – Fr 17 febr. (v 7)
Må 11 april – To 14 april (v 15)
Fr 19 maj
Må 15 juni
Helgdagar
Fr 7 april Långfredag
Må 10 april Annandag Påsk
Må 1 maj
18 maj Kristihimmelsfärdsdag
6 juni Sveriges Nationaldag

TRA2000, v 2.0, 2011-06-08

Förskola/Fritidshem –
Planering/kompetensutveckling/studiedagar 2023
XXXX

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 (2)

Semesterstängt vecka
Några enheter har öppet

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lärandeutskottet
2022-02-17

§ 9 Patientsäkerhetsberättelse elevhälsans medicinska insats 2021
KS/2022:53
Lärandeutskottets förslag till kommunstyrelsen
•

Godkänner Patientsäkerhetsberättelse för 2021 -Elevhälsans medicinska insats, EMI

Ärendet
Skolan ansvarar för både hälsa och lärande.
Inom ramen för elevhälsan bedriver huvudmannen hälso- och sjukvård enligt hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763). Genom elevhälsans medicinska insats innebär det att utföra
vaccinationer, hälsobesök samt även erbjuda enklare hälso- och sjukvårdsinsatser. Hälsooch sjukvårdspersonal är skolläkare och skolsköterskor.
Skolans huvudman, tillika vårdgivare, ska med stöd av verksamhetens ledningssystem
planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och följa upp verksamheten, Socialstyrelsens
föreskrifter (SOFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Vårdgivaren är enligt hälso- och sjukvårdslagen skyldig att utse en verksamhetschef som har
det samlade ledningsansvaret för hälso- och sjukvårdsverksamheten. Om verksamhetschefen
inte är medicinsk kunnig, måste någon annan få i uppdrag att utföra vissa ledningsuppgifter,
medicinskt ledningsansvarig skolsköterska medicinskt ledningsansvarig skolsköterska
(MLA).
Vårdgivaren är enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) skyldig att bedriva ett systematiskt
patientsäkerhetsarbete. Det innebär att vårdgivaren bland annat måste förebygga att
patienter drabbas av vårdskador, utreda händelser och årligen upprätta en
patienssäkerhetsberättelse. Enligt 3 kap §10 i Patientsäkerhetslagen ska vårdgivare senast
den 1 mars varje år upprätta patientsäkerhetsberättelsen.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Skolan har i uppdrag under elevhälsan att bedriva Elevhälsans medicinska insats. Detta är
reglerat i Skollagen och Hälso- och sjukvårdslagen. Utgångspunkten i detta arbetet är att se
till barnets bästa och kunna främja hälsa, och förebygga ohälsa. Även att kunna agera och ge
stöd då ohälsa uppstår.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-01-27
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lärandeutskottet
2022-02-17

Patientsäkerhetsberättelse för 2021 -Elevhälsans medicinska insats EMI

Föredragning och debatt
Tf. sektionschef Christina Josefsson föredrar ärendet.

Beslutet skickas till
Lärandesektionen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

2

Vår ref: Christina Josefsson
Tf sektionschef
Datum: 2022-01-27
Dnr: KS/2022:53

Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelse för 2021
Elevhälsans medicinska insatser EMI
Förslag till beslut
•

Godkänner Patientsäkerhetsberättelse för 2021 -Elevhälsans medicinska
insats EMI

Ärendet
Skolan ansvarar för både hälsa och lärande.
Inom ramen för elevhälsan bedriver huvudmannen hälso- och sjukvård enligt
hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Genom elevhälsans medicinska insats
innebär det att utföra vaccinationer, hälsobesök samt även erbjuda enklare hälsooch sjukvårdsinsatser. Hälso- och sjukvårdspersonal är skolläkare och
skolsköterskor.
Skolans huvudman, tillika vårdgivare, ska med stöd av verksamhetens
ledningssystem planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och följa upp
verksamheten, Socialstyrelsens föreskrifter (SOFS 2011:9) om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete.
Vårdgivaren är enligt hälso- och sjukvårdslagen skyldig att utse en
verksamhetschef som har det samlade ledningsansvaret för hälso- och
sjukvårdsverksamheten. Om verksamhetschefen inte är medicinsk kunnig, måste
någon annan få i uppdrag att utföra vissa ledningsuppgifter, medicinskt
ledningsansvarig skolsköterska MLA.
Vårdgivaren är enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) skyldig att bedriva ett
systematiskt patientsäkerhetsarbete. Det innebär att vårdgivaren bland annat
måste förebygga att patienter drabbas av vårdskador, utreda händelser och
årligen upprätta en patienssäkerhetsberättelse. Enligt 3 kap §10 i
Patientsäkerhetslagen ska vårdgivare senast den 1 mars varje år upprätta
patientsäkerhetsberättelsen.

Ekonomisk påverkan
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Skolan har i uppdrag under elevhälsan att bedriva Elevhälsans medicinska
insats. Detta är reglerat i Skollagen och Hälso- och sjukvårdslagen.
Utgångspunkten i detta arbetet är att se till barnets bästa och kunna främja hälsa,
och förebygga ohälsa. Även att kunna agera och ge stöd då ohälsa uppstår.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-01-27
Patientsäkerhetsberättelse för 2021 -Elevhälsans medicinska insats EMI

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
Lärandesektionen

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

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken

Christina Josefsson

Marit Ekstener

Tf sektionschef

Barn- och elevhälsochef

LÄRANDESEKTIONEN

Patientsäkerhetsberättelse för 2021
Elevhälsans medicinska insats EMI

Tranemo 2021-01-27
Marit Ekstener, verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats (EMI)
Jonna Öhvall, skolsköterska med medicinskt ledningsansvar (MLA)
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Mål och strategier för kommande år
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1

Inledning

Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en
patientsäkerhetsberättelse. Idéen med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet
och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att
förbättra patientsäkerheten. Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan
detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet med att systematiskt och
fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika
delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS
2011:9 7 kap. 3 §.
Denna patientsäkerhetsberättelse är en del av vårdgivarens ledningssystem.

2

Struktur

2.1

Övergripande mål och strategier

SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap.

•

Att elevhälsans medicinska insats uppfyller de krav och mål enligt lagar och
föreskrifter som finns.

•
•
•

Att kravet på god patientsäkerhet tillgodoses.

2.2

Utveckla arbetet med rutiner och egenkontroll i verksamheten.
Fortsätta arbetet att ha en likvärdig elevhälsa, den medicinska insatsen, i
hela Tranemo kommun.

Organisation och ansvar

SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1
Nedan följer en kortfattad beskrivning av vårdgivarens systematiska
patientsäkerhetsarbete utifrån roller och ansvarsfördelning samt en beskrivning
av strukturen för det systematiska patientsäkerhetsarbetet.
2.2.1

Roller

Kommunstyrelsen (KS) i Tranemo kommun är vårdgivare för elevhälsans
medicinska insats. KS har utsett att verksamhetschefen för elevhälsan i Tranemo
kommunen också är verksamhetschef enligt hälso-och sjukvårdslagen (2017:30)
för elevhälsans medicinska insats. Då verksamhetschefen ej har aktuell
medicinsk kompetens har delar av uppdraget överlåtits till medicinskt
ledningsansvarig skolsköterska (MLA). Elevhälsans medicinska insats omfattar
hälso-och sjukvårdspersonal av kategorierna skolsköterska och skolläkare.
Uppdraget som verksamhetschef har barn- och elevhälsochef Marit Ekstener.

3

2.2.2

Ansvarsfördelning verksamhetschef

Verksamhetschefen ansvarar för att alla medarbetare (skolsköterskor och
skolläkare) har rätt kompetens och möjlighet till fortbildning, ansvar och
befogenheter för att kunna bedriva en vård av god kvalitet. Hen ansvarar för att
lokaler och utrustningar är anpassade för verksamheten. Verksamhetschefen är
den person som såväl tillsynsmyndigheter som elever, föräldrar och personal ska
kunna vända sig till när det gäller frågor och/eller klagomål som rör
verksamheten. Verksamhetschefen i samverkan med MLA planerar
verksamheten och säkerställer att det finns resurser och förutsättning för att
bedriva en god, kvalitativ och patientsäker hälso-och sjukvård.
2.2.3

Ansvarsfördelning MLA

MLA leder det operativa systematiska kvalitets-och patientsäkerhetsarbetet. På
en övergripande nivå innebär uppdraget att upprätthålla och revidera
vårdgivarens ledningssystem dess processer, rutiner samt stöddokument.
Ledningssystemet omfattar bland annat rutiner för avvikelsehantering och
egenkontroller.
2.2.4

Ansvarsfördelning skolsköterskor och skolläkare

I egenskap av att skolsköterskorna och skolläkaren är legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal har de ett eget yrkesansvar som innebär att arbetet ska utföras
med god kvalitet och hög patientsäkerhet. Vidare förväntas de medverka och
bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Varje enskild skolsköterska och
skolläkare har ett eget yrkesansvar för att avvikelser och risker identifieras och
rapporteras.

2.3

Samverkan för att förebygga vårdskador

SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3
Under året 2021 har det skett såväl extern som intern samverkan i syfte att
förebygga vårdskador. Vi har regelbundna nätverksträffar där frågor kring
rutiner och situationer i arbetet tas upp.
2.3.1

Extern samverkan

Tranemo kommun ingår tillsammans med 48 andra kommuner i en samverkan
med Västra Götalandsregionen för bästa möjliga vård och omsorg. Vilket innebär
att när en person behöver insatser från både kommun och sjukvård har
verksamheterna ett uppdrag att arbeta tillsammans och ge bästa möjliga vård,
stöd och omsorg. Samverkan mellan kommun och region ska utjämna skillnader
i hälsa och den enskilde ska få god säker vård, stöd och omsorg. När behov finns
ska samarbete ske genom att en SIP, samordnad individuell planering, upprättas.
Samverkan regleras från 2021-01-01 i en överenskommelse Samverkan för barns och
ungas hälsa.
I Västra Götaland finns sex delregionala vårdsamverkansområden med
representanter från kommun, primärvård och sjukhus. Tranemo kommun tillhör
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delområdet Södra Älvsborg. Det sker på regelbunden basis möten inom
delområdet, s.k. närvårdsträffar. På dessa möten företräder verksamhetschefen
elevhälsans medicinska insats. Inom samverkan finns ett antal områden med
överenskommelser och tillhörande rutinbeskrivningar. De områden som direkt
rör patientsäkerheten är:

•
•
•
•

Avvikelsehantering i samverkan
Samordnad Individuell Plan, SIP
Barn och unga
Psykisk hälsa

Utöver ovan nämnd samverkan med Västra Götalandsregionen sker det också
samverkan med syfte att öka patientsäkerheten på en mera verksamhetsnära och
lokal nivå. Skolsköterskorna och MLA samverkar med barnhälsovården, barnoch ungdomsmedicinska mottagningar, primärvården, flyktingmedicinsk
mottagning, habilitering, barn- och ungdomspsykiatrin, Mini-Maria samt
ungdomsmottagningarna. Inom ramen för den lokala samverkan förs dialoger
om exempelvis remisshantering och överföring av patientdata mellan
vårdgivarna. MLA medverkar även i nätverk med MLA från åtta närliggande
kommuner samt i nätverket för MLA i hela regionen.

2.3.2

Samverkan Svenljunga

Västra Götalandsregionen håller på att ta fram ett nytt system för
vårdinformation som ska förbättra kommunikationen mellan medarbetare,
patienter och invånare. Detta kallas Framtidens Vårdinformationsmiljö (FVM)
och systemet heter Millenium. Verksamhetschef och MLA deltar i olika
omfattning i den del av projektet som bedrivs på kommunnivå. Detta arbete har
under året i stort sett stått still pga. diskussioner kring datasäkerhet m.m.

2.4

Patienters och närståendes delaktighet

SFS 2010:659 3 kap. 4 §
När det gäller att involvera och möjliggöra elevernas och dess vårdnadshavare
delaktighet i den hälso-och sjukvårds som utförs av EMI görs det utifrån hälsooch sjukvårdslagens (2017:30) huvudprinciper om att den hälso-och sjukvård
som ges ska:

•
•
•
•
•

vara av god kvalitet med en god hygienisk standard
tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet
bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet
främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen
vara lätt tillgänglig.

All verksamhet inom elevhälsans medicinska del är ett erbjudande till elev och
vårdnadshavare och frivillig. Samtycke till vård, undersökning eller behandling
är i de flesta fall muntlig men vid vaccinering efterfrågas skriftligt medgivande
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från båda vårdnadshavarna. Skolsköterskor och skolläkare strävar alltid efter ett
samarbete med elev och vårdnadshavarna. Utifrån elevens ålder och mognad
involveras eleven. Eleven skall ha ett medinflytande som med tiden eller under
vissa omständigheter övergår till ett självbestämmande. Elev informeras i det
som rör eleven och informationen är anpassad efter ålder och mognad.
Vårdnadshavare kontaktas efter enskild bedömning utifrån vilken typ av hälsooch sjukvårdsinsats som genomförts. Kontakt med vårdnadshavare sker
antingen genom telefonkontakt eller skriftligt. Tolk används vid behov. Inför
hälsobesök i förskoleklass, åk 4 samt åk 7 får vårdnadshavare lämna en skriftlig
hälsouppgift om sitt barn. Till hälsobesöket i förskoleklass skickas inbjudan med
en tid till hemmet och vårdnadshavare bjuds aktivt in att vara med. Inför övriga
besök informeras vårdnadshavarna via skolans informationsplattform samt
uppmanas då att kontakta skolsköterskan om de har funderingar inför besöket.

2.5

Hälso- och sjukvårdspersonalens
rapporteringsskyldighet/Klagomål och synpunkter

SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5, SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§§, 7
kap 2 § p 6,
Skolsköterskor och skolläkare är medvetna om skyldigheten att rapportera risker
och negativa händelser. Risker och negativa händelser rapporteras genom vårt
avvikelsesystem. Synpunkter och klagomål kan lämnas av elever och
vårdnadshavare via kommunens hemsida eller i direkt kontakt med
verksamhetschef.

2.6

Egenkontroll

SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p 2
Egenkontroll är systematisk uppföljning och utvärdering av den egna
verksamheten samt kontroll av de processer och rutiner som ingår i
verksamhetens ledningssystem.
Under 2021 har egenkontroller genomförts på basprogrammet för läsåret 20/21.

•
•
•

Antal erbjudna samt genomförda hälsobesök
Antal givna vaccinationer under läsåret
Andelen elever som tackat ja till vaccination
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Övriga egenkontroller:

Egenkontroll

Omfattning

Källa

Loggkontroll av öppnade Var 4e vecka
journaler

PMO patientdatajournalsystem

Temperaturkontroll i
kylskåp där vaccin
förvaras

1 g per vecka

Dokument

Kalibrering av
audiometer

1 gång per år

Dokument

Kalibrering av
blodtrycksmätare

1 gång per år

Dokument

Kalibrering av vågar

1 gång per år

Dokument

Avvikelser/risker

Löpande

Avvikelsehanteringssystemet

Patientens klagomål och Löpande
synpunkter

Patientnämnden, IVO,
avvikelsehanteringssystemet
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Process - åtgärder för att öka patientsäkerheten

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 2
Arbetet med rutiner har fortsatt under året.

3.1

Riskanalys

SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap 2§ p 4
Riskanalys är en del av det förebyggande arbetet och görs fortlöpande för att
bedöma om det finns risk för att händelser som kan medföra brister i
verksamhetens patientsäkerhet skulle kunna inträffa. Exempel på situationer
inom EMI då det kan vara aktuellt att göra en riskanalys är inför förändringar av
verksamheten eller förändringar av personalens sammansättning och innan nya
arbetssätt eller metoder börjar tillämpas.
Definitionen av vårdskada är en skada eller risken för skada som har uppstått
vid patientens kontakt med skolsköterskan eller skolläkaren. Med skada eller risk
för skada avses att eleven/patienten har drabbats av eller hade kunnat drabbas av
lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom eller att eleven/patienten har
avlidit. Vidare för att det ska räknas som en vårdskada måste bedömningen
komma fram till att skadan eller risken för skada hade kunnat undvikas om
adekvata åtgärder hade vidtagits av skolsköterskan och/eller skolläkaren. Även
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vård eller behandling, som borde ha genomförts men som inte blev av, ska tas
med i bedömningen.
3.1.1

Identifierade risker

Med hänsyn till att en fördröjd tillgång till behandling klassas som vårdskada ser
vi stora risker med de mycket långa väntetiderna till Barn- och
Ungdomspsykiatrin samt till Logopedmottagningen på SÄS. Den långa
väntetiden har medfört att flera vårdnadshavare önskar att remiss skickas till
vårdgivare utanför regionen. När det handlar om kontakt med BUP är det i
många fall nödvändigt och önskvärt med fortsatt samverkan under och efter
elevens utredning och detta försvåras av ett geografiskt avstånd.
Under första delen av året har vi haft vakanta tjänster som medfört att vi har
behövt ta in vikarier på både kort och lång tid. Detta har skapat svårigheter i
planering och framförhållning. Vi ser också att det är en risk att våra beslutade
processer inte alltid efterlevs och att informationsöverföring riskerar att bli
bristfällig. Detta skulle kunna leda till vårdskada för eleven.

3.2

Utredning av händelser - vårdskador

HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap sista stycket
Utifrån händelsens karaktär anpassas utredning om händelsen har medfört eller
hade kunnat medföra en vårdskada. Detta betyder att det i varje enskilt fall
bedöms hur omfattande utredningen behöver vara. Socialstyrelsens föreskrifter
och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete (HSLF-FS
2017:40) används som utgångspunkt för bedömningen av utredningskraven i
förhållande till allvarlighetsgraden.
Syftet med utredningen är att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet
och orsakerna till det. Utredningen ska ge underlag för beslut om åtgärder som
ska hindra att en liknande händelse inträffar på nytt eller begränsa effekterna om
händelsen inte helt går att förhindra.
3.2.1

Genomförda utredningar av avvikelser

Under 2021 har vi utrett två avvikelser. Den ena avvikelsen gäller ett brev som
var adresserat till EMI som tagits ur en olåst brevlåda och som sedan har rivits
upp. Person som var omnämnd i brevet har kontaktats.
Den andra avvikelsen gäller en planerad vaccination som i samband med
personalbyte har blivit fördröjd då vaccinationen ej hade satts upp på väntelista.

3.3

Informationssäkerhet

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§
PMO är en CE-märkt, medicinteknisk produkt som följer patientdatalagen - PDL,
hälso- och sjukvårdslagen – HSL och skollagen med avseende på regler för
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dokumentation och ärendehantering. PMO som dokumentationssystem ska
enligt leverantör uppfylla GDPR.
Loggläsning genomförs varje månad. I våra granskningar har vi inte hittat någon
fellogg.
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Resultat och analys

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3

4.1

Hälsobesök

Egenkontroll

F-klass

Åk 2

Åk 4

Åk 6

Åk 7

Åk 8

GY åk 1

elever/

elever/

elever/

elever/

elever/

elever/

elever/

genomförda

genomförda

genomförda

genomförda

genomförda

genomförda

genomförda

Dalstorp

19/19

20/20

16/16

29/29

-

-

-

Grimsås

5/5

14/14

9/9

14/14

-

-

-

Limmared

32/32

27/27

24/24

27/26

-

-

-

Länghem

24/24

30/30

24/24

28/28

-

-

-

Sjötofta

3/3

3/3

-

-

-

-

-

Tranäng

60/60

70/69

74/73

51/49

133/130

50/49*

-

Gymnasiet

-

-

-

-

-

-

142/120

Totalt (%)

143/143
(100%)

164/163
(99%)

147/146
(99%)

149/146
(98%)

133/130
(98%)

50/49
(98%)

142/120
(85%)

Lå 20/21

* 103 elever erbjöds ej hälsobesök i åk 8 pga. vakant tjänst på Tranängskolan 7-9 större delen av
Lå 20/21. Dessa elever erbjuds istället besök under åk 9.
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Vaccinationer

Skola

Antal
erbjudna

Antal
vaccinerade

Vaccinerade
i%

Dalstorp och
Grimsås

33

33

100 %

Limmared

26

26

100 %

Länghem

30

29

97 %

Tranäng och
Sjötofta

71

70

99 %

160

158

99 %

Dalstorp och
Grimsås

39

37

95 %

Limmared

18

15

83 %

Länghem

19

17

89 %

Tranäng

68

56

82 %

Summa

144

125

86 %

DiTekiBooster Tranäng

146

135

92 %

Summa

146

135

92 %

Antal
vaccinationer

Antal elever

49

32

Lå 20/21
MPR åk 2

Summa
HPV 2:a dos

Antal
vaccinationer
utanför
programmet

Alla skolor

Summa

MPR – vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund
HPV – vaccination mot humant papillomvirus
DiTekiBooster – vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta

4.1.1

Analys

Nästan alla elever tackar ja och kommer på hälsosamtal under grundskolan (98100%). Andelen är något lägre på gymnasieskolan (85%).
Nationell statistik över vaccinationstäckning för 2021 gällande vaccination mot
mässling, påssjuka och röda hund är ännu inte publicerad. Det finns en global
målsättning att vaccinationstäckningen mot mässling ska vara minst 95 % vilket
vi med 99 % uppfyller.
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Från och med hösten 2020 erbjuds även pojkar i åk 5 vaccination mot HPV och
finns med i statistiken. Statistiken för riket visar att 75% av alla födda 2009 har
fått två doser mot HPV jämfört med vår statistik där vi har 86% täckning.
Antalet vaccinationer utanför vaccinationsprogrammet innefattar de elever som
tidigare tackat nej men som nu ändrat uppfattning och önskar komplettera. Det
innefattar också de elever som är nyanlända i Sverige och som blir erbjudna
vaccinationer motsvarande det svenska vaccinationsprogrammet.
Den statistik som presenteras ovan är alltså endast en nulägepresentation av hur
många som blivit vaccinerade i enlighet med det allmänna
barnvaccinationsprogrammet. De som tackat nej erbjuds flera gånger och har
möjlighet till komplettering under hela skoltiden.

4.2

Avvikelser

Vi har endast tagit emot två avvikelser under 2021. Vid bedömning har
allvarlighetsgrad och risk för upprepning bedömts som låg för båda avvikelser.
Sannolikheten att det endast är vid två tillfällen som händelser har skett där vi
frångått våra rutiner eller då våra rutiner ej har räckt till är inte trolig. Under 2022
planerar vi att jobba vidare med hur vi identifierar avvikelser samt rapporterar
dessa.

4.3

Klagomål och synpunkter

Det finns en funktion på kommunens hemsida där kommuninvånare kan lämna
synpunkter. Vi har ej fått in några skriftliga klagomål eller synpunkter via denna
kanal.
I samband med att skolan samverkade med Närhälsan gällande vaccinering mot
Covid-19 mottog flera personal i EMI samt elevhälsan mail från ett begränsat
antal vårdnadshavare som var kritiska till skolans inblandning i vaccinering.
Verksamhetschef har även medverkat på fysiska möten där vårdnadshavare
uttryckt denna ståndpunkt.

4.4

Coronapandemin

Året 2021 har liksom år 2020 varit ett år präglat av Coronapandemin och dess
effekter på en organisation som behövt styra om sitt ledningsarbete till att näst
intill hela tiden bevaka och implementera nya direktiv. Det är ett arbete som
krävt mycket fokus från ledningen, medarbetare och organisation.
Pandemin har påverkat hur den medicinska elevhälsan har kunnat utföra sina
arbetsuppgifter. Undervisningen på gymnasieskolan har under vårterminen i
stor omfattning bedrivits på distans, vilket har krävt att skolsköterskans arbete
har behövts ske i andra former. Målsättningen har varit att de elever som har
behov ändå ska ha tillgång till EMI. Kontakt har skett genom telefon, fysiska och
digitala möten efter elevens önskemål och möjlighet. I grundskolan har
vaccinationsprogrammet samt övriga basprogrammet prioriterats efter riktlinjer
från Folkhälsomyndigheten. För att minska smittspridning i möjligaste mål har
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uppläggen på hälsosamtalen anpassats. I de yngre åldrarna har endast en
vårdnadshavare getts möjlighet att delta, i de äldre åldrarna har vårdnadshavare
endast varit med då speciella behov föreligger. Det mesta arbetet inom EMI har
skett på individnivå. Olika grupp- och klassaktiviteter har fått skjutas upp för att
minimera risken för smittspridning. Konsekvenserna av detta är att vi inte
kunnat arbeta främjande och förebyggande i den omfattning som vi skulle önska.
En del av arbetet i år liksom förra året har bestått i att planera och vara
förberedda inför en eventuell stängning av grundskolan. Delar av grundskolorna
har vid några tillfällen haft distansundervisning pga. smittspridning.
Vi har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller
skyddsutrustningen i arbetet. Dialog har förts kontinuerligt inom nätverket för
MLA Sjuhärad. I nätverket finns också en kontakt med Smittskydd Västra
Götaland för att se till att vi följer rekommendationer och att vi har en samsyn i
hur vi agerar.

4.4.1

Fördröjning - sjukfrånvaro

Ett problem vi haft under pandemin är stor sjukfrånvaro hos eleverna, vilket har
orsakat fördröjningar i genomförandet av basprogramme. DET innebär också att
det ibland uppstått fördröjning av utförandet av diagnostik, vård och behandling
när enskilda elever ex. varit sjuka vid skolläkarmottagningen.

4.4.2

Vaccinationer av barn

När höstterminen började hade Folkhälsomyndigheten tagit beslut om att barn
16-18 år ska erbjudas vaccin. Skolsköterska på gymnasiet samverkade med
Närhälsan i detta genom att skolsköterskan gick ut i klasserna och informerade,
lämnade ut hälsodeklarationer samt samtyckesblanketter till de som inte fyllt 18
år. Skolsköterskan sammanställde vilka elever som ville ha vaccin, såg till så att
samtyckesblankett fanns då det var aktuellt samt förmedlade tider till aktuella
elever då de skulle vara på Närhälsan för att få sin första dos.
2021-09-16 kom beslut från Folkhälsomyndigheten att barn 12-15 år ska erbjudas
vaccination och 2021-09-27 kom direktiv från Västkom hur detta i stort skulle
genomföras.
Från Information till kommuner angående vaccination i skolor (12-15åringar):
Vaccinatörens ansvar
• beställning av vaccin enligt ordinarie rutin
• transport av vaccin till vaccinationsplats
• tillhandahålla material för vaccination
• ordination
• administration av vaccin
• journalföra och registrera i NVR
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Elevhälsans ansvar
• information till elever och föräldrar
• insamlande av hälsodeklarationer
• insamlande av samtyckesblanketter (samtliga vårdnadshavares underskrift)
• tillhandahålla lokal
• stötta eleverna runt själva vaccinationstillfället
Vi hade utifrån detta dokument ett samarbete med Närhälsan. Vi skickade hem
skriftlig information till samtliga vårdnadshavare för elever 12 – 15 år (fyllda 12
år senast 10 november). Informationen publicerades också på InfoMentor
(lärplattformen). Uppdaterad information under processen lades också ut där.
Skolan gjorde stora ansträngningar att vara så korrekt som möjligt i samtal och
bemötande så att ingen skulle uppleva att det skedde påtryckningar av olika slag
gällande covid-vaccination.
Skolsköterskorna samlade ihop och kontrollerade samtycken samt
hälsodeklarationer samt hade den yttersta kontakten med vårdnadshavare
gällande frågor angående vaccinationen. Närhälsan åkte ut till ytterskolorna en
dag för dos 1 och en dag för dos 2. Eleverna på Tranängskolan delades upp på
två tillfällen/dos - således var Närhälsan på Tranängskolan vid fyra tillfällen. Vid
vaccinationstillfällena medverkade ordinarie skolsköterska (på Tranäng var två
skolsköterskor närvarande vid alla tillfällen).

4.4.3

Stor arbetsbelastning – ingen risk och konsekvensanalys föregick

Processen runt vaccinationer av skolbarn gick väldigt fort. Förväntningar från
VGR var stora att komma igång omgående. Detta gjorde att vi missade att
genomföra en ordentlig risk- och konsekvensanalys. Det blev en stor
arbetspuckel under kort tid. Många hjälptes åt och det gick ändå bra. Men Vi tar
med oss påminnelse om att vid liknande situationer framöver inte missa risk- och
konsekvensanalysen.
Det har under hösten skett en del påtryckningar mot verksamhetschef för EMI
från ett begränsat antal vårdnadshavare och andra aktörer som är kritiska till
covid-vaccination i allmänhet och EMI:s och skolans deltagande i synnerhet. Det
har vid ett mötestillfälle uppfattats aggressivt och innehållit hot. Detta har
anmälts i kommunens KIA-system som hot.
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Vaccination mot

Antal
erbjudna

Antal
vaccinerade
dos 2

Antal
vaccinerade
dos 1*

Fullvaccinerade i
%

Dalstorp,
Grimsås,
Länghem

44

16

13

37 %

Limmared

18

4

4

22 %

Tranäng åk5-6

67

29

6

43 %

Tranäng åk7-9

423

239

30

56 %

Summa

554

288

53

52 %

Covid-19

*Har förmedlats tider på Närhälsan för dos 2

5

Mål och strategier för kommande år

Våra mål och utvecklingsområden från förra året kvarstår då vi på grund av
pandemin behövt prioritera stora arbetsinsatser på annat.

•

Utveckla ledningssystem för elevhälsans medicinska insats i Tranemo
kommun i Stratsys. Även rutiner för egenkontroll ska läggas in i detta.

•

Metodbok samt övriga rutiner och dokument finns tillgängliga via
kommunens intranät. Utvecklig av informationen och flytt till Nemo har
påbörjats under 2021, men är inte helt klar.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lärandeutskottet
2022-02-17

§ 10 Granskning Elevhälsan KS/2021:629
Lärandeutskottets förslag kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
•

Godkänner förvaltningens svar på granskning av elevhälsan i Tranemo kommun.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen,
ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Beslutsmotivering
Granskningen och rekommendationerna till kommunstyrelsen utgår från skollagen
(2010:800) 2 kap. 25-28 §§ Där står bland annat:
25 § För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska,
psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande
och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.
För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare,
skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens
att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.

Sammanfattning av ärendet
KPMG har av revisorerna fått i uppdrag att granska kommunens elevhälsa i grundskolan.
Granskningen avser kommunstyrelsens ansvar som huvudman. KPMG bedömer att
elevhälsans organisation är ändamålsenlig, men att verksamheten inte fullt ut bedrivs i
enlighet med skollag. På alla skolenheter arbetar inte en samlad elevhälsa främst
förebyggande och hälsofrämjande. Orsakerna förefaller att vara flera, dels skolenheternas
storlek, dels tillgång till psykolog och dels resurser och hur resurserna används Samverkan
mellan kommun och region är bristfällig.
Förslag till åtgärder utifrån revisionsrapporten:

1. Kommunstyrelsen analyserar kostnaderna för grundskolan för att säkerställa att det
finns erforderliga resurser för att bedriva en elevhälsa som främst är förebyggande
och främjande.
2. Resurser tillförs för att utöka bemanningen av vissa elevhälsoprofessioner på de
minsta skolorna för att tillgången på en samlad elevhälsa ska vara likvärdig för alla
elever.

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lärandeutskottet
2022-02-17
3. Initiativ tas till politisk dialog mellan kommun och region för bättre samverkan för
barns och ungas hälsa och utveckling

Ärendet
Bakgrund och uppdraget till KPMG
KPMG har av Tranemo kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens elevhälsa.
Kommunens revisorer bedömer att brister i elevhälsans organisation och förutsättningar
riskerar att få negativa konsekvenser för elevernas måluppfyllelse, särskilt för elever med
psykisk ohälsa och med särskilda behov. Skollagen (2010:800) reglerar elevhälsan i
utbildningssystemet. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och
specialpedagogiska insatser, och ska primärt verka förebyggande och hälsofrämjande.
Syftet med granskningen är att bedöma om elevhälsans organisation är ändamålsenlig och
om verksamheten bedrivs i enlighet med skollag. Granskningen avser kommunstyrelsen och
omfattar elevhälsan i den kommunala grundskolan.
Granskningen genomfördes under oktober – december 2021 genom studier av externa och
interna dokument och intervjuer med kommunstyrelsens ordförande, ledamot i
lärandeutskottet, skolchef, barn- och elevhälsochef, representanter för elevhälsans
medicinska, psykosociala och specialpedagogiska insatser samt urval av rektorer och lärare.

KPMG:s slutsats och rekommendationer
”Vi bedömer att elevhälsans organisation är ändamålsenlig, men att verksamheten inte fullt ut bedrivs
i enlighet med skollag. På alla skolenheter arbetar inte en samlad elevhälsa främst förebyggande och
hälsofrämjande. Orsakerna förefaller att vara flera, dels skolenheternas storlek, dels tillgång till
psykolog och dels resurser och hur resurserna används. Befintlig barn- och elevhälsoplan och den
nyskapande Familjecentralen är insatser som stödjer förebyggande och hälsofrämjande arbete. Det är
angeläget att kommunstyrelsen följer upp att elevhälsans arbete kan bedrivas i enlighet med beslutad
barn- och elevhälsoplan och att skolan har möjlighet att ur ett förebyggande och hälsofrämjande
perspektiv ta emot barn vars familjer har fått stöd inom Familjecentralens regi. Att samverkan med
socialtjänsten ytterligare ska stärkas ser vi positivt på och bedömer också att det får positiva
konsekvenser på enskilda elevers måluppfyllelse.
Samverkan mellan kommun och region är bristfällig. Då vi inte har granskat regionen kan vi inte
uttala oss om deras syn på samverkan och därmed inte på de brister som kommunen identifierat. Vi
bedömer dock att den bristande samverkan får allvarliga konsekvenser för enskilda elevers välmående
och måluppfyllelse och även att kostnader för regionens uppdrag riskerar att belasta kommunens
budget. Kommunstyrelsen bör därför på politisk nivå vidta lämpliga åtgärder.
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi (KPMG) kommunstyrelsen att:

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lärandeutskottet
2022-02-17
• säkerställa att förutsättningar finns för elevhälsa så att gällande lagstiftning och beslutad barn- och
elevhälsoplan kan följas, till exempel vad gäller att elevhälsan främst ska arbeta förebyggande och
hälsofrämjande. (2 kap. 25 § SkolL)
• följa upp att det vid varje skolenhet finns tillgång till en samlad elevhälsa som omfattar medicinsk,
psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk insats.
• upprätta samverkan på politisk nivå mellan kommun och region med syfte att verka för en
samverkan på verksamhetsnivå som stödjer barn och ungas välmående och utveckling mot de mål som
är uppsatta i skollagen.”

Lärandesektionens förslag till åtgärder
1. Ett av skälen till att elevhälsan inte är tillräckligt förebyggande och hälsofrämjande är att
skolans övriga personal inte hinner med sin del av elevhälsouppdraget. Det måste finnas
organisatoriska förutsättningar för hälsofrämjande insatser så att skolans värdegrund
genomsyrar verksamheten och att lärmiljön är tillgänglig för alla elever. När det inte är så
försämras helheten och elevhälsans professioner tvingas till åtgärdande insatser i första
hand. Detta är delvis en konsekvens av anpassningarna som inleddes i och med 2021-års
budget. Revisionsrapporten föreslår att kommunstyrelsen analyserar sina kostnader för
grundskolan inkl. elevhälsans kostnad/elev för att säkerställa att det finns erforderliga
resurser för att bedriva en elevhälsa som främst är förebyggande och främjande. Revisionen
bedömer att organisationsstrukturen är adekvat. Man drar också slutsatsen att riktlinjerna
för barn- och elevhälsoarbetet är ändamålsenliga men att dessa inte efterlevs pga. bristande
resurser i organisationen. Den centrala barn- och elevhälsoorganisationen infördes inom
befintlig ram, men de brister som lyfts i revisionsrapporten är svåra att möta utan en
förstärkning också av den centrala organisationen. Det är av yttersta vikt att också stärka
tidiga samordnade insatser vilket kräver arbete över sektionsgränserna i en högre
omfattning, vilket inte ryms inom den nuvarande ledningsresursen för elevhälsan.
Lärandesektionen kan bidra med analys av resursbehov och fortsatt arbete med detta.
2. För att tillgodose kravet på en likvärdig elevhälsa för alla grundskolans elever behöver det
vara en ökad närvaro av elevhälsans olika professioner på de skolor som idag endast har
tillgång på dessa en till två dagar i veckan. Detta gäller främst kurators- och
skolsköterskeresurs, men i något fall även den specialpedagogiska resursen. Om tillgången
helt regleras efter elevtal blir det inte likvärdigt. Det behövs mer tid för att hinna jobba
förebyggande och främjande tillsammans. En liten enhet behöver mer resurs för att kunna ha
en elevhälsa som finns på plats mer än idag. Lärandesektionen bedömer att detta inte är
möjligt att göra inom befintlig ram. Det behöver därför tillföras ekonomiska medel
öronmärkta för ändamålet.
Idag köper elevhälsan psykologkompetens via upphandlad tjänst. Denna tjänst används inte
lika av alla skolor. För att öka tillgänglighet och möjliggöra mer förebyggande och
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hälsofrämjande insatser planeras det för en egen anställd skolpsykolog. Detta bör kunna
göras med befintliga medel.
3. Tredje punkten, om samverkan mellan region och kommun, ligger helt på politisk nivå.
Det innebär att sektionen inte har något förslag till hur denna ska åtgärdas.
Lärandesektionen vill dock trycka på vikten av att det skapas forum för dialog mellan
kommun och region i dessa frågor.

Ekonomisk påverkan
Utifrån nuvarande budget och lagd elevhälsoorganisation behöver det ske en fortsatt analys
av kostnader för att tillmötesgå revisionens synpunkter.

Barnkonventionen
Hela ärendet handlar om barnets bästa. Om inte förutsättningarna finns för att bedriva ett
elevhälsoarbete enligt skollagen påverkar det barn negativt. Barnrättsperspektiv uttrycker en
skyldighet att genom lämpliga åtgärder förverkliga barnets mänskliga rättigheter, barnets
bästa och barnets rättigheter som de är formulerade i barnkonventionen. Barnkonventionen
innehåller flera artiklar (art. 19, 23-24, 28-29) med tydlig relevans för skolan och elevhälsan.
En väl fungerande elevhälsa är av största betydelse. Elevhälsans personal är viktiga för att
dels uppmärksamma elevers behov, dels lyfta elevernas egna tankar om den egna hälsan och
skolans arbets- och lärandemiljö.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-01-31
KPMG Granskning av elevhälsan, revisionsrapport Tranemo kommun

Föredragning och debatt
Tf. sektionschef Christina Josefsson föredrar ärendet.

Beslutet skickas till
Lärandesektionen
KS/2021:180 - Ärenden som hänskjuts till kommande budgetar

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Kommunstyrelsen
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Vår ref: Christina Josefsson
Tf. sektionschef
Datum: 2022-01-31
Dnr: KS/2021:629

Tjänsteskrivelse Svar granskning av elevhälsan i
Tranemo kommun.
Förslag till beslut
•

Godkänner förvaltningens svar på granskning av elevhälsan i Tranemo
kommun.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska
alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ
inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Beslutsmotivering
Granskningen och rekommendationerna till kommunstyrelsen utgår från
skollagen (2010:800) 2 kap. 25-28 §§ Där står bland annat:
25 § För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan,
specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa.
Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska
insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas
utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.
För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till
skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal
med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.

Sammanfattning av ärendet
KPMG har av revisorerna fått i uppdrag att granska kommunens elevhälsa i
grundskolan. Granskningen avser kommunstyrelsens ansvar som huvudman.
KPMG bedömer att elevhälsans organisation är ändamålsenlig, men att
verksamheten inte fullt ut bedrivs i enlighet med skollag. På alla skolenheter
arbetar inte en samlad elevhälsa främst förebyggande och hälsofrämjande.
Orsakerna förefaller att vara flera, dels skolenheternas storlek, dels tillgång till
psykolog och dels resurser och hur resurserna används Samverkan mellan
kommun och region är bristfällig.

Förslag till åtgärder utifrån revisionsrapporten:
1. Kommunstyrelsen analyserar kostnaderna för grundskolan för att
säkerställa att det finns erforderliga resurser för att bedriva en elevhälsa
som främst är förebyggande och främjande.
2. Resurser tillförs för att utöka bemanningen av vissa elevhälsoprofessioner
på de minsta skolorna för att tillgången på en samlad elevhälsa ska vara
likvärdig för alla elever.
3. Initiativ tas till politisk dialog mellan kommun och region för bättre
samverkan för barns och ungas hälsa och utveckling

Ärendet
Bakgrund och uppdraget till KPMG
KPMG har av Tranemo kommuns revisorer fått i uppdrag att granska
kommunens elevhälsa. Kommunens revisorer bedömer att brister i elevhälsans
organisation och förutsättningar riskerar att få negativa konsekvenser för
elevernas måluppfyllelse, särskilt för elever med psykisk ohälsa och med
särskilda behov. Skollagen (2010:800) reglerar elevhälsan i utbildningssystemet.
Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och
specialpedagogiska insatser, och ska primärt verka förebyggande och
hälsofrämjande.
Syftet med granskningen är att bedöma om elevhälsans organisation är
ändamålsenlig och om verksamheten bedrivs i enlighet med skollag.
Granskningen avser kommunstyrelsen och omfattar elevhälsan i den kommunala
grundskolan.
Granskningen genomfördes under oktober – december 2021 genom studier av
externa och interna dokument och intervjuer med kommunstyrelsens
ordförande, ledamot i lärandeutskottet, skolchef, barn- och elevhälsochef,
representanter för elevhälsans medicinska, psykosociala och specialpedagogiska
insatser samt urval av rektorer och lärare.

KPMG:s slutsats och rekommendationer
”Vi bedömer att elevhälsans organisation är ändamålsenlig, men att verksamheten inte
fullt ut bedrivs i enlighet med skollag. På alla skolenheter arbetar inte en samlad elevhälsa
främst förebyggande och hälsofrämjande. Orsakerna förefaller att vara flera, dels
skolenheternas storlek, dels tillgång till psykolog och dels resurser och hur resurserna
används. Befintlig barn- och elevhälsoplan och den nyskapande Familjecentralen är

insatser som stödjer förebyggande och hälsofrämjande arbete. Det är angeläget att
kommunstyrelsen följer upp att elevhälsans arbete kan bedrivas i enlighet med beslutad
barn- och elevhälsoplan och att skolan har möjlighet att ur ett förebyggande och
hälsofrämjande perspektiv ta emot barn vars familjer har fått stöd inom Familjecentralens
regi. Att samverkan med socialtjänsten ytterligare ska stärkas ser vi positivt på och
bedömer också att det får positiva konsekvenser på enskilda elevers måluppfyllelse.
Samverkan mellan kommun och region är bristfällig. Då vi inte har granskat regionen
kan vi inte uttala oss om deras syn på samverkan och därmed inte på de brister som
kommunen identifierat. Vi bedömer dock att den bristande samverkan får allvarliga
konsekvenser för enskilda elevers välmående och måluppfyllelse och även att kostnader för
regionens uppdrag riskerar att belasta kommunens budget. Kommunstyrelsen bör därför
på politisk nivå vidta lämpliga åtgärder.
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi (KPMG) kommunstyrelsen att:
• säkerställa att förutsättningar finns för elevhälsa så att gällande lagstiftning och
beslutad barn- och elevhälsoplan kan följas, till exempel vad gäller att elevhälsan främst
ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande. (2 kap. 25 § SkolL)
• följa upp att det vid varje skolenhet finns tillgång till en samlad elevhälsa som omfattar
medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk insats.
• upprätta samverkan på politisk nivå mellan kommun och region med syfte att verka för
en samverkan på verksamhetsnivå som stödjer barn och ungas välmående och utveckling
mot de mål som är uppsatta i skollagen.”

Lärandesektionens förslag till åtgärder
1. Ett av skälen till att elevhälsan inte är tillräckligt förebyggande och
hälsofrämjande är att skolans övriga personal inte hinner med sin del av
elevhälsouppdraget. Det måste finnas organisatoriska förutsättningar för
hälsofrämjande insatser så att skolans värdegrund genomsyrar verksamheten
och att lärmiljön är tillgänglig för alla elever. När det inte är så försämras
helheten och elevhälsans professioner tvingas till åtgärdande insatser i första
hand. Detta är delvis en konsekvens av anpassningarna som inleddes i och med
2021-års budget. Revisionsrapporten föreslår att kommunstyrelsen analyserar
sina kostnader för grundskolan inkl. elevhälsans kostnad/elev för att säkerställa
att det finns erforderliga resurser för att bedriva en elevhälsa som främst är
förebyggande och främjande. Revisionen bedömer att organisationsstrukturen är
adekvat. Man drar också slutsatsen att riktlinjerna för barn- och elevhälsoarbetet
är ändamålsenliga men att dessa inte efterlevs pga. bristande resurser i

organisationen. Den centrala barn- och elevhälsoorganisationen infördes inom
befintlig ram, men de brister som lyfts i revisionsrapporten är svåra att möta utan
en förstärkning också av den centrala organisationen. Det är av yttersta vikt att
också stärka tidiga samordnade insatser vilket kräver arbete över
sektionsgränserna i en högre omfattning, vilket inte ryms inom den nuvarande
ledningsresursen för elevhälsan. Lärandesektionen kan bidra med analys av
resursbehov och fortsatt arbete med detta.
2. För att tillgodose kravet på en likvärdig elevhälsa för alla grundskolans elever
behöver det vara en ökad närvaro av elevhälsans olika professioner på de skolor
som idag endast har tillgång på dessa en till två dagar i veckan. Detta gäller
främst kurators- och skolsköterskeresurs, men i något fall även den
specialpedagogiska resursen. Om tillgången helt regleras efter elevtal blir det inte
likvärdigt. Det behövs mer tid för att hinna jobba förebyggande och främjande
tillsammans. En liten enhet behöver mer resurs för att kunna ha en elevhälsa som
finns på plats mer än idag. Lärandesektionen bedömer att detta inte är möjligt att
göra inom befintlig ram. Det behöver därför tillföras ekonomiska medel
öronmärkta för ändamålet.
Idag köper elevhälsan psykologkompetens via upphandlad tjänst. Denna tjänst
används inte lika av alla skolor. För att öka tillgänglighet och möjliggöra mer
förebyggande och hälsofrämjande insatser planeras det för en egen anställd
skolpsykolog. Detta bör kunna göras med befintliga medel.
3. Tredje punkten, om samverkan mellan region och kommun, ligger helt på
politisk nivå. Det innebär att sektionen inte har något förslag till hur denna ska
åtgärdas. Lärandesektionen vill dock trycka på vikten av att det skapas forum för
dialog mellan kommun och region i dessa frågor.

Ekonomisk påverkan
Utifrån nuvarande budget och lagd elevhälsoorganisation behöver det ske en
fortsatt analys av kostnader för att tillmötesgå revisionens synpunkter.

Barnkonventionen
Hela ärendet handlar om barnets bästa. Om inte förutsättningarna finns för att
bedriva ett elevhälsoarbetet enligt skollagen påverkar det barn negativt.
Barnrättsperspektiv uttrycker en skyldighet att genom lämpliga åtgärder
förverkliga barnets mänskliga rättigheter, barnets bästa och barnets rättigheter
som de är formulerade i barnkonventionen. Barnkonventionen innehåller flera
artiklar (art. 19, 23-24, 28-29) med tydlig relevans för skolan och elevhälsan. En

väl fungerande elevhälsa är av största betydelse. Elevhälsans personal är viktiga
för att dels uppmärksamma elevers behov, dels lyfta elevernas egna tankar om
den egna hälsan och skolans arbets- och lärandemiljö.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-01-31
KPMG Granskning av elevhälsan, revisionsrapport Tranemo kommun
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Sammanfattning
Vi har av Tranemo kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens elevhälsa.
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.
Vi bedömer att elevhälsans organisation är ändamålsenlig, men att verksamheten inte
fullt ut bedrivs i enlighet med skollag. På alla skolenheter arbetar inte en samlad
elevhälsa främst förebyggande och hälsofrämjande. Orsakerna förefaller att vara flera,
dels skolenheternas storlek, dels tillgång till psykolog och dels resurser och hur
resurserna används. Befintlig barn- och elevhälsoplan och den nyskapande
Familjecentralen är insatser som stödjer förebyggande och hälsofrämjande arbete. Det
är angeläget att kommunstyrelsen följer upp att elevhälsans arbete kan bedrivas i
enlighet med beslutad barn- och elevhälsoplan och att skolan har möjlighet att ur ett
förebyggande och hälsofrämjande perspektiv ta emot barn vars familjer har fått stöd
inom Familjecentralens regi. Att samverkan med socialtjänsten ytterligare ska stärkas
ser vi positivt på och bedömer också att det får positiva konsekvenser på enskilda
elevers måluppfyllelse.
Samverkan mellan kommun och region är bristfällig. Då vi inte har granskat regionen
kan vi inte uttala oss om deras syn på samverkan och därmed inte på de brister som
kommunen identifierat. Vi bedömer dock att den bristande samverkan får allvarliga
konsekvenser för enskilda elevers välmående och måluppfyllelse och även att
kostnader för regionens uppdrag riskerar att belasta kommunens budget.
Kommunstyrelsen bör därför på politisk nivå vidta lämpliga åtgärder.
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:
•

säkerställa att förutsättningar finns för elevhälsa så att gällande lagstiftning och
beslutad barn- och elevhälsoplan kan följas, till exempel vad gäller att
elevhälsan främst ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande. (2 kap. 25 §
SkolL)

•

följa upp att det vid varje skolenhet finns tillgång till en samlad elevhälsa som
omfattar medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk insats.

•

upprätta samverkan på politisk nivå mellan kommun och region med syfte att
verka för en samverkan på verksamhetsnivå som stödjer barn och ungas
välmående och utveckling mot de mål som är uppsatta i skollagen.

2
© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved
KPMG Public

2

Bakgrund
Vi har av Tranemo kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens
elevhälsa. Revisorerna bedömer att brister i elevhälsans organisation och
förutsättningar riskerar att få negativa konsekvenser för elevernas måluppfyllelse,
särskilt för elever med psykisk ohälsa och med särskilda behov. Skollagen (2010:800)
reglerar elevhälsan i utbildningssystemet. Elevhälsan omfattar medicinska,
psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser, och ska primärt verka
förebyggande och hälsofrämjande. I utredningar om elever i behov av särskilt stöd ska
samråd med elevhälsan ske om det inte är uppenbart onödigt. Kommunen, i egenskap
av huvudman, måste skapa förutsättningar i termer av ekonomi, personal och
organisation. Med bakgrund av ovanstående vill revisorerna granska hur elevhälsan
fungerar i verksamheten för att säkerställa att tillgången till elevhälsan är likvärdig i
kommunen och att elever får tillgång till det stöd som de har rätt till. Uppdraget ingår i
revisionsplanen för år 2021.

2.1

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bedöma om elevhälsans organisation är ändamålsenlig
och om verksamheten bedrivs i enlighet med skollag.
Följande revisionsfrågor ska besvaras:
 Hur är elevhälsan organiserad?
 Hur fördelas resurser för elevhälsans verksamhet?
 Uppfattar skolans personal att resurser fördelas så att det vid varje skolenhet
finns tillgång till elevhälsa och dess olika kompetenser så att behovet täcks?
 Vilken samverkan sker med regionen?
 Finns en fungerade samverkan med regionen?
 Följer kommunstyrelsen upp elevhälsans verksamhet och att varje skolenhet
har tillgång till elevhälsa som motsvarar behoven?
Granskningen avser kommunstyrelsen och omfattar elevhälsan i den kommunala
grundskolan.

2.2

Revisionskriterier
Vi har bedömt om verksamheten uppfyller
•

kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 §,

•

skollagen (2010:800) 2 kap. 25-28 §§, och

•

tillämpbara interna regelverk, policyer och beslut.
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2.3

Metod
Granskningen har genomförts genom studier av externa och interna dokument och
intervjuer med kommunstyrelsens ordförande, ledamot i lärandeutskottet, skolchef,
barn- och elevhälsochef, representanter för elevhälsans medicinska, psykosociala och
specialpedagogiska insatser samt urval av rektorer och lärare.
Granskningen har utförts av Joakim Nertyk, certifierad kommunal revisor och specialist.
Viktoria Bernstam, certifierad kommunal yrkesrevisor, har deltagit i sin roll som
kundansvarig och kvalitetssäkrare.
Rapporten är faktagranskad av barn- och elevhälsochef.

3

Om elevhälsan och dess uppgifter
Om elevhälsa regleras i 2 kap. 25-28 §§ skollagen. Elevhälsa ska bland annat finnas
för elever i grundskola och gymnasium och omfatta ”medicinska, psykologiska,
psykosociala och specialpedagogiska insatser”, vilket innebär ”tillgång till skolläkare,
skolsköterska, psykolog och kurator” samt tillgång till specialpedagogisk kompetens.
Elevhälsa syftar till att stödja elevernas måluppfyllelse och ska primärt vara
”förebyggande och hälsofrämjande”.
Under grundskoletiden ska eleverna erbjudas minst tre enskilda hälsobesök och under
gymnasietiden ett hälsobesök, som ska innefatta ”allmän hälsokontroll”.
I de fall en elev befaras få svårigheter att nå kunskapskraven, trots att extra
anpassningar har gjorts eller att det befaras att extra anpassningar inte skulle vara
tillräckliga, ska rektor skyndsamt utreda om eleven är i behov av särskilt stöd. I denna
utredning ska samråd ske med elevhälsan, ”om det inte är uppenbart obehövligt”.
Förutom av skollagen regleras den medicinska och psykologiska insatsen av annan
lagstiftning såsom hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen och
patientdatalagen. Hantering av sekretess regleras i offentlighets- och sekretesslagen.
Hälso- och sjukvårdssekretess gäller för skolläkare och skolsköterska, dock i regel inte
för psykolog. 1

1

Vägledning för elevhälsan, Socialstyrelsen-Skolverket 2014, sid. 72
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4

Resultat av granskningen

4.1

Elevhälsans organisation

4.1.1

Iakttagelser
Vårdgivaren är bland annat ansvarig för att ”ledningen av hälso- och sjukvård är
organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet”. (28 § hälsooch sjukvårdslagen, 1982:763) Enligt 29 § i hälso- och sjukvårdslagen ska vårdgivaren
tillse att det finns en verksamhetschef som är ansvarig för elevhälsans hälso- och
sjukvårdsverksamhet. Av kommunfullmäktiges reglemente 2 för kommunstyrelsen
framgår att kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter för ”den kommunala hälsooch sjukvården” samt för utbildningsområdet.
Elevhälsan i Tranemo kommun är både centralt och lokalt organiserad. Organisationen
gjordes om då samordningen av elevhälsoarbetet hade upplevts bristfällig. Bilden
nedan visar en organisationsskiss över lärandesektionen så som den ser ut sedan 1
augusti 2020.

Tranemo kommun

Av organisationsskissen ovan framgår att det direkt under skolchefen finns en barnoch elevhälsochef tillika utvecklingsledare som är närmaste chef för skolsköterskor och
tre centralt placerade specialpedagoger, varav en har inriktning grundskola och en
socialpedagog. Specialpedagog med inriktning grundskola och socialpedagogen utgör
ett resursteam. Av ”Riktlinjer för barn- och elevhälsoarbetet 2019-2022” framgår att
Lärandesektionen genom barn- och elevhälsochefen samordnar ”barn- och
2

Fastställd 2021-05-10
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elevhälsoarbetet i hela kommunen”. ”Barn- och elevhälsochefen arbetar för att barnoch elevhälsan är likvärdig och ansvarar för att erfarenhetsutbyte och
kompetensutveckling kommer till stånd.” Underställd rektor på lokal nivå är övriga
insatser inom elevhälsan förutom skolläkare och skolpsykolog. Insatser från skolläkare
köps in från regionens vårdcentral i Tranemo och insatser från skolpsykolog från
privatpraktiserande konsult. Upphandlingen av skolpsykolog utgår från en viss
omfattning av åtgärdande samt förebyggande och hälsofrämjande arbete. Skolchef,
rektorer och elevhälsans representanter upplever överlag att elevhälsans organisation
är ändamålsenlig. Elevhälsans personal är i hög grad ute i verksamheten bland lärare
och elever samtidigt som det finns centrala resurser som verkar för likvärdighet. Att
skolsköterskorna är placerade centralt under barn- och elevhälsochef tillika
verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen, säkerställer att arbetet även följer
hälso- och sjukvårdslagen, enligt skolchef. I samtal lyfts frågan om kuratorernas
placering. Argument finns för både lokal och central tillhörighet. Skolchefen påtalar att
barn- och elevhälsochefen har i uppdrag att ansvara för professionsutveckling för varje
insats inom elevhälsan.
I maj 2021 reviderades riktlinjen av verksamheten. I riktlinjen tydliggörs elevhälsans
utgångspunkter och uppdrag. Bland annat lyfts elevhälsans uppdrag att främst verka
förebyggande och hälsofrämjande fram och att den pedagogiska personalen också är
en del av elevhälsouppdraget. I riktlinjen finns arbetsgång för elevärende och
kommentarer till densamma. 3
På varje skolenhet finns ett elevhälsoteam (EHT) som leds av rektor. I teamen deltar
även kurator, skolsköterska och lärare med specialpedagogisk kompetens.
Skolpsykolog deltar, enligt avtal, på några av skolorna vid vart tredje eller vart fjärde
möte. På de skolor där skolpsykologen inte deltar i EHT har rektor beslutat att
insatsens kompetens inte efterfrågas. Rektorerna anger att de har tillgång till
elevhälsans olika insatser, men inte att det är likvärdigt mellan skolorna. Elevhälsan
ska enligt lag främst arbeta främjande och förebyggande för att stödja elevernas
utveckling mot målen. Det framgår i intervjuer att arbetet främst är åtgärdande, men att
det också varierar mellan enheterna. På några enheter ges bilden av en elevhälsa som
också verkar förebyggande och hälsofrämjande på gruppnivå. På andra enheter,
främst de mindre, upplevs arbetet bara handla om åtgärdande insatser, ibland i form av
”brandutryckningar”. Eftersom skolornas elevantal i hög grad avgör hur stor
elevhälsans resurs är blir också den fysiska tillgången till elevhälsa i vardagen olika.
Därför upplevs elevhälsans personal alltid sitta i möte då de är på skolor med litet
elevantal. Kommunstyrelsens beslut om skolstruktur får konsekvenser på hur likvärdig
till exempel insatsen av elevhälsan är, menar rektorerna. Skolchefen instämmer, men
påtalar att det till varje skolenhet finns en elevhälsa kopplad även om dess insatser
fysiskt inte kan vara på plats hela tiden. Å andra sidan är det många elever som gör
anspråk på elevhälsan på stora skolor.
På central nivå är förutom skolsköterskorna även specialpedagoger och en
socialpedagog placerade. Deras uppgift är att med sakkunskap stödja skolenheter som
efterfrågar kompetensen. Arbetet är också av strategisk karaktär. Till exempel verkar

3

Tranemo kommun (2021), ”Riktlinjer för barn- och elevhälsoarbetet 2019-2022”, sid. 14-15
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barn- och elevhälsochef och resursteam med centrala riktlinjer för elevhälsoarbetet i
kommunen och för samverkan med andra kommuner och myndigheter.

4.1.2

Kommentarer och bedömning
Kommunen har noggrant analyserat elevhälsans organisation och arbetssätt. Vi
bedömer att elevhälsans organisation är ändamålsenlig. Insatser på central nivå i form
av resursteam stödjer likvärdigheten och förutsättningar för samverkan med andra
parter, vilket är av stor betydelse för alla elevers rätt till en god utbildning och
förutsättningar för hög måluppfyllelse. Att elevhälsochefen ansvarar för samtliga
insatsers professionsutveckling upplever vi också stärker verksamheten och
likvärdigheten.
Elevhälsa finns tillgänglig på varje enhet, men den psykologiska insatsen deltar inte i
en samlad elevhälsa främst förebyggande och hälsofrämjande på varje enhet, vilket vi
anser är en brist.

4.2

Resurser för elevhälsa

4.2.1

Iakttagelser
Av offentlig statistik framgår att kostnaden per elev i grundskola i Tranemo kommun
2020 uppgick till 116 700 kronor, vilket är något lägre än snittet i kommungruppen 4
(120 300 kronor/elev) och i paritet med riket 5 (116 600 kronor).
Nettokostnadsavvikelsen för grundskolan F-9 är dock positiv, vilket indikerar ett högre
kostnadsläge än statistiskt förväntat. Elevhälsans kostnad per elev uppgick till 3 320
kronor, vilket är lägre än genomsnittet i både kommungrupp (cirka 1 000 kronor lägre
per elev) och rike (cirka 500 kronor lägre per elev).
Resurser för elevhälsans insatser på enhetsnivå fördelas i det ordinarie resursfördelningssystemet, i vilket förutom elevantal, hänsyn också tas till socioekonomiska
faktorer, enligt ledamot i lärandeutskottet. Resurserna till den centrala elevhälsan
utgörs av ett anslag. Skolsköterskeresursen fördelas ut per enhet primärt utifrån
elevantal, men kan också beakta förutsättningar för en rimlig tjänst, enligt barn- och
elevhälsochef.
Lärandesektorn har under innevarande år ålagts att minska sina kostnader betydligt,
vilket, enligt barn- och elevhälsochefen, beror på att verksamheternas
nettokostnadsavvikelser i högre grad beaktas i budgetarbetet. Totalt, inkluderat
kommande budgetår, handlar det om upp emot 20 mnkr, enligt skolchef. Av intervjuer
framgår att det inte handlar om nerdragningar av elevhälsans resurser, även om det
också har diskuterats. Omfattningen av elevhälsan är alltså densamma, men i samtal
med rektorer, elevhälsa och lärare framgår att nerdragningar på lärarpersonal och övrig
personal 6 har fått konsekvenser på elevhälsans förutsättningar att arbeta i enlighet
Lågpendlingskommun nära större stad, kommunal huvudman
Samtliga huvudmän. Kostnaden per elev hos kommunal huvudman uppgår till 118 200 kr.
6 Till exempel har ansvarig för kaféet på Tranängskolans högstadium fått ett annat uppdrag. Enligt rektor
är kaféet fortfarande öppet under tre pass: morgon, förmiddag och eftermiddag.
4
5
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med kommunens Barn- och elevhälsoplan. Elevhälsans medarbetare menar att de är
mycket tillfreds med aktuell plan, men att de tyvärr inte har möjlighet att i praktiken
arbeta i enlighet med densamma.
Elevhälsochefen menar att förutsättningarna att omfördela resurser inom ramen för
elevhälsans centrala budget är mycket begränsad. Rektorerna ger motsvarande bild
vad avser den lokala elevhälsan. Det beror både på bristande resurser och på att
tjänsterna är så statistiska, det vill säga att om en rektor vill öka sin kuratorstjänst
måste en annan rektor vilja minska sin andel, och rekrytera en ny person på en låg
tjänstgöringsgrad är omöjligt.

4.2.2

Kommentarer och bedömning
Vi konstaterar att kommunens skolstruktur med många små skolenheter kan försvåra
ett effektivt resursutnyttjande och påverka förutsättningarna för en likvärdig utbildning.
Totalkostnaden per elev ligger på riksgenomsnittet, medan kostnaden för elevhälsa per
elev ligger lägre än riksgenomsnittet. Samtidigt kan vi se att nettokostnadsavvikelsen
är positiv. Vi konstaterar både genom dokument och intervjuer att medvetenheten kring
elevhälsans uppdrag som främst förebyggande och hälsofrämjande är tydlig, samtidigt
som arbetet i praktiken främst är åtgärdande, vilket förefaller vara en konsekvens av
allmänna personalneddragningar.
Vi bedömer att det är viktigt att kommunstyrelsen noggrant analyserar sina kostnader
för grundskolan och i denna analys beaktar befintlig skolstruktur så att genomförda
besparingar inte fråntar enheterna förutsättningar att bedriva utbildning i enlighet med
skollag och skolförordningar bland annat vad gäller att elevhälsan främst ska vara
förebyggande och hälsofrämjande. Kommunstyrelsen bör säkerställa erforderliga
resurser i syfte att uppfylla gällande lagstiftning.

4.3

Personalens uppfattning av tillgång till elevhälsa

4.3.1

Iakttagelser
Skolinspektionen genomför löpande vartannat år en skolenkät bland elever, personal
och vårdnadshavare om deras syn på skolan och dess verksamhet inom en rad
område. Ett sådant område är elevhälsan. I tabellerna nedan framgår svaren från
elever och personal i Tranemo kommuns grundskola från enkäten våren 2021.
I den senaste skolenkäten gav eleverna i Tranemo följande svar på hur de såg på
elevhälsan. Den procentsats som anges i de två första kolumnerna visar på hur stor
andel av eleverna som ansåg att påståendet stämmer helt och hållet eller stämmer
ganska bra. De andra två kolumner visar ett index från 0-10, där 10 betyder att
respondenterna menar att påståendet stämmer helt och hållet. Den första uppgifter
visar svaren i Tranemo och den andra genomsnittet i enkätomgången.
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Elevhälsan

Elevhälsogruppen i min skola
frågar oss elever om hur vi har
det i skolan och hemma (åk 5)
om hur vi upplever vår skol- och
livssituation (åk 9).

årskurs 5

årskurs 5

årskurs 5

årskurs 9

instämmer

index

instämmer

index

59 % /66 %

6,3 / 7,1

51 % / 54 %

5,6 / 5,7

Eleverna i Tranemo årskurs fem instämmer alltså i lägre grad i det positiva påståendet
än genomsnittet i enkätomgången. Elevernas i Tranemo årskurs nio svarar i paritet
med genomsnittet i enkätomgången.
Nedan ser vi den pedagogiska personalens ställningstagande till påståenden om
elevhälsan.
Elevhälsan

Pedagogisk personal 7
Tranemo

Enkätomg.

Tranemo

Enkätomg.

instämmer

instämmer

index

index

Elevhälsogruppen på den här
skolan frågar eleverna om deras
uppfattning om sin skol- och
livssituation

67 %

80 %

7,4

8,1

Jag kan få råd och stöd av
elevhälsogruppen för att själv
kunna hjälpa mina elever i deras
utmaningar

87 %

86 %

7,2

7,8

I min skola finns beredskap för att
i det dagliga arbetet hantera
situationer som kräver
elevhälsogruppens kompetenser.

74 %

79 %

6,6

7,3

I Tranemo kommun är personalens svar, liksom elevernas, mer negativa än
genomsnittet i enkätomgången. Merparten av lärarna upplever dock de kan få råd och
stöd av elevhälsan och att elevhälsan finns beredd på skolan för att hantera dagliga
situationer. Svaren var 2021 något mer positiva än vid enkäten från 2019. Om vi tittar
på respektive skolenhet är två för små för att myndigheten ska publicera någon statistik
för övriga fem varierar index mellan 6,4-8,9 vad gäller om personalen upplever att den
kan få råd och stöd, och mellan 5,5-8,6 om elevhälsan har beredskap i det dagliga
arbetet att hantera situationer som kräver dess kompetenser.

7

Svarsfrekvensen i Tranemo kommun var 90 procent.
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Vårdnadshavarnas svar om elevhälsans insatser ligger i paritet med enkätomgångens
genomsnitt. Drygt 70 procent av vårdnadshavarna ”upplever att elevhälsoarbetet på
skolan är tillräckligt utifrån mitt barns behov”. 8
Svaren ovan motsvaras av de svar vi får i intervjuer med lärare. Det finns lärare som
upplever att elevhälsan kan stödja dem i deras vardag och de som menar att
elevhälsan inte har förutsättningar att göra det. Det förefaller inte vara personbundet
utan bero på vilken tid som finns tillgänglig. Av intervjuer framgår att den psykologiska
insatsen är mer synlig på vissa enheter än på andra.

4.3.2

Kommentarer och bedömning
Vi bedömer att personalen har tillgång till elevhälsans medicinska, psykosociala och
specialpedagogiska insatser, men förutsättningarna att i det dagliga arbetet få stöd av
elevhälsa skiljer sig mellan stora och små skolenheter. Tillgången till psykologisk insats
förefaller i praktiken inte vara likvärdig.

4.4

Samverkan

4.4.1

Iakttagelser
Av Lärandesektionens Kvalitetsrapport 19/20 framgår att samverkan har genomförts
”med Skolverket, Högskolan Väst och Umeå Universitet i projektet Samverkan för
bästa skola 2017-2020”. En ”stor utbildningsinsats 2019-2020 (PIF 9)” har också
genomförts med Navet Science Center i Borås kopplat till att kunna möta alla elever.
Av Kvalitetsrapport 19/20 kan vi också läsa att ”de grundskolor (inkl. förskoleklass och
fritidshem) som deltar i PIF (Dalstorp, Grimsås, Limmared och Länghem) bedömer att
detta arbete på olika vis varit gynnsamt för eleverna. Man har fått pedagogiska verktyg
att skapa bättre lärmiljöer med olika metoder för att förbättra elevernas fysiska och
psykosociala arbetsmiljö”. 10 Vid tiden för granskningen bedrevs PIF på Tranängskolans
högstadium, enligt rektor och lärare.
Enligt elevhälsans representanter och intervjuade rektorer sker en samverkan kring
elever i behov av särskilt stöd med region och socialtjänst inom ramen för SIP 11.
Överlag upplevs denna samverkan fungera väl.
För övrigt finns det ingen egentlig samverkan mellan kommun och region kring barn i
behov av stöd. Det gäller varken på politisk nivå eller verksamhetsnivå. Kommunens
15 % tycker inte det och 13 % vet inte.
”Under två år har personal som arbetar pedagogiskt i förskoleklass till årskurs 6 på Länghemsskolan,
Limmaredsskolan, Dalstorpsskolan och Grimsåsskolan varit involverade i projektet Processutveckling I
Fokus, PIF. Genom kunskap och förståelse har det processinriktade kollegiala arbetssättet i projektet
bidragit till samsyn och bättre förmåga att möta och bemöta elever i behov av stöd.”
https://www.spsm.se/kurser--aktiviteter/nyheter/nyheter/samsyn-ger-tryggare-skoldag/, 2021-10-30, kl.
09:45
10 Lärande sektionen, Kvalitetsrapport 19/20, sid 28
11 Samordnad individuell plan, SIP, ska upprättas tillsammans med brukare och patient om insatser från
både socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordnas. När barn behöver en SIP kan många olika
organisationer behöva samverka: socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola.
10
8
9
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barn- och elevhälsochef sitter i ett regionalt nätverk med Sjuhäradskommunerna. Till
detta nätverk har representanter från regionen bjudits in och deltagit. Av intervjuer har
framgått att barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Borås under flera år har ställt krav på
Tranemo kommun att kommunens skolpsykolog ska göra en basutredning innan ett
barn kan bli föremål för BUP:s agerande. Skolchefen konstaterar att regionens
agerande har varit felaktigt och att Tranemo i hög grad har godtagit regionens krav.
BUP har insett att de inte kan kräva basutredningar, enligt skolchefen och kommunens
rektorer har informerats. Idag är kommunen mer restriktiv, menar respondenterna,
även om en rektor nyligen upplevt att BUP ånyo ställt krav på basutredning.
Barn- och elevhälsochefen informerar om att det sedan januari 2021 finns en
överenskommelse om barns- och ungas psykiska hälsa mellan region och kommun.
Det betyder inte att barnen får hjälp i tid. Det är en mycket lång kö till BUP, enligt
elevhälsans representanter. Skolsköterskan kan vid behov remittera en elev till
vårdcentralen eller rekommendera vårdnadshavare och elev att ta kontakt med
vårdcentralens insatser för barn och unga med psykisk ohälsa. Elevhälsan upplever att
det är lättare att få en första kontakt med dem.
Det råder även brist på logopeder. Regionen kan inte möta det behov som finns. Barn
med språkstörningar får inte det stöd som de behöver. Väntetiden kan vara upp till tre
år och det finns också av regionen beslutade åldersgränser för när barn över huvud
kan bli föremål för deras insatser, enligt barn- och elevhälsochef.
Samverkan med socialtjänsten fungerar bättre. Det finns ett samarbetsdokument och
en aktivitetsplan. Resursteamet ansvarar för samverkan och inom kort kommer
parterna att träffas. Nyligen har nya rutiner för orosanmälningar tagits fram och
intervjuade elevhälsorepresentanter och rektorer upplever att de kan få stöd av
socialtjänsten genom kontakt med deras mottagningsenhet. Intervjuade lärare
bedömer dock att återkopplingen till skolan måste bli bättre. Det är inte säkert att
socialtjänsten återkommer med information om en utredning startas eller inte.
För yngre barn och deras vårdnadshavare har Familjecentralen nyligen inrättats. ”En
öppenförskola för barn 0-6 år och deras föräldrar är basen i Familjehuset och fylls
sedan på med andra professioner från socialtjänst, barnhälsovård och
barnmorskemottagning vissa dagar i veckan.” 12

4.4.2

Kommentarer och bedömning
Av granskningen har framgått att det inte sker någon generell samverkan ur främjandeoch förebyggandeperspektiv mellan Tranemo kommun och regionen. I enskilda
ärenden inom ramen för SIP sker dock viss samverkan, även om regionen inte kan
erbjuda barn och unga de insatser som skolan bedömer att de är i behov av.
Sammanfattningsvis bedömer vi att samverkan med regionen inte är tillfredsställande.
Vi bedömer att kostnader för utredningar som det åvilar regionen att genomföra kan ha
belastat Tranemo kommun och vi ser självklart en risk för att barn och unga inte får det
stöd som de har rätt till.

12

Kommunstyrelsen 2020-11-16 § 229
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Samverkan med socialtjänst finns upparbetad och är under utveckling. Vi bedömer att
Familjecentralen kan utgöra en god grund för gott samarbete mellan barn,
vårdnadshavare, skola och socialtjänst även när barnet har skolplikt.
Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att stärka
elevernas förutsättningar att nå målen för utbildningen. För att eleverna ska få de bästa
förutsättningar kan åtgärdande insatser behövas från region eller socialtjänst. För detta
är respektive myndighet ansvarig.

4.5

Uppföljning

4.5.1

Iakttagelser
Kommunstyrelsen följer årligen, genom huvudmannens systematiska kvalitetsarbete,
upp elevhälsan. Arbetet bedrivs enligt Riktlinjer för systematiskt arbete och
skolutveckling. I Kvalitetsrapport 19/20 redovisas elevhälsans organisation och det
framgår att elevhälsoarbetet under året hade analyserats och styrkor och svagheter
identifierats. Den slutsats tjänstepersonerna drog var ”vi inte har likvärdighet i
kommunen och att vi inte heller är nöjda med nivån på vårt arbete”. 13 Det handlar om
bristande rutiner, styrning och ledning. Lärandesektionen hade under läsåret
2019/2020 tre prioriterade områden, vilka kom att vara kvar följande läsår 2020/2021.
ett av områdena var elevhälsa.
Lärandesektionen gjorde 2020/2021 en kartläggning av sektionens verksamhet utifrån
sektionens prioriterade mål: ”brukarens perspektiv är utgångspunkten för
verksamheten”. Av kartläggningen framgår att mycket fungerar bra, men att det också
identifierades behov. Av rapporten framgår att det finns ”behov av att förtydliga och
skapa gemensamma rutiner, riktlinjer och verksamhetsbeskrivningar gällande
stödkedjan kring eleven, elevens perspektiv, närvaro och frånvaro”. Genom
kartläggningen identifieras två prioriterade utvecklingsområden. Det gäller
frånvarohantering och övergångar.

4.5.2

Kommentarer och bedömning
Vi bedömer att kommunstyrelsen bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete i vilket
elevhälsans organisation och arbete följs upp. Brister har identifierats och åtgärder
vidtagits. I intervjuer har framkommit att elevhälsans organisation i huvudsak upplevs
som ändamålsenlig och att framtagen barn- och elevhälsoplan stödjer ett arbete enligt
lag. Nerdragningar av lärarpersonal och övrig personal vid skolenheterna har försvårat
för elevhälsan att arbeta enligt planen förebyggande och hälsofrämjande. Det bedömer
vi är oroväckande och kan leda till bristande måluppfyllelse och försämrat välmående
hos eleverna.

13

Lärande sektionen, Kvalitetsrapport 19/20, sid 20
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Slutsats och rekommendationer
Vi bedömer att elevhälsans organisation är ändamålsenlig, men att verksamheten inte
fullt ut bedrivs i enlighet med skollag. På alla skolenheter arbetar inte en samlad
elevhälsa främst förebyggande och hälsofrämjande. Orsakerna förefaller att vara flera,
dels skolenheternas storlek, dels tillgång till psykolog och dels resurser och hur
resurserna används. Befintlig barn- och elevhälsoplan och den nyskapande
Familjecentralen är insatser som stödjer förebyggande och hälsofrämjande arbete. Det
är angeläget att kommunstyrelsen följer upp att elevhälsans arbete kan bedrivas i
enlighet med beslutad barn- och elevhälsoplan och att skolan har möjlighet att ur ett
förebyggande och hälsofrämjande perspektiv ta emot barn vars familjer har fått stöd
inom Familjecentralens regi. Att samverkan med socialtjänsten ytterligare ska stärkas
ser vi positivt på och bedömer också att det får positiva konsekvenser på enskilda
elevers måluppfyllelse.
Samverkan mellan kommun och region är bristfällig. Då vi inte har granskat regionen
kan vi inte uttala oss om deras syn på samverkan och därmed inte på de brister som
kommunen identifierat. Vi bedömer dock att den bristande samverkan får allvarliga
konsekvenser för enskilda elevers välmående och måluppfyllelse och även att
kostnader för regionens uppdrag riskerar att belasta kommunens budget.
Kommunstyrelsen bör därför på politisk nivå vidta lämpliga åtgärder.
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:
•

säkerställa att förutsättningar finns för elevhälsa så att gällande lagstiftning och
beslutad barn- och elevhälsoplan kan följas, till exempel vad gäller att
elevhälsan främst ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande. (2 kap. 25 §
SkolL)

•

följa upp att det vid varje skolenhet finns tillgång till en samlad elevhälsa som
omfattar medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk insats.

•

upprätta samverkan på politisk nivå mellan kommun och region med syfte att
verka för en samverkan på verksamhetsnivå som stödjer barn och ungas
välmående och utveckling mot de mål som är uppsatta i skollagen.

KPMG, dag som ovan

Joakim Nertyk
Certifierad kommunal revisor,
specialist

Viktoria Bernstam
Certifierad kommunal revisor,
kundansvarig
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lärandeutskottet
2022-02-17

§ 11 Bidrag till fristående gymnasieskolor 2022 KS/2021:641
Lärandeutskottets förslag till kommunstyrelsen
•

Fastställer bidragsbelopp per elev till fristående gymnasieskolor för kalenderåret
2022 enligt bilaga.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen,
ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Beslutsmotivering
Enligt skollagen 2010:800 16 kap 52-55 §, ska kommunen ge bidrag till fristående
gymnasieskolor som undervisar elever som är folkbokförda i Tranemo kommun.

Ärendet
För de program som Tranemo kommun själv tillhandahåller i sin gymnasieskola erhåller den
fristående skolan ett grundbelopp baserat på kommunens egna budgeterade kostnader för
respektive program. För program som kommunen inte själv tillhandahåller tillämpas en
riksprislista som innehåller programkostnader baserade på redovisade uppgifter från landets
kommuner. Bidraget ska bygga på budgeten för 2022.

Ekonomisk påverkan
De nya bidragsbeloppen innebär en ökad kostnad 2022 jämfört med 2021. Budget 2022
behöver ses över.

Barnkonventionen
Ärendet om bidragsbeloppen säkerställer att elever i fristående gymnasieskolor får samma
förutsättningar för en god utbildning som i Tranemo kommuns gymnasieskola.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-12-29
Bidrag till fristående gymnasieskolor 2022, 2021-12-28

Föredragning och debatt
Tf. sektionschef Christina Josefsson föredrar ärendet.

Uppgift om hur beslutet kan överklagas
Beslutet kan överklagas till Förvaltningsrätten i Jönköping. Överklagande ska ha kommit in
till Tranemo kommun, lärandesektionen inom tre veckor från den dag den fristående
gymnasieskolan fick del av beslutet.
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
Ekonomifunktionen
DBGY Juvelen AB
Jensen Education College AB
Lärande i Sverige AB
Peter Isaac Béens Utbildningsstiftelse
Praktiska Sverige AB
Internationella Engelska skolan
Apelryd International
AcadeMedia
Värmdö Tekniska Utbildningar AB

Box 213
Box 111 24
controlling@larande.se
Vallgatan 11
Box 213
Allhelgonagatan 4
Kattviksvägen 207
Box 213
Box 2182

101 24
100 61

Stockholm
Stockholm

411 16
101 24
118 58
269 91
101 24
103 15

Göteborg
Stockholm
Stockholm
Båstad
Stockholm
Stockholm

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Bidrag till fristående gymnasieskolor 2022, 2021-12-28

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Vår ref: Sofie Öberg
Ekonom
Datum: 2021-12-29
Dnr: KS/2021:641

Tjänsteskrivelse om bidrag till fristående
gymnasieskolor 2022
Förslag till beslut
•

Fastställer bidragsbelopp per elev till fristående gymnasieskolor för
kalenderåret 2022 enligt bilaga.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska
alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ
inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Beslutsmotivering
Enligt skollagen 2010:800 16 kap 52-55 §, ska kommunen ge bidrag till fristående
gymnasieskolor som undervisar elever som är folkbokförda i Tranemo kommun.

Ärendet
För de program som Tranemo kommun själv tillhandahåller i sin gymnasieskola
erhåller den fristående skolan ett grundbelopp baserat på kommunens egna
budgeterade kostnader för respektive program. För program som kommunen
inte själv tillhandahåller tillämpas en riksprislista som innehåller
programkostnader baserade på redovisade uppgifter från landets kommuner.
Bidraget ska bygga på budgeten för 2022.

Ekonomisk påverkan
De nya bidragsbeloppen innebär en ökad kostnad 2022 jämfört med 2021. Budget
2022 behöver ses över.

Barnkonventionen
Ärendet om bidragsbeloppen säkerställer att elever i fristående gymnasieskolor
får samma förutsättningar för en god utbildning som i Tranemo kommuns
gymnasieskola.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-12-29

Bidrag till fristående gymnasieskolor 2022, 2021-12-28

Föredragning och debatt
Förslag till beslut på sammanträdet
Beslutsgång
Uppgift om hur beslutet kan överklagas
Beslutet kan överklagas till Förvaltningsrätten i Jönköping. Överklagande ska ha
kommit in till Tranemo kommun, lärandesektionen inom tre veckor från den dag
den fristående gymnasieskolan fick del av beslutet.

Beslutet skickas till
Ekonomifunktionen
DBGY Juvelen AB
Jensen Education College AB
Lärande i Sverige AB
Peter Isaac Béens Utbildningsstiftelse
Praktiska Sverige AB
Internationella Engelska skolan
Apelryd International
AcadeMedia
Värmdö Tekniska Utbildningar AB

Box 213
Box 111 24
controlling@larande.se
Vallgatan 11
Box 213
Allhelgonagatan 4
Kattviksvägen 207
Box 213
Box 2182

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Bidrag till fristående gymnasieskolor 2022, 2021-12-28

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status

101 24
100 61

Stockholm
Stockholm

411 16
101 24
118 58
269 91
101 24
103 15

Göteborg
Stockholm
Stockholm
Båstad
Stockholm
Stockholm

Tf. Christina Josefsson
Sektionschef

Sofie Öberg
Ekonom

2021-12-28/S.Ö
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till fristående gymnasieskolor regleras i Skollagen
2010:800, 16 kap. 52-55 §
För de program som Tranemo kommun själva tillhandahåller i sin gymnasieskola erhåller den
fristående skolan ett grundbelopp baserat på kommunens egna budgeterade kostnader för
respektive program. För program som kommunen inte själv tillhandahåller tillämpas en
riksprislista som innehåller programkostnader baserade på redovisade uppgifter från landets
kommuner.
Bidragsbelopp 2022 per elev och år i kr - Tranemo gymnasieskola
2022
BA, Bygg- och anläggningsprogrammet
EE, El- och energiprogrammet
IN, Industritekniska programmet
VO, Vård- och omsorgsprogrammet
EK, Ekonomiprogrammet
NA, Naturvetenskapsprogrammet
SA, Samhällsvetenskapsprogrammet
TE, Teknikprogrammet
IM, Introduktionsprogrammet

129 196
125 377
136 133
259 468
130 974
181 065
114 089
135 598
163 024

2022 exkl
moms
121 883
118 280
128 428
244 781
123 561
170 816
107 632
127 923
153 796

2021
134 765
150 006
140 377
156 699
125 933
174 971
145 737
148 316
128 375

2021 exkl
moms
127 136
141 515
132 432
147 830
118 805
165 067
137 487
139 921
121 108
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§ 34 Hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet KS/2021:500
Omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen
•

Antar regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig
verksamhet.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen,
ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Beslutsmotivering
Ledningsråd Medicintekniska produkter ställde sig bakom förslag till överenskommelse för
hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet 9 december 2020. Den politiska
beredningsgruppen ställde sig bakom förslaget 12 februari 2021 och det Politiska
Samrådsorganet, SRO, den 23 april 2021. Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund behandlade ärendet den 10 september 2021 och rekommenderade
kommunerna att skriva under överenskommelsen.

Sammanfattning av ärendet
Personer med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel kan behöva samordnade
insatser från hälso- och sjukvård, skola och/eller daglig verksamhet. Den regionala
överenskommelsen förtydligar ansvaret för dessa huvudmän och anger former för parternas
samverkan. Intentionen har varit att få en så patientsäker och jämlik hjälpmedelshantering
som möjligt.
Processen för framtagandet av överenskommelsen har beretts i flera led. Direktionen för
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund behandlade ärendet den 10 september 2021 och
rekommenderade sina medlemskommuner att skriva under överenskommelsen. Tranemo
kommun signerade överenskommelsen den 27 december 2021.

Ärendet
Personer med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel kan behöva samordnade
insatser från hälso- och sjukvård, skola och/eller daglig verksamhet. Den regionala
överenskommelsen förtydligar ansvaret för dessa huvudmän och anger former för parternas
samverkan. De verksamheter som omfattas är; Förskola, Förskoleklass,
Grundskola/grundsärskola, Gymnasieskola/gymnasiesärskola, Daglig verksamhet inom LSS,
Hälso- och sjukvård inom Västra Götalandsregionen och Kommunal hälso- och sjukvård.
Intentionen har varit att få en så patientsäker och jämlik hjälpmedelshantering som möjligt.
Utifrån lagstiftning och rådande praxis ansvarar sjukvårdshuvudmannen för personliga
hjälpmedel, skolhuvudmannen för pedagogiska hjälpmedel, läromedel och grundutrustning
och kommunens dagliga verksamhet för grundutrustning i sin verksamhet. Beroende på
situation och det aktuella syftet med hjälpmedlet kan en och samma produkt vara antingen
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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ett personligt eller ett pedagogiskt hjälpmedel, läromedel eller grundutrustning. Det här
komplicerar gränsdragningen mellan huvudmännen och kan medföra en fördröjning för den
enskilde när det gäller att få tillgång till hjälpmedlet.
För att effektivisera handläggningen och ta till vara den kompetens som finns hos
huvudmännen gav Ledningsrådet för Medicintekniska (LMP) produkter ett uppdrag att
förtydliga ansvaret för de berörda aktörerna. LMP ställde sig bakom förslaget till
överenskommelse 9 december 2020 med tillägget att grundprincipen att överenskommelsen
även ska gälla privata verksamheter i Västra Götaland. Den politiska beredningsgruppen
(inom den länsövergripande samarbetsorganisation för hjälpmedel) ställde sig bakom
förslaget till
överenskommelse 12 februari 2021. Det Politiska Samrådsorganet, SRO, ställde sig bakom
förslaget till överenskommelse 23 april 2021.
Boråsregionen ställde sig den 10 september 2021 bakom förslaget till Regional
överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet och
rekommenderade medlemskommunerna att ta beslut om
Överenskommelsen. Beslut skulle meddelas Boråsregionen senast den 17 december 2021.
Den 22 december skickade Västra Götalandsregionen en påminnelse om att Tranemo
kommun inte skickat in signerade överenskommelser. Den 27 december har förvaltningen
skrivit under och återsänt överenskommelserna till Västra Götalandsregionen.
Konsekvenser av förslaget
Om den enskildes behov av individuellt utprovat och anpassat hjälpmedel för att kunna
vistas i skola eller daglig verksamhet tillgodoses som personligt förskrivet hjälpmedel, även
vid dubbelförskrivning, kan det betyda att vissa produkter som idag bekostas av skola eller
daglig verksamhet istället blir ett ansvar för hälso- och sjukvården. Konsekvens av
formuleringen att grundutrustning ska kunna
användas av en eller flera personer kan bli att hjälpmedel som idag är personligt förskrivet
på grund av att det endast är en person i verksamheten som har behov av det, istället blir ett
ansvar för berörd verksamhet att anskaffa som grundutrustning.

Barnkonventionen
Överenskommelsen bedöms inte ha någon negativ påverkan utifrån barnrättsperspektivet.
Den förtydligar fördelningen mellan de olika huvudmännen och har målsättningen att
förenkla och förkorta beslutsprocessen för tilldelning av hjälpmedel.

Ekonomisk påverkan
Överenskommelsen bedöms inte påverka kommunen negativt. Den förtydligar fördelningen
mellan de olika huvudmännen.

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-03-22
E-postmeddelande, Ärende för vidare hantering - Hjälpmedel i förskola, skola och daglig
verksamhet, Boråsregionen, 2021-09-20
Protokollsutdrag § 58 Regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig
verksamhet, Boråsregionen, 2021-09-10
Regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet inom
Västra Götaland, odaterad
E-postmeddelande, Påminnelse samt fråga om Regional överenskommelse för hjälpmedel i
förskola, skola och daglig verksamhet, 2021-12-22
Påskriven överenskommelse lärandesektionen om hjälpmedel inom förskola och skola, 202112-27
Påskriven överenskommelse omsorgen om hjälpmedel inom daglig verksamhet, 2021-12-27

Föredragning och debatt
Sektionschef Angela Madsen Jonsson föredrar ärendet

Beslutet skickas till
Omsorgssektionen
Boråsregionen
Västra Götalandsregionen, Anette Alfredsson

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Protokollsutdrag

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Vår ref: Louise Bertilsson
Enhetschef administration omsorg
Datum: 2022-03-22
Dnr: KS/2021:500

Tjänsteskrivelse om Regional överenskommelse för
hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet
Förslag till beslut
•

Antar regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och
daglig verksamhet.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska
alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ
inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Beslutsmotivering
Ledningsråd Medicintekniska produkter ställde sig bakom förslag till
överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet 9
december 2020. Den politiska beredningsgruppen ställde sig bakom förslaget 12
februari 2021 och det Politiska Samrådsorganet, SRO, den 23 april 2021.
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund behandlade ärendet
den 10 september 2021 och rekommenderade kommunerna att skriva under
överenskommelsen.

Sammanfattning av ärendet
Personer med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel kan behöva
samordnade insatser från hälso- och sjukvård, skola och/eller daglig verksamhet.
Den regionala överenskommelsen förtydligar ansvaret för dessa huvudmän och
anger former för parternas samverkan. Intentionen har varit att få en så
patientsäker och jämlik hjälpmedelshantering som möjligt.
Processen för framtagandet av överenskommelsen har beretts i flera led.
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund behandlade ärendet
den 10 september 2021 och rekommenderade sina medlemskommuner att skriva
under överenskommelsen. Tranemo kommun signerade överenskommelsen den
27 december 2021.

Ärendet
Personer med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel kan behöva
samordnade insatser från hälso- och sjukvård, skola och/eller daglig verksamhet.

Den regionala överenskommelsen förtydligar ansvaret för dessa huvudmän och
anger former för parternas samverkan. De verksamheter som omfattas är;
Förskola, Förskoleklass, Grundskola/grundsärskola,
Gymnasieskola/gymnasiesärskola, Daglig verksamhet inom LSS, Hälso- och
sjukvård inom Västra Götalandsregionen och Kommunal hälso- och sjukvård.
Intentionen har varit att få en så patientsäker och jämlik hjälpmedelshantering
som möjligt.
Utifrån lagstiftning och rådande praxis ansvarar sjukvårdshuvudmannen för
personliga hjälpmedel, skolhuvudmannen för pedagogiska hjälpmedel,
läromedel och grundutrustning och kommunens dagliga verksamhet för
grundutrustning i sin verksamhet. Beroende på situation och det aktuella syftet
med hjälpmedlet kan en och samma produkt vara antingen ett personligt eller ett
pedagogiskt hjälpmedel, läromedel eller grundutrustning. Det här komplicerar
gränsdragningen mellan huvudmännen och kan medföra en fördröjning för den
enskilde när det gäller att få tillgång till hjälpmedlet.
För att effektivisera handläggningen och ta till vara den kompetens som finns hos
huvudmännen gav Ledningsrådet för Medicintekniska (LMP) produkter ett
uppdrag att förtydliga ansvaret för de berörda aktörerna. LMP ställde sig bakom
förslaget till överenskommelse 9 december 2020 med tillägget att grundprincipen
att överenskommelsen även ska gälla privata verksamheter i Västra Götaland.
Den politiska beredningsgruppen (inom den länsövergripande
samarbetsorganisation för hjälpmedel) ställde sig bakom förslaget till
överenskommelse 12 februari 2021. Det Politiska Samrådsorganet, SRO, ställde
sig bakom förslaget till överenskommelse 23 april 2021.
Boråsregionen ställde sig den 10 september 2021 bakom förslaget till Regional
överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet och
rekommenderade medlemskommunerna att ta beslut om
Överenskommelsen. Beslut skulle meddelas Boråsregionen senast den 17
december 2021.
Den 22 december skickade Västra Götalandsregionen en påminnelse om att
Tranemo kommun inte skickat in signerade överenskommelser. Den 27
december har förvaltningen skrivit under och återsänt överenskommelserna till
Västra Götalandsregionen.
Konsekvenser av förslaget
Om den enskildes behov av individuellt utprovat och anpassat hjälpmedel för att
kunna vistas i skola eller daglig verksamhet tillgodoses som personligt förskrivet
hjälpmedel, även vid dubbelförskrivning, kan det betyda att vissa produkter som

idag bekostas av skola eller daglig verksamhet istället blir ett ansvar för hälsooch sjukvården. Konsekvens av formuleringen att grundutrustning ska kunna
användas av en eller flera personer kan bli att hjälpmedel som idag är personligt
förskrivet på grund av att det endast är en person i verksamheten som har behov
av det, istället blir ett ansvar för berörd verksamhet att anskaffa som
grundutrustning.

Barnkonventionen
Överenskommelsen bedöms inte ha någon negativ påverkan utifrån
barnrättsperspektivet. Den förtydligar fördelningen mellan de olika
huvudmännen och har målsättningen att förenkla och förkorta beslutsprocessen
för tilldelning av hjälpmedel.

Ekonomisk påverkan
Överenskommelsen bedöms inte påverka kommunen negativt. Den förtydligar
fördelningen mellan de olika huvudmännen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-03-22
E-postmeddelande, Ärende för vidare hantering - Hjälpmedel i förskola, skola
och daglig verksamhet, Boråsregionen, 2021-09-20
Protokollsutdrag § 58 Regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och
daglig verksamhet, Boråsregionen, 2021-09-10
Regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och daglig
verksamhet inom Västra Götaland, odaterad
E-postmeddelande, Påminnelse samt fråga om Regional överenskommelse för
hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet, 2021-12-22
Påskriven överenskommelse lärandesektionen om hjälpmedel inom förskola och
skola, 2021-12-27
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2021-12-27
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Rekommendation gällande Regional överenskommelse för hjälpmedel i
förskola, skola och daglig verksamhet
Ledningsråd Medicintekniska produkter ställde sig bakom förslag till överenskommelse för hjälpmedel
i förskola, skola och daglig verksamhet 2020-12-09. Den politiska beredningsgruppen ställde sig
bakom förslaget 2021-02-12 och det Politiska Samrådsorganet, SRO, 2021-04-23.
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund behandlade ärendet den 10 september
2021 och översänder nu sitt beslut samt rekommenderat förslag.
Kommunernas beslut meddelas Boråsregionen senast 2021-12-17 på info@borasregionen.se
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§ 58 Regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet
Diarienummer: 2021/SKF0128

Beslut
Direktionen ställer sig bakom förslaget till Regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola
och daglig verksamhet och rekommenderar medlemskommunerna att ta beslut om
överenskommelsen
Sammanfattning
Personer med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel kan behöva samordnade insatser
från både hälso- och sjukvård och från skola eller daglig verksamhet. Överenskommelsen förtydligar
ansvaret för dessa huvudmän och anger former för parternas samverkan. Intentionen har varit att få
en så patientsäker och jämlik hjälpmedelshantering som möjligt.
Med utgångspunkt i gällande lagstiftning och rådande praxis ansvarar sjukvårdshuvudmannen för
personliga hjälpmedel, skolhuvudmannen för pedagogiska hjälpmedel, läromedel och
grundutrustning och kommunens dagliga verksamhet för grundutrustning i sin verksamhet. Beroende
på situation och det aktuella syftet med hjälpmedlet kan en och samma produkt vara antingen ett
personligt eller ett pedagogiskt hjälpmedel, läromedel eller grundutrustning, vilket komplicerar
gränsdragningen mellan huvudmännen. Det kan leda till en fördröjning innan den enskildes behov av
hjälpmedel blir tillgodosett. För att effektivisera handläggningen och ta till vara den kompetens som
finns hos huvudmännen gav Ledningsrådet för Medicintekniska produkter ett uppdrag att förtydliga
ansvaret för de berörda aktörerna.
Ledningsråd Medicintekniska produkter ställde sig bakom förslag till överenskommelse 2020-12-09
under förutsättning att det skrivs in i överenskommelsen att grundprincipen är att den även gäller
privata verksamheter i Västra Götaland, vilket genomförts. Den politiska beredningsgruppen (inom
den länsövergripande samarbetsorganisation för hjälpmedel) ställde sig bakom förslaget till
överenskommelse 2021-02-12. Det Politiska Samrådsorganet, SRO, ställde sig bakom förslaget till
överenskommelse 2021-04-23.
Konsekvenser av förslaget
Om den enskildes behov av individuellt utprovat och anpassat hjälpmedel för att kunna vistas i skola
eller daglig verksamhet tillgodoses som personligt förskrivet hjälpmedel, även vid dubbelförskrivning,
kan det betyda att vissa produkter som idag bekostas av skola eller daglig verksamhet istället blir ett
ansvar för hälso- och sjukvården. Konsekvens av formuleringen att grundutrustning ska kunna
användas av en eller flera personer kan bli att hjälpmedel som idag är personligt förskrivet på grund
av att det endast är en person i verksamheten som har behov av det, istället blir ett ansvar för berörd
verksamhet att anskaffa som grundutrustning.
Expedieras till
Medlemskommunerna

Justerare

Utdragsbestyrkande

Regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola
och daglig verksamhet inom Västra Götaland
Inledning
En tillfällig beredningsgrupp med representation från förskola, skola, daglig verksamhet och
hälso- och sjukvård har på uppdrag av Ledningsråd Medicintekniska produkter arbetat fram
denna lokala överenskommelse. Avstämning har skett genom att överenskommelsen skickats
ut för synpunkter till berörda verksamhetsområden.
De verksamheter som omfattas av denna överenskommelse är:
Förskola
Förskoleklass
Grundskola/grundsärskola
Gymnasieskola/gymnasiesärskola
Daglig verksamhet inom LSS
Hälso- och sjukvård inom Västra Götalandsregionen
Kommunal hälso- och sjukvård
I denna överenskommelse benämns ovanstående verksamheter med begreppen skola
alternativt daglig verksamhet respektive sjukvårdshuvudman. Grundprincipen är att
överenskommelsen gäller både offentlig och privat verksamhet.

Bakgrund
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning lyfter rättigheten att
leva ett självständigt liv och delta i samhället på jämlika villkor som alla andra. Enligt FN:s
konvention om barnets rättigheter har alla barn samma rättigheter och lika värde. Inget barn
får diskrimineras. Alla barn med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har rätt till ett
fullvärdigt och anständigt liv som gör det möjligt för dem att delta aktivt i samhället.
Med utgångspunkt i gällande lagstiftning och rådande praxis ansvarar sjukvårdshuvudmannen
för personliga hjälpmedel, skolan för pedagogiska hjälpmedel, läromedel och grundutrustning
och daglig verksamhet för grundutrustning i sin verksamhet. Beroende på det aktuella syftet
med hjälpmedlet kan en och samma produkt vara antingen ett personligt eller pedagogiskt
hjälpmedel, läromedel eller grundutrustning, vilket komplicerar gränsdragningen mellan
huvudmännen. Det kan leda till en fördröjning innan den enskildes behov av hjälpmedel blir
tillgodosett.

Avtalsparter
Parter för denna överenskommelse är Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i
Västra Götaland (som huvudmän för hälso- och sjukvård, skola och daglig verksamhet).

Syfte och mål
Syftet med överenskommelsen är att den enskildes behov av hjälpmedel ska bilda
utgångspunkt för hjälpmedelshanteringen, att ansvarsfördelningen tydliggörs samt att påtala
vikten av samverkan mellan olika parter. Målet är att tillgodose den enskildes behov av
hjälpmedel inom rimlig tid.

Ansvar
Styrdokument
Sjukvårdshuvudman: Hälso- och sjukvårdslag (SFS 2017:30). Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra
Götaland reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra
Götalandsregionen. Hälso- och sjukvårdsavtalet är det huvudavtal som samtliga huvudmän ställt
sig bakom och ska tillämpa, se www.vardsamverkan.se.
Skola: Skollag (SFS 2010:800).
Daglig verksamhet: Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387)
Ansvarsfördelning
I tabell 1 beskrivs övergripande definitioner av personligt hjälpmedel, pedagogiskt hjälpmedel
samt grundutrustning. Ytterligare förklaring av begrepp samt dess tillämpning i Västra
Götaland framgår av bilaga.
Tabell 1. Personligt hjälpmedel, pedagogiskt hjälpmedel samt grundutrustning1
Typ av hjälpmedel

Beskrivning

Personligt hjälpmedel för
det dagliga livet

Individuellt utprovad
produkt som syftar till att
bibehålla eller öka
aktivitet, delaktighet eller
självständighet genom att
kompensera för en
funktionsnedsättning.

Ansvarig huvudman Sjukvårdshuvudman

Pedagogiskt hjälpmedel

Grundutrustning

Pedagogiska hjälpUtrustning som behövs
medel kännetecknas av för att tillgodose behovet
att de huvudsakligen har hos en eller flera personer
som syfte att för den
och som inte kräver
enskilda kompensera
någon mer omfattande
för en funktionsindividuell anpassning.
nedsättning i lärandesituationen.
Skola

Skola/
Daglig verksamhet

Sjukvårdshuvudman har ansvar för att
• ge kunskap och råd inom ramen för professionernas kompetenser om den enskildes
funktionsnedsättning, behov och förutsättningar.
• förskrivare gör en bedömning av hjälpmedelsbehov.
• prova ut personligt förskrivet hjälpmedel samt informera, instruera och träna. Detta
görs vid behov i samråd med personal inom skola/daglig verksamhet och/eller
personlig assistans.
• förskrivare av personligt förskrivna hjälpmedel ger information och utbildning till
berörd personal inom skola/daglig verksamhet och/eller personlig assistans i enlighet
med Handbok för personligt förskrivna hjälpmedel.
• förskrivare av personligt förskrivna hjälpmedel följer vid behov upp hjälpmedlet i
samråd med skola/daglig verksamhet och/eller personlig assistans.
Skola har ansvar för att
• den pedagogiska verksamheten är anpassad och utrustad så att alla elever kan tillgodogöra
sig undervisningen, både avseende lärmiljön och de pedagogiska hjälpmedel som används
i undervisningen samt grundutrustning.
• berörd personal får förutsättningar för att tillgodogöra sig information och utbildning om
varje enskild elevs hjälpmedel och om dess funktion och användningsområde i
undervisningen.
1

Västra Götalands anpassning från rapporten: Samordning av hjälpmedel till barn och elever med
funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2020)
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•

vid byte av skola, i god tid informera sjukvårdshuvudmannen så att information om
personligt förskrivna hjälpmedel vid behov kan överföras.

Daglig verksamhet har ansvar för att
• verksamheten är anpassad och utrustad för dem som vistas där både avseende
tillgänglighet och grundutrustning.
• berörd personal får förutsättningar för att tillgodogöra sig information och utbildning om
varje enskild persons hjälpmedel, om dess funktion och användningsområde.

Samverkan
Personer med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel behöver ofta samordnade
insatser från både hälso- och sjukvård och från skola eller daglig verksamhet. Samverkan
behöver ske med den enskildes behov som utgångspunkt och vägledande princip.
Den som identifierat eller fått kännedom om den enskildes behov av hjälpmedel ansvarar för
att, efter samtycke med den enskilde/vårdnadshavare, kontakta berörda aktörer. Tillsammans
upprättas en gemensam planering där det framgår vem/vilka som ansvarar för kartläggning av
behov, hur behovet ska tillgodoses och följas upp.

Jämställdhetsperspektiv
Alla personer ska få sina behov av hjälpmedel tillgodosedda på ett likvärdigt sätt.
Medarbetare och chefer ska ha kunskap om genus och jämställdhet så att de kan analysera
resultat för att göra förbättringar och att omotiverade skillnader åtgärdas.

Implementering
Huvudmännen ansvarar för att denna överenskommelse blir känd och tillämpas inom
respektive ansvarsområde.

I händelse av tvist
Tvister löses i första hand på lokal chefsnivå mellan parterna. Den aktuella situationen ska
lösas med den enskildes bästa i fokus. Fortsatt oenighet/tvist ska lösas i enlighet med den
regionala riktlinje som finns framtagen för hantering av oenighet på regional nivå.

Uppföljning
Ledningsråd MTP ansvarar för att överenskommelsen följs upp två år efter att den har trätt i
kraft och därefter vid behov.

Giltighet och omförhandling
Överenskommelsen gäller från och med xxxx-xx-xx.
Samtliga avtalsparter har när som helst rätt att påkalla förhandlingar om förutsättningarna för
denna överenskommelse förändras.
Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar av vilka undertecknande
parter tagit varsitt exemplar.
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Definitioner av begrepp och dess tillämpning i överenskommelsen
(Bilaga till överenskommelsen)

Hjälpmedel för det dagliga livet
Hjälpmedel för det dagliga livet är en individuellt utprovad produkt som syftar till att bibehålla eller
öka aktivitet, delaktighet eller självständighet genom att kompensera en funktionsnedsättning.
Exempel på hjälpmedel för det dagliga livet är rollatorer, griptänger, hörapparater, förstoringssystem
och applikationer för påminnelser. Hjälpmedel erbjuds ofta som en del av habilitering eller
rehabilitering.

Personligt förskrivna hjälpmedel
Hälso- och sjukvårdslagen omfattar allt hälso- och sjukvårdsarbete i regioner och kommuner, och den
reglerar huvudmännens skyldighet att tillhandahålla personliga hjälpmedel till personer med
funktionsnedsättning. Hjälpmedelsförskrivning är en integrerad del av vård och behandling. De flesta
hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården är medicintekniska produkter och omfattas
därmed av lagen om medicintekniska produkter. Varje sjukvårdshuvudman (region eller kommun)
fastställer vilka enskilda produkter hälso- och sjukvården tillhandahåller som hjälpmedel.
Personligt förskrivna hjälpmedel ska ge förutsättning för att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet
eller självständighet genom att kompensera en funktionsnedsättning. Hjälpmedel förskrivs endast till
den stadigvarande bostaden och de miljöer där personen frekvent och regelbundet vistas i sitt
dagliga liv. I Västra Götalandsregionen regleras förskrivning av Handbok för personligt förskrivna
hjälpmedel. Där anges vem som får förskriva och utifrån vilka kriterier. Specialanpassade produkter
är alltid personligt förskrivna.
Utgångspunkten är att bara en uppsättning av ett hjälpmedel kan förskriva till en och samma person.
Innan dubbelförskrivning kan bli aktuell ska den fysiska miljön motsvara behoven hos dem som vistas
där. Behov av dubbelförskrivning bedöms av förskrivaren utifrån patientsäkerhet och patientens
behov. Exempel på situationer då dubbelförskrivning kan vara aktuell för att ge förutsättningar för
vistelse på skola eller daglig verksamhet:
• Hjälpmedel som är för skrymmande eller tungt för att flyttas till och från hemmet.
• Hjälpmedel som kräver hälso- och sjukvårdskompetens för att göra inställningar eller anpassning
• Hjälpmedel som kan påverkas av yttre faktorer vid transport, såsom hjälpmedel där inställningar
ändras när de fälls ihop och/eller hjälpmedel med hjul som inte bör användas utomhus.
• För att säkerställa den medicinska säkerheten som hjälpmedlet syftar till.
Kostnadsansvaret för förskrivna hjälpmedel i Västra Götaland följer personens folkbokföringsort och
fördelas mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna. VGR har kostnadsansvar för
personliga hjälpmedel för barn och ungdomar upp till 18-årsdagen. Kommunen har hälso-och
sjukvårdsansvar under vistelsetiden på daglig verksamhet, vilket innebär kostnadsansvar för
hjälpmedel som endast används på daglig verksamhet. Det finns även personliga hjälpmedel för
vuxna där VGR alltid har ansvaret. Kostnadsansvar för respektive produktgrupp framgår av
produktanvisningarna i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel.
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Grundutrustning
Förskolor, skolor och daglig verksamhet ska ha en grundutrustning av hjälpmedel som gör att miljön
motsvarar behoven hos dem som vistas där. Dessa hjälpmedel ska inte behöva omfattande
individuell inställning eller anpassning, som kräver hälso- och sjukvårdskompetens och/eller teknisk
kompetens. De ska utan större svårigheter kunna användas av en eller flera personer som vistas i
verksamheten. Grundutrustning är något som förändras över tid när standarden i samhället
förändras och varje kommun beslutar själv vad som ingår i grundutrustningen. Ett personligt
hjälpmedel kan förskrivas när kravet på grundutrustning är uppfyllt men inte täcker det individuella
behovet.
Exempel på omfattande individuell inställning/anpassning är hjälpmedel med flera olika korrigerande
tillbehör som behöver anpassas för att uppnå målet med hjälpmedlet.

Pedagogiska hjälpmedel
Pedagogiska hjälpmedel kompenserar i inlärningssituationer och är tänkta att användas i
utbildningssituationen av en specifik elev. Exempel på särskilda läromedel eller utrustning med
anpassade programvaror kan vara tidsstöd för att förstå och passa tider, programvara som läser upp
text eller läromedel i alternativa format som kompenserar för en funktionsnedsättning i
lärsituationen.
Skolan ansvarar för att eleverna kan tillgodogöra sig undervisningen. I ansvaret ingår att
tillhandahålla läromedel och pedagogiska hjälpmedel. Skolans ansvar gäller hjälpmedel som
huvudsakligen är kunskapsbärande, som utan större svårigheter kan användas av flera elever och
som inte behöver någon omfattande individuell anpassning. (Handbok för förskrivning av personliga
hjälpmedel)

Arbetstekniska hjälpmedel
Arbetstekniska hjälpmedel är hjälpmedel som en anställd behöver för att motverka att arbetsskador
uppstår i arbetet. Enligt Arbetsmiljöverket är det arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön.
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Bakgrund
Problembeskrivning
Med utgångspunkt i gällande lagstiftning och rådande praxis ansvarar sjukvårdshuvudmannen
för personliga hjälpmedel, skolhuvudmannen för pedagogiska hjälpmedel, läromedel och
grundutrustning och kommunens dagliga verksamhet för grundutrustning i sin verksamhet.
Beroende på det aktuella syftet med hjälpmedlet kan en och samma produkt vara antingen ett
personligt eller ett pedagogiskt hjälpmedel, läromedel eller grundutrustning, vilket
komplicerar gränsdragningen mellan huvudmännen. Det kan leda till en fördröjning innan den
enskildes behov av hjälpmedel blir tillgodosett. För att effektivisera handläggningen och ta till
vara den kompetens som finns hos huvudmännen på bästa sätt har ett dokument efterfrågats
som förtydligar ansvaret för de berörda aktörerna.

Tidigare lokala utredningar och aktiviteter i Västra Götaland
Det tidigare Samarbetsrådet för Västra Götalandsregionen och VästKom gav 2006 ett uppdrag
till en arbetsgrupp att konkretisera och exemplifiera grundutrustning inklusive pedagogiska
hjälpmedel i barnomsorg/skola. Syftet med uppdraget skulle vara att skapa en samsyn i Västra
Götaland om gränsdragning mellan grundutrustning, pedagogiska hjälpmedel och personliga
hjälpmedel i barnomsorg/skola. Arbetsgruppen kom dock fram till att det inte var möjligt att
enas om en specificerad lista.
Dåvarande Hjälpmedelsinstitutet (HI) tog fram en vägledning 2008 för hur ansvarsfördelningen borde se ut. Det konstaterades att kommuner och landsting har ett delat ansvar
för att barn och elever med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel i skolan, ska få
tillgång till sådana. Utredarna föreslog att det skulle tas fram lokala överenskommelser mellan
primärkommunerna och landstingen då samverkan och samarbete mellan olika vårdgivare är
nyckeln till ett framgångsrikt stöd till medborgarna. Efter att frågan diskuterats i det
dåvarande gemensamma Samarbetsrådet för hjälpmedel i Västra Götaland beslutades att
tillämpa vägledningen från Hjälpmedelsinstitutet utan att en mer formell lokal
överenskommelse togs fram. Ett ställningstagande gällande detta skrevs på 2008-11-18, av
Dan Gustafsson VästKom och Mikael Forslund Handikappförvaltningen (nuvarande
Habilitering & Hälsa).
I ett försök att förtydliga de olika ansvarsdelarna för hjälpmedel tog Habilitering & Hälsa
fram ett dokument 2013 där olika produktområden på sexställig ISO-kodsnivå angav vad som
borde betraktas som grundutrustning i förskola, skola respektive särskola. Detta dokument har
dock inte fastställts och undertecknats av berörda.

Uppdragsbeskrivning
Ledningsrådet Medicintekniska produkter gav i december 2019 ett uppdrag att skapa en
tillfällig beredningsgrupp med syfte att tydliggöra ansvar för hjälpmedel i förskola, skola och
daglig verksamhet. I uppdraget ingick att särskilja vad som är pedagogiskt hjälpmedel,
grundutrustning, lokalanpassning samt personligt förskrivet hjälpmedel.
Den tillfälliga beredningsgruppen förväntades starta i februari 2020.
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Deltagare i den tillfälliga beredningsgruppen
Ann Trbovsek, Daglig verksamhet SDF Östra Göteborg
Ann-Sofie Lönn, Daglig verksamhet Lidköping
Annica Garpebring, grundsärskola i Alingsås
Charlotte Stigh-Brüsin, förskola och skola, Sjuhärad (från hösten 2020 som referensperson)
Annika Flytström, Primärvårdens hjälpmedelsenhet
Linda Augustsson, hälso- och sjukvård Marks kommun
Stina Nyström, Habilitering och hälsa
Anette Alfredsson, hjälpmedelssamordnare för VGR och de 49 kommunerna

Arbetsformer
Avgränsningar
Ansvarig huvudman för skola eller daglig verksamhet har ansvar för lokalanpassningar.
Beredningsgruppen upplevde ingen generell gränsdragningsproblematik avseende detta,
varför lokalanpassningar inte omfattats i gruppens arbete.
I uppdraget ingick att även inkludera privata aktörer inom förskola, skola och daglig
verksamhet, men detta har inte fokuserats på eftersom Socialstyrelsen (2020) bedömer att
särskilda överenskommelser behöver göras med privata aktörer. I detta sammanhang kan dock
nämnas att privata aktörer som är utförare av skolverksamhet eller vård och omsorg i Västra
Götaland på uppdrag av en kommun i länet, kan avropa grundutrustning från
Hjälpmedelscentralens sortiment. En förutsättning är dock att kommunen har avtal med
Hjälpmedelscentralen gällande grundutrustning. Kravet är också att beställande verksamhet
kan visa upp ett godkännande från den berörda kommunen.
Beredningsgruppen har diskuterat problematik med att varje enskild kommun själv kan
besluta om vad som ingår i grundutrustningen, men har bedömt att denna fråga inte kan lösas
inom ramen för uppdraget.

Genomförda aktiviteter
Arbetsgruppen startade sitt arbete först 2020-03-26 på grund av att det tog längre tid än
förväntat att bemanna gruppen. Gruppen har träffats vid sju tillfällen fram till 2020-11-23 och
de flesta mötena har genomförts på distans. Deltagarna har utöver mötena var och en förberett
frågor, bearbetat material och inhämtat information.
De verksamheter som omfattas är förskola, förskoleklass, grundskola/grundsärskola,
gymnasieskola/gymnasiesärskola, daglig verksamhet inom LSS,
hälso- och sjukvård inom Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunal hälso- och
sjukvård. I denna rapport benämns ovanstående verksamheter med begreppen skola alternativt
daglig verksamhet respektive sjukvårdshuvudman.
Beredningsgruppens arbete har till stor del utgått från figur 1, som beskriver olika vägar att få
tillgång till ett hjälpmedel. De röda ovala ringarna i bilden åskådliggör att diskussionerna
framförallt handlat om ansvarsfördelning gällande behovsbedömning, hjälpmedel enligt HSL
(personligt förskrivna), grundutrustning (både inom skola och daglig verksamhet) samt
pedagogiska hjälpmedel i skola.
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Figur 1Beskrivning av olika vägar för att få tillgång till hjälpmedel. (Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel)

Beredningsgruppen inledde sitt arbete med diskussioner om vad deltagande upplever fungerar
bra och vad som skulle kunna fungera bättre. Under arbetets gång framkom att en viktig
aspekt för samsyn och en god samverkan mellan olika aktörer grundas i att tolka och använda
begrepp och termer på liknande sätt. Genom hela arbetsprocessen har beredningsgruppen
därför haft fokus på att diskutera definitioner och tillämpning av olika begrepp kopplade till
uppdraget. Representanter från förskola och skola har bedömt att samma krav på
grundutrustning kan gälla inom alla de skolformer som omfattas i uppdraget.

Omvärldsbevakning
Förutom den referenslitteratur som anges i referenslistan har inspiration inför
beredningsgruppens arbete hämtats från dokument och överenskommelser i andra regioner,
som funnits tillgängliga på internet. En rapport från Socialstyrelsen som publicerades i juni
2020 har utgjort ett stöd i arbetet med att ta fram förslag på en lokal överenskommelse.

Resultat
Beredningsgruppens arbete har resulterat i ett förslag till överenskommelse som till stor del
bygger på rekommendationer publicerade av Socialstyrelsen (2020). Utöver de övergripande
definitionerna av personligt hjälpmedel, pedagogiskt hjälpmedel samt grundutrustning som
presenteras i Socialstyrelsens rapport lämnar beredningsgruppen förslag på lokal tillämpning
utifrån förutsättningar i Västra Götaland. Intentionen har varit att få en så patientsäker och
jämlik hjälpmedelshantering som möjligt. Förslag på överenskommelse finns bilagd.

Synpunktsrunda gällande överenskommelsen
Beredningsgruppens medlemmar har var och en skickat ut utkast på överenskommelsen i sina
respektive nätverk. Synpunkter på innehållet i överenskommelsen har lämnats via framtagen
svarsmall. Verksamheter från följande områden har lämnat synpunkter:
• Barn- och utbildningsförvaltning
• Förskole-/grundskoleförvaltning
• Gymnasie-/vuxenutbildningsverksamheten
• Socialförvaltning
• Nätverk inom Funktionshinder, daglig verksamhet
• Koncernkontoret, hälso- och sjukvårdsstab
• Habilitering & Hälsa
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•
•

Hemsjukvård och rehabilitering
Regionhälsan

Totalt har beredningsgruppen tagit emot drygt 90 synpunkter på olika avsnitt i
överenskommelsen, varav cirka hälften innehöll positiva kommentarer och övriga innehöll
förslag om redaktionella eller innehållsmässiga justeringar. Alla inkomna synpunkter
sammanställdes i en matris. Några frågeställningar ansåg beredningsgruppen redan var
besvarade i överenskommelsen, varför dessa inte åtgärdats. Några kommentarer handlade om
frågor som beredningsgruppen bedömt inte går att lösa inom ramen för detta uppdrag.

Förslag till beslut
Beredningsgruppen föreslår att Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra
Götaland antar föreliggande förslag till överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och
daglig verksamhet.
För att uppnå en jämlik hantering i hela Västra Götaland krävs att samtliga kommuner ställer
sig bakom och tillämpar överenskommelsen. Privata aktörer som driver verksamhet på
uppdrag av Västra Götalandsregionen eller av en kommun kan omfattas av
överenskommelsen, om detta framgår i uppdraget till den privata aktören.

Konsekvensanalys av förslag i lokal överenskommelse
För att stärka patientsäkerheten och öka tydligheten avseende ansvarsfördelning är
beredningsgruppens samlade bedömning att förändringar behöver göras i Handbok för
förskrivning av personliga hjälpmedel utifrån följande förslag i lokal överenskommelse:
1. Den enskildes behov av ett individuellt utprovat och anpassat hjälpmedel för att kunna
vistas i skola eller daglig verksamhet ska tillgodoses som personligt förskrivet hjälpmedel,
även i de fall detta skulle innebära förskrivning av två likvärdiga hjälpmedel
(dubbelförskrivning), vilket kan betyda att vissa produkter som idag bekostas av skola
eller daglig verksamhet istället blir ett ansvar för hälso- och sjukvården. Se formuleringar
under rubriken Personligt förskrivna hjälpmedel på sidan 10 (tredje stycket).
2. Grundutrustning ska utan större svårigheter kunna användas av en eller flera personer
som vistas i verksamheten, vilket förtydligar nuvarande krav på grundutrustning som
anger att vissa verksamheter ska ha en grundutrustning av hjälpmedel som gör att miljön
motsvarar behoven hos dem som vistas där. Konsekvensen av föreslaget tillägg kan bli att
hjälpmedel som idag är personligt förskrivet på grund av att det endast är en person i
verksamheten som har behov av det, istället blir ett ansvar för berörd verksamhet att
anskaffa som grundutrustning.
Statistik gällande förslag i överenskommelsen
De kommuner, i dagsläget 48, som tecknat avtal med Hjälpmedelscentralen gällande
grundutrustning kan avropa hjälpmedel ur Hjälpmedelscentralens sortiment. För att belysa
storleksordningen på en uppskattad kostnadsförskjutning, enligt beskrivningen för konsekvens
punkt 1. ovan, har statistik inhämtats från Hjälpmedelscentralen gällande hyreskostnader för
grundutrustning i september 2020. De underlag som gick att få fram har dock stora brister
som härrör från att varje beställande enhet själv väljer ”kundnamn”, vilket inte alltid
avspeglar vad det är för typ av verksamhet. Med anledning av detta har det inte varit möjligt
att få fram rättvisande data som avser kostnader för daglig verksamhet. För att ändå kunna
göra någon form av uppskattning visas därför endast statistik inom skolans område där
sökning i underlagen gjorts på ”skol” och ”gymn”.
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Ett antagande som tillämpats vid genomgång av statistiken är att hjälpmedel med olika
inställnings-/anpassningsmöjligheter samt med flera valbara tillbehör (såsom knästöd, bålstöd,
huvudstöd, höftstöd, underarmsstöd, svankstöd, bäckenstöd, sidostöd eller ankelstöd) borde,
utifrån beredningsgruppens förslag, vara ett hälso- och sjukvårdsansvar och därmed ett
personligt förskrivet hjälpmedel. Huvudhjälpmedel som överensstämde med antagandet
markerades i underlaget och utgjorde grund för nedanstående kostnadsberäkning, se tabell 1.
Statistikunderlaget omfattar totalt 13 315 artiklar (huvudhjälpmedel och tillbehör), varav cirka
4500 utgör grundutrustning inom skola.
Tabell 1. Kostnader grundutrustning

Hyreskostnad september 2020 i VG

Summa

Andel

Grundutrustning, totalt

1 327 298 kr

100 %

Grundutrustning, skola

Cirka 300 000 kr

23 % av grundutrustning, total

Hjälpmedel i skola med många
inställningsmöjligheter och valbara
tillbehör

Cirka 90 000 kr

30 % av grundutrustning, skola

Sammanfattningsvis blir konsekvensen att den grovt uppskattade månadskostnaden på 90 000
kr, enligt exemplet, istället skulle belasta vårdgivare som har hälso- och sjukvårdsansvar.
Den tillgängliga, om än bristfälliga, statistiken visar att andelen hjälpmedel (grundutrustning)
med flera olika inställningsmöjligheter och tillbehör är färre inom daglig verksamhet, vilket
därför troligen inte leder till stora kostnadsförskjutningar.
Beredningsgruppen tror att det i vissa fall kan bli en kostnadsförskjutning från personligt
förskrivet hjälpmedel till grundutrustning på grund av att nuvarande regelverk tillämpas olika
i Västra Götaland. Eventuell kostnadsförskjutning avseende detta har beredningsgruppen inte
sett vara möjlig att beräkna.

Kvarstående frågor att hantera
•
•
•
•

Om Ledningsråd Medicintekniska produkter ställer sig bakom förslaget till lokal
överenskommelse behöver också ställning tas avseende den fortsatta beslutsgången.
Om överenskommelsen tecknas av samtliga berörda parter krävs en revidering i Handbok
för förskrivning av personliga hjälpmedel enligt beskrivna konsekvenser.
I beredningsgruppens förslag är fristående privata aktörer exkluderade. Denna
avgränsning har gjorts då Socialstyrelsen (2020) bedömer att särskilda överenskommelser
behöver göras med privata aktörer.
Kartläggning av behov och möjlighet avseende en gemensam grundutrustningslista för
samtliga 49 kommuner i Västra Götaland.
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2021-11-22

Följebrev
Till samtliga kommuner i Västra
Götaland

Regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig
verksamhet gällande från 1 januari 2022
Personer med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel kan
behöva samordnade insatser från både hälso- och sjukvård och från skola
eller daglig verksamhet. Ledningsrådet för medicintekniska produkter gav
i december 2019 ett uppdrag till en tillfällig beredningsgrupp att förtydliga
ansvaret för berörda huvudmän samt att ange former för parternas
samverkan. En överenskommelse har arbetats fram utifrån intentionen att
få en så säker och jämlik hjälpmedelshantering som möjligt.
Beslutsprocess för ärendet har pågått sedan 2020.
VästKoms styrelse rekommenderade 2021-06-01 kommunerna i Västra
Götaland att för egen del besluta om och underteckna bifogad
överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet, i
enlighet med förslaget.
Härmed översänds två likalydande, och av Tf. hälso- och
sjukvårdsdirektör undertecknade, exemplar av överenskommelsen.
Efter det att ni angett kommunens namn samt undertecknat de
båda exemplaren av överenskommelsen återsänds ett exemplar
senast 2021-12-20 i bifogat svarskuvert eller annat kuvert,
adresserat till:
Västra Götalandsregionen
Regionens Hus Skövde
Diariet
541 80 Skövde
Vid frågor kontakta
Anette Alfredsson
Samordnare för hjälpmedelsfrågor
anette.alfredsson@vgregion.se
0700-206128

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgsutskottet
2022-03-24

§ 35 Inriktningsdokument Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
KS/2021:597
Omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen
•

Inriktningsbeslut för närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2022–2025 är justerat av
Tranemo kommun

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen,
ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Beslutsmotivering
Närvårdssamverkans Delregionala Politiska Samråd (DPS) beslutade 28 september 2021
att ställa sig bakom Närvårdssamverkans Inriktningsdokument 2022–2025 för
samverkan mellan Västra Götaland och kommunerna i Södra Älvsborg.

Ärendet
Nuvarande inriktningsdokument 2022–2025 för samverkan mellan Västra Götaland och
kommunerna i Södra Älvsborg löper ut i december 2022, men eftersom den politiska
representationen från kommunsidan ändras från och med 1 januari 2022 beslutade DPS
att inriktningsdokumntet skulle justeras redan nu. Beslut om Tranemo kommuns
representation i närvårdssamverkan återfinns i ärende KS/2021:498 ”Val av
representanter till närvårdssamverkan Södra Älvsborg”.
Inriktningsdokumentet beskriver modellen för Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg.
Syftet är att ge mervärde och trygghet för befolkningen i vårdövergångarna samt
underlätta ansvarsfördelning och samverkan mellan huvudmännen.

Ekonomisk påverkan
Ärendet bedöms inte ha någon ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Samverkan bedöms inte ha någon negativ inverkan utifrån barnperspektivet.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse som inriktningsdokument för närvårdssamverkan Södra Älvsborg
2022–2025, 2021-11-22

•

AU § 156 Val av representanter till Närvårdssamverkan Södra Älvsborg KS/2021:498,
2021-10-21

•

Brev Inriktningsdokument Närvårdssamverkan 2022–2025, 2021-11-19

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgsutskottet
2022-03-24

•

Inriktningsdokument Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2022–2025

Föredragning och debatt
Sektionschef Angela Madsen Jonsson och t.f sektionschef Christina Josefsson föredrar
ärendet.

Beslutet skickas till
Omsorgssektionen
Boråsregionen

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Protokollsutdrag

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Vår ref: Louise Bertilsson
Enhetschef administration omsorg
Datum: 2021-11-22
Dnr: KS/2021:597

Tjänsteskrivelse om inriktningsdokument för
närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2022-2025
Förslag till beslut
•

Inriktningsbeslut för närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2022–2025 är
justerat av Tranemo kommun

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska
alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ
inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Beslutsmotivering
Närvårdssamverkans Delregionala Politiska Samråd (DPS) beslutade 28
september 2021 att ställa sig bakom Närvårdssamverkans
Inriktningsdokument 2022–2025 för samverkan mellan Västra Götaland och
kommunerna i Södra Älvsborg.

Ärendet
Nuvarande inriktningsdokument 2022–2025 för samverkan mellan Västra
Götaland och kommunerna i Södra Älvsborg löper ut i december 2022, men
eftersom den politiska representationen från kommunsidan ändras från och
med 1 januari 2022 beslutade DPS att inriktningsdokumntet skulle justeras
redan nu. Beslut om Tranemo kommuns representation i närvårdssamverkan
återfinns i ärende KS/2021:498 ”Val av representanter till närvårdssamverkan
Södra Älvsborg”.
Inriktningsdokumentet beskriver modellen för Närvårdssamverkan i Södra
Älvsborg. Syftet är att ge mervärde och trygghet för befolkningen i
vårdövergångarna samt underlätta ansvarsfördelning och samverkan mellan
huvudmännen.

Ekonomisk påverkan
Ärendet bedöms inte ha någon ekonomisk påverkan.

Barnkonventionen
Samverkan bedöms inte ha någon negativ inverkan utifrån barnperspektivet.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse som inriktningsdokument för närvårdssamverkan Södra
Älvsborg 2022–2025, 2021-11-22

•

AU § 156 Val av representanter till Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
KS/2021:498, 2021-10-21

•

Brev Inriktningsdokument Närvårdssamverkan 2022–2025, 2021-11-19

•

Inriktningsdokument Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2022–2025

Föredragning och debatt
Förslag till beslut på sammanträdet
Beslutsgång
Beslutet skickas till
Omsorgssektionen
Boråsregionen

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Detta beslut

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status

Angela Madsen Jonsson

Louise Bertilsson

Sektionschef

Enhetschef administration

Ämne: Inriktningsdokument Närvårdssamverkan Södra Älvsborg - ärende för vidare hantering
Från: Info Boråsregionen <info@borasregionen.se>
Till: 'boras.stad@boras.se' <'boras.stad@boras.se'>; herrljunga.kommun@herrljunga.se
<herrljunga.kommun@herrljunga.se>; 'kansliet@svenljunga.se' <'kansliet@svenljunga.se'>;
'kommun@tranemo.se' <'kommun@tranemo.se'>; 'kommun@ulricehamn.se'
<'kommun@ulricehamn.se'>; 'kommunen@bollebygd.se' <'kommunen@bollebygd.se'>;
'kommunen@vargarda.se' <'kommunen@vargarda.se'>; markskommun@mark.se
<markskommun@mark.se>; Charlotte Bliesener Falkenström <charlotte.bliesener@vgregion.se>
Mottaget: 2021-11-19 09:50:48

Inriktningsdokument Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2022-2025
Närvårdssamverkans Delregionala Politiska Samråd, DPS, beslutade 2021-09-28 att ställa sig
bakom Närvårdssamverkans Inriktningsdokument 2022–2025. Gällande inriktningsdokument
löper ut i december 2022, men då den politiska representationen från kommunsidan ändras
from 2022-01-01 beslutade DPS att inriktningsdokumentet redan nu skulle justeras.
Beslut meddelas Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund senast 2022-01-31 på
info@borasregionen.se
Bifogar brev samt Inriktningsdokument.
Eventuella frågor besvaras av Charlotte Bliesener Falkenström, Koordinator Närvårdskontoret:
charlotte.bliesener@vgregion.se alt tel 0703-799003.
Hälsningar
Linda Bergholtz
Administrativ chef

Tel: 0729-649697
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1. Inledning
Inriktningsdokumentet beskriver modellen för Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg.
Närvårdssamverkan ska ge mervärde för befolkningen och underlätta ansvarsfördelning och
samverkan mellan huvudmännen. I olika grupper omhändertas frågor som berör samverkan
mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen (VGR). Interna frågor inom
kommunen/kommunerna och mellan olika vårdgivare inom VGR hanteras i andra
möteskonstellationer.
Avtalet gäller under perioden 2022–2025. Senast tolv månader innan avtalstiden löper ut har
parterna möjlighet att säga upp avtalet. Om ingen part skriftligen sagt upp avtalet förlängs det
med två år i taget. Vid väsentliga förändringar av förutsättningarna för avtalet kan initiativ till
en översyn tas av det Delregionala politiska samrådsorganet.

2. Huvudmännens uppdrag
Grunden för respektive huvudmans uppdrag finns reglerat i lagar, författningar, avtal,
överenskommelser och politiska beslut.
VGR och kommunerna har var för sig och tillsammans ansvar för hela befolkningen.
Samverkansarbetet ska säkra och leda till att gemensamt ansvar tas för invånarna både på
regional, delregional och lokal nivå.
Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg omfattas av vård och omsorg, socialtjänst, regional och
kommunal hälso- och sjukvård, förskola, skola, elevhälsa, tandvård samt hälsofrämjande och
förebyggande områden.
Medverkar gör också Södra hälso- och sjukvårdsnämnden som har ansvar för beställning,
upphandling och uppföljning av de verksamheter som finansieras av VGR och Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund som samordnar kommunerna.

3. Inriktning och mål
I vårt gemensamma arbete ställs stora krav på samordning och arbetssätt som skapar tydlighet,
vilket leder till förbättrad patientsäkerhet och tidsvinster. Vi ska skapa en samverkanskultur
med tillit som grund och nyttja kraften som samverkan ger.

Målbild för Närvårdssamverkan
Med tillit, där vårdgivarna arbetar tillsammans kring invånarnas behov, bygger Närvårdssamverkan
Södra Älvsborg en samverkan som skapar mervärde och trygghet i vårdövergångarna.

Mål för Närvårdssamverkan
Befolkningsperspektiv
En välfungerande Närvårdssamverkan bidrar till att invånarna får tillgång till hälso- och
sjukvård och omsorg på lika villkor. Samverkan ska för den enskilde invånaren leda till säkra
vårdövergångar och jämlik vård.
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Verksamhets- och organisationsperspektiv
Närvårdssamverkan ska leda till effektiva vårdprocesser utförda på rätt vårdnivå. Dialog kring
ansvarsfördelning och utvecklingsbehov bör leda till ökad förståelse, kunskapsutveckling och
samverkan mellan huvudmännen.

4. Styrning och struktur för samverkan
Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg sker på politisk-, förvaltnings- och verksamhetsnivå.
Målet med samverkan är att över huvudmannagränserna gemensamt ansvara för att säkerställa
invånarnas behov av samordnade insatser. I styrning och struktur ingår arbete med
förtydligande och ansvarsfördelning utifrån ändrad lagstiftning, överenskommelser, strategier
och rekommendationer som påverkar huvudmännen.
Gemensamma målsättningar, handlingsplaner, utvärderingar och arbetet med
avvikelsehantering är exempel på arbetssätt för att komma till rätta med brister i
vårdsamverkan. Framgångsfaktorer i samverkansarbetet är fungerande implementering,
spridning och delaktighet vilket i första hand sker i respektive linjeorganisation.

Delregionalt politiskt samråd (DPS)
Delregionalt politiskt samråd tar fram vision och strategisk inriktning för Närvårdssamverkan.
Parternas representanter har ansvar för att den politiska viljeinriktningen blir känd och får
genomslag i huvudmännens uppdrag. Delregionalt politiskt samråd ger uppdrag till
Styrgruppen och Närvårdskontoret. Uppföljning och dialog kring uppdragen ska ske i
Delregionalt politiskt samråd. Delregionalt politiskt samråd träffas fyra gånger per år.
I Delregionalt politiskt samråd ingår:
• Per kommun vald politisk representant eller utsedd ersättare.
• Presidiet för Södra hälso- och sjukvårdsnämnden eller utsedd ersättare.
• Presidiet för Regionhälsan.
• Presidiet för Närhälsan.
• Presidiet för styrelsen Södra Älvsborgs Sjukhus.
• Presidiet för styrelsen Habilitering & Hälsa.
• Presidiet för Tandvårdsstyrelsen.
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har möjlighet att ta med en tjänsteperson.
Närvårdskontorets representanter är sekreterare och protokollen publiceras på hemsidan.
Närvårdssamverkans AU deltar också på Delregionalt politiskt samråd och ordförande för
Styrgrupp närvård är föredragande.
Delregionalt politiskt samråd utser ordförande och vice ordförande för två år i taget.
Ordförandeskapet och vice ordförandeskapet alternerar mellan kommun och VGR.
Huvudregeln är att vice ordförande efter två år blir ordförande och en ny vice ordförande
väljs.

Presidium
Presidiet består av det Delregionala politiska samrådets ordförande och vice ordförande och
de bereder ärenden till det Delregionala politiska samrådet.
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Närvårdskontorets representant är sekreterare.

Styrgrupp
Styrgruppen arbetar på uppdrag av det Delregionala politiska samrådet. Styrgruppen hanterar
av Närvårdskontoret anmälda och beredda ärenden och fattar beslut. Styrgruppen kan vid
behov starta uppdragsgrupper och besluta om specifika tidsbestämda uppdrag.
Styrgruppen och respektive huvudman ansvarar för hantering av resultat och implementering
av tagna beslut i respektive linjeorganisation.
I Styrgruppen ingår representant för SÄS, Habilitering & Hälsa, Vårdcentral privat,
Vårdcentral offentlig, Rehab privat, Rehab offentlig samt representant från varje kommun.
Tandvård och beställd primärvård adjungeras till styrgruppen. Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund och Koncernkontoret VGR har en representant vardera, men har ingen
rösträtt.
En av Närvårdskontorets representanter är sekreterare och protokollen publiceras på
hemsidan.
Styrgruppen utser ordförande och vice ordförande för två år i taget. Ordförandeskapet och
vice ordförandeskapet alternerar mellan kommun och VGR.
Ordförandens uppgift är att leda styrgruppens möten och vara föredragande vid Delregionalt
politiskt samråd.

Arbetsutskott (AU)
Arbetsutskottet består av styrgruppens ordförande och vice ordförande. Arbetsutskottet består vidare
av en representant ifrån kommunen, en ifrån primärvård och en ifrån SÄS (sammanlagt max tre
personer). AU bereder ärenden till styrgruppen.
Närvårdskontorets representant är sekreterare.

Uppdragsgrupp
Uppdragsgrupp kan bildas då frågan inte kan eller bör omhändertas i de lokala
ledningsgrupperna. Uppdragsgrupper kan variera i storlek och sammansättning beroende på
uppdrag. Kommun, primärvård och specialistvård ska dock vara representerade i samtliga
uppdragsgrupper. Uppdrag ges av styrgruppen och de ska vara tydliga och tidsbestämda. Alla
uppdragsbeskrivningar ska utgå från ett helhetsperspektiv, eftersom målgrupperna kan
överlappa varandra.
I uppdraget ingår återrapportering till styrgruppen och att ta fram förslag till plan för
resultatspridning, eventuell implementering och uppföljning. Uppdragsgrupperna ska ha
brukarmedverkan där det är möjligt. Styrgruppen och respektive huvudman ansvarar för
vidare hantering av resultatet. Uppdragsgruppens minnesanteckningar mailas till
Närvårdskontoret för publicering på hemsidan. Uppdragsgrupper kan vara aktiva, vilande eller
avslutas efter uppdragets slutförande.
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Spridningskonferens
Årligen fattas beslut gällande arrangemang av spridningskonferens med aktuellt tema.
Närvårdskontoret ansvarar för organisation och administration.

Närvårdsområde
Närvårdsområdena utgör grunden för vårdsamverkansarbetet. Samverkan ska ske på ledningsoch verksamhetsnivå. Varje kommun utgör ett närvårdsområde, med en lokal ledningsgrupp.

Lokal ledningsgrupp för Närvårdssamverkan
De lokala ledningsgrupperna har ett stort ansvar för samverkan på lokal nivå. Kommunen
ansvarar för ordförandeskapet och kallar till möten. Ordförande i den lokala
ledningsgruppen är representant i Styrgrupp närvård och ansvarar för att beslut och
information från Styrgrupp närvård omhändertas i den lokala ledningsgruppen.
Arbetet ska ske utifrån ett problemorienterat och förbättringsinriktat arbetssätt och kan utgå
från exempelvis patientberättelser, avvikelser och goda exempel. Ledningsgruppen består av
representanter från kommun, primärvård och specialistvård, vilka ska ha mandat att fatta
beslut och föra tillbaka frågor till sin organisation för åtgärd. Antalet personer i
ledningsgruppen kan variera och sammansättningen utöver ovanstående bestäms lokalt, till
exempel är folkhälsa, tandvård, rehab och skola viktiga parter i det lokala arbetet. Protokoll
ska skrivas och mejlas till Närvårdskontoret för publicering på hemsidan.
Dialog kring förändringar i form av arbetssätt, lagstiftning eller andra förutsättningar som
påverkar samarbetet bör ske kontinuerligt. Frågor som inte kan lösas på lokal nivå lyfts till
Närvårdskontoret, som gör en bedömning om var frågan kan/bör hanteras. Lokala
ledningsgrupper, över kommungränserna, kan gå samman och skapa gemensamma lokala
arbetsgrupper.

Lokal arbetsgrupp
Arbetsgrupper på lokal nivå startas och avslutas av den lokala ledningsgruppen. Frågeställning
och tidsram ska vara beskrivet i en uppdragshandling. De lokala arbetsgrupperna arbetar med
förbättringsfrågor och rapporterar till lokala ledningsgruppen. Brukarmedverkan är en viktig
del i de lokala arbetsgruppernas arbete.

Närvårdskontoret
Som stöd för Närvårdssamverkan finns ett kontor med uppdrag att koordinera, stödja,
omvärldsbevaka, bereda ärenden och följa upp samverkan inom olika grupper. På
Närvårdskontoret arbetar koordinator och samordnare. Möjlighet att anställa tillfälliga
projektledare och/eller förändra ordinarie uppdrag för tjänstemän i kommun och VGR finns.
Medarbetarna arbetar på uppdrag av Delregionalt politiskt samråd och Styrgrupp närvård.
Närvårdskontoret ska ha ett opartiskt förhållningssätt gentemot huvudmännen. Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund har arbetsgivaransvaret.

5. Ekonomi
Närvårdssamverkan är en del i varje huvudmans uppdrag och finansieras inom ramen för
detta ansvar. Vårdsamverkansparterna svarar för kostnaderna för Närvårdskontoret.
VGR betalar 50 procent och kommunerna 50 procent av kostnaderna, baserat på
befolkningsmängd den 1 juli förgående år.
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Utöver den fasta finansieringen kan olika former av projektmedel komma att sökas för att
finansiera gemensamma utvecklingsprojekt inom ramen för Närvårdssamverkan Södra
Älvsborg.

6. Uppföljning
Delregionalt politiskt samråd respektive Styrgrupp närvård ansvarar för uppföljningen av
arbetet som görs inom ramen för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2022-02-10

§ 29 Riktlinjer för kommunens skogsförvaltning - Till KS KS/2018:726
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
•

Antar Riktlinjer för kommunens skogsförvaltning.

•

Arbetet med att revidera och förnya skogsbruksplanen ska utgå från Riktlinjer för
kommunens skogsförvaltning.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen,
ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Ärendet
Allmänna utskottet gav, 2018-09-06 § 146, förvaltningen i uppdrag att ta fram en policy för
långsiktigt förvaltande av kommunens skog, detta med hänsyn till kommunens tre
hållbarhetsperspektiv.
I kommunens naturvårdsplan från 2016 finns dessutom åtgärden att ta fram en policy för
kommunens skogar formuleras så här ”mål: En politiskt förankrad policy som ligger
tillgrund för kommunens skogsbruksplan”.
Förvaltningen har under åren sett att det även finns behov av politiskt beslutade riktlinjer för
kommunens skogsförvaltning så att kommunens förhållningssätt konkretiseras mer.
Därför har det nu arbetats fram förslag på dels en policy för kommunens skogsinnehav dels
riktlinjer för kommunens skogsförvaltning.
Detta är två helt nya styrdokument då det tidigare varken har funnits någon policy eller
några riktlinjer gällande kommunens skogar. De styrdokument som finns sedan tidigare,
inom området, är lokala miljömål, en skogsbruksplan och en naturvårdsplan, som är en del
av kommunens översiktsplan.
Skogsbruksplan ska inom kort revideras och förnyas. De nu föreslagna nya styrdokumenten
bör ligga till grund för det arbetet.

Ekonomisk påverkan
har i sig ingen direkt ekonomisk påverkan. Dock kan ett minskat skogsbruk på sikt leda till
minskade intäkter för kommunen.

Barnkonventionen
Att inriktningen för skogsinnehavet och skogsförvaltningen, genom de föreslagna
styrdokumenten, styrs åt att beakta sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter bör ha en
positiv påverkan på barn.
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2022-02-10

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-01-31
Allmänna utskottets beslut 2018-09-06 § 146
Riktlinjer för kommunens skogsförvaltning

Föredragning och debatt
Sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och svarar på frågor.

Beslutet skickas till
Samhällssektionen
Författningssamlingen

Slutinstans
Kommunstyrelsen

Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Vår ref: Patrik Westerlund
Sektionschef
Datum: 2022-01-31
Dnr: KS/2018:726

Tjänsteskrivelse om riktlinjer för kommunens
skogsförvaltning
Förslag till beslut
•

Antar Riktlinjer för kommunens skogsförvaltning.

•

Arbetet med att revidera och förnya skogsbruksplanen ska utgå från
Riktlinjer för kommunens skogsförvaltning.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska
alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ
inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Ärendet
Allmänna utskottet gav, 2018-09-06 § 146, förvaltningen i uppdrag att ta fram en
policy för långsiktigt förvaltande av kommunens skog, detta med hänsyn till
kommunens tre hållbarhetsperspektiv.
I kommunens naturvårdsplan från 2016 finns dessutom åtgärden att ta fram en
policy för kommunens skogar formuleras så här ”mål: En politiskt förankrad
policy som ligger tillgrund för kommunens skogsbruksplan”.
Förvaltningen har under åren sett att det även finns behov av politiskt beslutade
riktlinjer för kommunens skogsförvaltning så att kommunens förhållningssätt
konkretiseras mer.
Därför har det nu arbetats fram förslag på dels en policy för kommunens
skogsinnehav dels riktlinjer för kommunens skogsförvaltning.
Detta är två helt nya styrdokument då det tidigare varken har funnits någon
policy eller några riktlinjer gällande kommunens skogar. De styrdokument som
finns sedan tidigare, inom området, är lokala miljömål, en skogsbruksplan och en
naturvårdsplan, som är en del av kommunens översiktsplan.

Skogsbruksplan ska inom kort revideras och förnyas. De nu föreslagna nya
styrdokumenten bör ligga till grund för det arbetet.

Ekonomisk påverkan
har i sig ingen direkt ekonomisk påverkan. Dock kan ett minskat skogsbruk på
sikt leda till minskade intäkter för kommunen.

Barnkonventionen
Att inriktningen för skogsinnehavet och skogsförvaltningen, genom de
föreslagna styrdokumenten, styrs åt att beakta sociala, ekologiska och
ekonomiska aspekter bör ha en positiv påverkan på barn.
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1

Inledning

Tranemo kommun har en policy för kommunens skogsinnehav där det står beskrivet att
Tranemo kommuns skog ska ha höga och långsiktigt hållbara sociala, ekologiska och
ekonomiska värden.
Dessa riktlinjer ska ytterligare förtydliga och konkretisera den policyn.
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Syfte

Syftet med riktlinjerna är att nå Tranemo kommuns inriktning med sitt skogsinnehav
som är beskrivet i kommunens Policy för kommunens skogsinnehav. I dessa riktlinjer
beskrivs de tre olika områdena: Sociala-, ekologiska- och ekonomiska aspekter.
Riktlinjerna ska arbetas in i skogsbruksplanen, som på ett mer detaljerat plan beskriver
skötseln för varje enskilt skogsområde och fungerar som underlag för planering och
genomförande av skogsåtgärder.
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Beskrivning

Tranemo kommun äger skogsmark eller annan trädbevuxen naturmark där huvuddelen
av skogsmarken är tätortsnära enligt skogsstyrelsens definition "mark som enligt
skogsvårdslagen definieras som skogsmark och vars beskaffenhet och belägenhet, i
förhållande till tätort, friluftsanläggning o dyl, är sådan att markerna i mycket hög grad
utnyttjas för rekreation" (Rapport nr 1, 1991). Kommun äger även skogsmark för
markreserv och exploatering. Ansvaret för skogsmarkens förvaltning och skötsel innehas
av Samhällssektionen och utgår från skogsbruksplan som ska vara utarbetad efter den
gällande skogspolicyn. Åtgärder som planeras ska ske i dialog mellan enhetschef
skog/park och ansvarig för naturvård och friluftsliv samt andra verksamheter som kan
bli berörda såsom skola och föreningsliv.
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Riktlinjer

Socialt
• Skogen ska skötas så att goda förutsättningar för ett rikt och varierat friluftsliv
skapas.
• Kommunen ska öka medborgarnas kunskap om skogen och alla dess värden.

4

•

•

•

•

God genomsikt ska eftersträvas vid skötseln av skogen vid tätortsnära gång- och
cykelbanor samt motionsspår. Detta ska ske med hänsyn till höga biologiska
värden.
I anslutning till friluftsanläggningar och tomter ska hänsyn tas till trygghets- och
säkerhetsaspekterna. Farliga träd som kan skada människor eller anläggningar
ska åtgärdas.
Fastighetsägare och boende ska ges möjlighet att efter skriftligt godkännande
från kommunen, på egen bekostnad, ta bort störande vegetation i anslutning till
bostaden. Tillstånd lämnas om åtgärden inte har någon påtaglig påverkan på
skogen med hänsyn tagen till övriga mål, samt om den som utför arbetet har rätt
kompetens för att utföra åtgärden.
Kulturmiljöer bör bevaras och där det är lämpligt göras mer tillgängliga och
synliga.

Ekologiskt
• I kommunens skogar ska en hög generell naturvårdshänsyn gälla och
skogsbruket ska lägst vara certifierat enligt FSC-standard och PEFC-standard.
• Skogen ska skötas så att förutsättningarna för de arter och naturtyper som finns
bevaras och utvecklas.
• Naturtyper av särskilt värde som påverkats negativt genom skogsbruket bör
återställas.
• Funktionella ekologiska zoner kring vattendrag bibehålls eller nyskapas.
• Andelen död ved, främst av lövträd, bör vara hög.
• Andelen lövträd bör vara hög.
• Genom skogsskötseln bör vi skapa en del bestånd som lämpar sig för hyggesfria
skogsbruksmetoder.
• Återskapande av naturliga vattenregimer och markens vattenhållande förmåga
ska genomföras där det är lämpligt.
• Där det är lämpligt ska naturhänsyn tas vid röjning genom att lämna kvar ett
buskskikt för att gynna fågellivet samt visa lämplig hänsyn för djurlivet.
• Kontinuitetsskogar ska inte avverkas.
• Skogens roll inom klimatanpassning ska beaktas och skogen ska skötas så
effekterna av ett förändrat klimat minskar.
• Skogsförvaltningen ska inte leda till att höga naturvärden skapas där kommunen
kan vilja exploatera för bostäder eller industri.

Ekonomiskt
• Skogsbruket ska bedrivas på ett ekonomiskt hållbart sätt.
• De ekosystemtjänster som kommunens skogar levererar upprätthålls och
utvecklas.
• Hyggesfritt skogsbruk bör öka i omfattning där detta är motiverat ur miljö-,
kulturmiljö-, eller skötselsynpunkt eller med hänsyn till rekreationsvärden. Detta
ska ses som ett komplement till trakthyggesbruk på en begränsad del av
skogsmarken.
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Implementering och tillämpning

Implementering sker genom att en ny skogsbruksplan tas fram med dessa riktlinjer som
grund.
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Uppföljning

Dessa riktlinjer följs upp och revideras minst vart fjärde år.
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